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 Sezonda 550 işçiyi istihdam eden
 Süleyman Delibaş'ın yüzü her zaman gülüyor

Kozan Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı ve 
İşadamı Süleyman Delibaş'ın Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 2 narenciye fabrikasında sezonda 
550 işçi istihdam ediliyor. Delibaş, gazetemize 
yaptığı ziyarette " Memleketimde taş üstüne taş 
koymanın manevi huzuru içerisindeyim" dedi. 
Halkla ilişkilerini her zaman dokumaya gayret eden 
Genç ve Başarılı İşadamı Süleyman Delibaş geçen 
yıl Kozan'daki OSB'ye 500 bin dolarlık güneş 
enerjisi paneli yatırımı yaptı.                               8’de

Yahya Gencer kardeşimiz hayatını kaybetti
Yahya Gencer, Gururlu, Saygılı, 
memlekete duyarlı, çalışkan, 
çocuklarına, ailesine düşkün 
İyi bir babaydı. O asla 
bukalemun gibi renk 
değiştirenlerden olmadı. Yeri 
geldiğinde tavır almasını bilir 
yanlışa yanlış diyen az sayıdaki 
değerli, pırlanta gibi 
kardeşlerimizdendi…       5 ’de

İşletmeciliğini eğitimli, idealist, genç girişimci 
Odyometrist Murat Yıldırım yapıyor. 
Kalite, Güven ve Müşteri Memnuniyeti: 
Kelebek İşitme Cihazları 

İşitme Cihazında güvenilir 
adres olan, ASEL İşitme 
Cihazları Satış ve Uygulama 
Merkezi, 2. Şubesi olan 
“Kelebek İşitme Cihazları” 
Kozan Devlet Hastanesi 
karşısında hizmete girdi9’da

İĞNECİ /Özel işlerini takip eden 
Rantçı meclis üyeleri toplumun 
istek, arzu ve çıkarlarını nasıl 
gözetebilir ki!?                        3’de
Kozan kökenli Tıp Öğrencisi 
Ümmühan Bilgili kan 
uyuşmazlığına kesin çözüm buldu

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt 
Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili’nin kızı, Tıp Fakültesi öğrencisi 
Ümmühan Zeynep Bilgili kan uyuşmazlığı 
tedavisine kesin çözüm olabilecek bir 
buluşa imza attı. 2’de
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Kozan kökenli Tıp Öğrencisi Ümmühan Bilgili 
kan uyuşmazlığına kesin çözüm buldu

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin kızı, Tıp Fakültesi öğrencisi Ümmühan 
Zeynep Bilgili kan uyuşmazlığı tedavisine kesin çözüm olabilecek bir buluşa 
imza attı. İlk kez bebekten anneye geçen alyuvar miktarı tam olarak ölçüldü.
TÜBİTAK destekli bir projeyi yürüten Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Bilgili ilk doğumda anneye geçen alyuvar 
miktarını hesaplayabilen bir projeye imza attı.
Ülkemizde her yüz gebelikten üçünde kan uyuşmazlığı görülüyor. İlk 
doğumda bu durum ise çoğunlukla sorun yaratmıyor. 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kasın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mehmet Serdar Kütük’ün 
danışmanlığında çalışan Bigili’nin üzerinde çalıştığı proje sayesinde ülkede % 
1-2 oranında bebek kaybı önlenebilecek. Bilgili, gebelerin yüzde 2’sinde 
verilen ilaç miktarının yeterli olmadığını tespit etti. Anne adaylarına ikinci 
doz iğneleri yapıldı, gebelikte yaşanacak riskler ortadan kalktı.
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Bilgili, şu 
anda bebekten anneye geçen kanama miktarını, görsel olarak mikroskop 
altında hesaplayabilen Türkiye’deki tek araştırmacı. 

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Düşman İşgali’nden 
Kurtuluşu’nun 101.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Kozan’ın Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 101.yıldönümü nedeniyle, MHP Kozan İlçe 
Başkanı Nihat Atlı mesaj yayınladı. Kozan’ın, 2 Haziran 1920’de büyük mücadeleler
vererek, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verdiğini, işgalcileri söküp attığını dile 
getiren Atlı; günümüzde de bağımsızlığımıza ve kutsal vatan topraklarına göz dikenler 
olduğunu ifade etti.
İşgalci Fransızlar’ın “Ermeni Devleti” kurulacağı sözüyle yanlarında getirdiği Ermeniler-
den oluşan katil güruhu da yanlarına alarak, yerli halk üzerinde terör estirip, yağmalama-
ya başlamasıyla birlikte; topyekün direniş hareketi başlatan Kozanlılar; Bozatgediği’nde, 
Haçin’de, Kozan Dağları’nda düşmana aman vermeyecek bir kahramanlık destanı yazdı.
1 yıl 2 ay 24 gün süren esaret sırasında büyük bedeller ödeyen Kozan’ın Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi’nde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Atlı; 1.Dünya Savaşı’nın 
ardından haksız şekilde yurdumuzu istila eden emperyalist güçlere karşı Türk Milleti’nin 
topyekün bir mücadele verdiğini, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünyanın ezilen 
milletlerine ışık olan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaştığını belirterek,
“Türk Milleti tarih boyunca hür doğmuş ve hür yaşamıştır. Bundan 101 yıl önce büyük 
bedeller ödeyerek, Kozanlılar bir daha gelmemek üzere düşmanı kovmayı başarmıştır. 
Sömürgeciliğe, Emperyalizme ve işgale karşı yediden yetmişe ölümü göze alarak, başka 
bir ülkenin bayrağı altında esareti kabul etmeyen Kozanlılar; büyük bir direnç gösterip 
bağımsızlığa olan tutkularını ortaya koymuş, işgalcilere büyük bir ders vermiştir. Bugün 
kutsal vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, şehit ve 
gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. 
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Özel işlerini takip eden Rantçı meclis üyeleri toplumun 
istek, arzu ve çıkarlarını nasıl gözetebilir ki!?

Kulislerde çook konuşuldu. 
Şaşıranlar da oldu. Yakı-
şır diye acı acı gülenler de. 

Hasta yatakta sevilir misali tam da kritik 
meclis oylaması öncesinde Kozan Beledi-
yesi'nden kişisel, çok dar istek ve arzuları 
bitmeyen meclis üyeleri kimler acaba?

Emekçileri toplumun içinde 
azarlayan şişkin egolu meclis 

üyesi kim acaba?!

Hiç de olgun olmayan tavırlarla sürekli 
şişen egolarıyla ve yetersiz, az gelişmiş 
insan tipi davranışlarla, partililerine 
şirin görünmek için emekçileri Belediye 
çalışanlarını azarlayan meclis üyesi kim 
acaba?

Meclis üyesi tepeden gelmemeli, 
halk istemeli…

Tabana dayanmayan, haketmeden hava-
dan gelen meclis üyeleri ancak cahilce 
hava gazı basmaya çalışırlar, Sadece akra-
bacılık ve klancılık yaparlar o kadar!

Şişkin bir egonun kimseye 
faydası olmaz!

Allah muhafaza herhangi bir kişinin 
egosu şişmeye görsün iflah olması zor-
dur. Şişkin horoza döner. Egonun, nefsin 
kimseye faydası dokunmaz. Ne kadar 
egonu bastırırsan o kadar yücelir, o kadar 
olgunlaşırsın...

Hele ego fitneye, dedikoduya, 
kıskançlığa ve de 

hasetliğe dönüşürse niyet 
tümden bozulur. İnsanın 

sıfatı kayar, iyi olduklarıyla 
kötü olmaya başlar

Hele kişi hasetlikte yol alırsa yolda 
yürüyüşü bile değişir. Gözbebek-
leri dönüşür, paradikması değişir. 
Arkasından nezaketsizlik ve sevim-
sizlik gelir. Cahil kişi kendisini dev 
aynasında görmeye başlar ve aynaya 

bakarken “ben neymişim be!” diye 
kendisini kandırır durur. Bir iki de 
kendisine benzeyen avane bulunca 
da olumsuz meziyetler çoğalır gider. 
İşte o zaman eyvah! Yol yakınken 
şöyle bir aynaya bakalım ehli 
Müslim kardeşler. Kendimizi bir 
görelim ki gelişmiş bir insan olalım. 
Tesadüfen olsa da sıfatları 
taşımasını bilelim.  Şimdilik bu 
kadar yeter. Herhalde anlayan 
anladı.
 Herkes bilir. İnsanı kamillere bir 
diyeceğimizin asla 
olamayacağını. Ancak için için içleri 
kaynayan küf kokanları da 
görmezden gelemeyiz. 
Bazen uyarmak ve hadlerini nezaket 
diliyle bildirmek gerek. 
Akıllı olun!
Kokarca gibi olmayın!

Gazeteciler dizi oyuncusu oluyor
Zeki Sincar Production markasıyla, önümüzdeki sezon ekranlarda yer alacak olan Arayış 
isimli televizyon dizisinin, basın sektörü ile ilgili senaryoda yer alan bazı devamlı 
sahnelerinde, fiili olarak çalışan gerçek gazetecilere rol verilecek. Eylül ayında, 
Adana’da çekimlerine başlanacak projenin detayları hakkında bilgi vermek için 
İstanbul’da ki ofisinden Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile 
görüntülü bir görüşme gerçekleştiren Zeki Sincar, basın mensuplarının yaşadıkları 
zorluk ve sıkıntılara vurgu yapmak istediklerini söyledi. Temmuz ayında Zeki Sincar 
Production ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti arasında bir protokol imzalanacağı
 bildirilirken, dizinin başrolünde, ‘Hz. İsa’ filminde ki başrolüyle Hollywood 
yıldızları arasına giren, Türk asıllı oyuncu Can Arduç’un oynayacağı açıklandı. 
Dizinin diğer oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor; Burçin Bildik, Nevin Efe, Emin 
Olcay, Şevki Özcan, İlker Kaleli ve Sarp Akkaya.
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Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz oğlunu evlendirdi

Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz ve Zilfi Açıkgöz çiftinin 
Gaziantep Devlet Hastanesi’nde Memur olan oğulları Alpaslan Açıkgöz 
ile Remiz Aslan ve Elif Aslan çiftinin güzel kızları Hemşire Ayşegül Aslan  
SODES Düşler Âleminde düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını 
birleştirdiler. Salim Açıkgöz ve Zilfi Açıkgöz çifti sosyal mesafe kuralları-
na uygun olarak yapılan düğünde gelen davetlilerle yakından ilgilendiler. 
Açıkgöz ailesini bu mutlu günlerinde aile yakınları, eş, dost, akraba, 
merkez ve kırsal mahalle muhtarları ve sevenleri yalnız bırakmadılar. 

“Ciğer “ Kozan’da yenir” 
Bir Zamanlar Çukurova” oyuncuları Kozan’ın güzelliklerine hayran kaldılar

Çekimleri Kozan’da devam eden  "Bir Zamanlar Çukurova" Dizisi 
oyuncuları Yukarı Çarşı da açılan “Yöresel Ürün Satış Ofisini, Kozan 
Barajında tekne turu ve Dağılcak sosyal tesislerini ziyaret ederek Kozan’ın 
güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.
Bir zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent 
Polat, Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, Çetin karakterini 
canlandıran Aras Şenol ve Raşit karakterini canlandıran Şahin Vural 
Kozan’a gelerek ilk önce Kozan Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde faaliyet 
açtığı Yukarı çarşı Hoşkadem camii yanında bulunan Yöresel ürünler satış 
ofisini ziyaret ettiler.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın dizi oyuncularına Yöresel 
Ürünlerden oluşan Hediye Sepeti Hediye ederek yöresel ürünleri tanıttı.
Başkan Özgan ve dizi oyuncuları daha sonra Kozan Barajında bulunan 
Tekne ile tur yaptılar. Oyuncular Kozan’ın güzelliklerine hayran 
kaldıklarını ifade ederek önümüzdeki zamanlarda tekrar Kozan’a gelerek 
bu güzellikleri tekrardan yaşayacaklarını söylediler.
Dizi oyucuları ve Başkan Özgan buradan Dağılcak Sosyal tesislerini 
ziyaret ederek Kozan’ın ve bölgenin vazgeçilmez olan Kozan ciğeri yiyerek 
Burada mesaj verdiler.Dizi oyuncuları ”Ciğer Kozan'da yenir,Kozan’a gelin 
Kozan’a gel ciğerimi ye.”dediler. 

Kazım Özgan yine eskide 
olduğu gibi  ünlüleri buluyor
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Yahya Gencer kardeşimiz hayatını kaybetti
Gururlu, Saygılı, memlekete duyarlı, çalışkan, çocuklarına, ailesine düşkün İyi bir 
babaydı. O asla bukalemun gibi renk değiştirenlerden olmadı. Yeri geldiğinde tavır 
almasını bilir yanlışa yanlış diyen az sayıdaki değerli, pırlanta gibi kardeşlerimizdendi…

Toplumda sevilen, dürüst, güvenilir 3 
çocuk babasıydı. Bir türlü tayini 
çıkmayan öğretmenlerimizdendi 
Yahya Gencer, geçirdiği ani kalp 
krizi sonrasında 42 yaşında hayatını 
kaybetti. Genç yaşta hayata 
gözlerini yuman Gencer, dost, 
arkadaş ve sevenlerini acıya boğdu. 
Aslen baba tarafından Mansurlu 
Köyünden, anne tarafından Bağtepe 
Kütük’lerinden idi. 
 Adana Şehir hastanesi yoğun bakım 
ünitesinde tedavi görüyordu.  7 
Haziran Pazartesi günü kılınan 
cenaze namazının ardından Kozan 
Mezarlığına defnedildi.
İdealist, eğitimli, Ülkücü 
Milliyetçi kökenliydi. Bir türlü 
atanamayan beden eğitimi öğretmeni 
Yahya Gencer’in eşi de eğitimci idi
 Gururlu, Saygılı, memlekete duyarlı, 
çalışkan, çocuklarına, ailesine düşkün 
İyi bir babaydı. Yeri geldiğinde tavır 
almasını bilir yanlışa yanlış diyen az 
sayıdaki değerli pırlanta gibi bir 
kardeşimizdi. 
Bukalemun gibi renk değiştirip her 
döneme uyanlardan asla olmadı, genç 
yaşında onuruyla, çizgisiyle  gururla 
yaşadı ve erkenden kalp yetmezliği 
sonucu aramızdan ayrıldı, 3 çocuğu-
nu da ailesine ve sevdiklerine emanet 
etti. Zaten hayatın garip çelişkisidir 
iyiler erkenden gider. Ailesinin ve 
sevenlerinin acısını paylaşıyoruz. 
Kardeşimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz.

O kadar çok seviliyordu ki sosyal medyada 
tüm sevenleri acıyı paylaştılar.
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Bir Papaz, bir İmam ve bir de Haham 
Antakya’da bir evde koyu bir sohbete dalarlar.
O anda kapı çalınır ve komşuları elindeki bir
 tabak künefeyi verir ve ayrılır.
Üç din adamı bir künefeye bakarlar, bir de
 kendilerine.
Eee derler, bunu üçe bölersek tadı damağımızda 
kalacak, en iyisi mi bir antlaşma yapalım.
Ve karar verirler.
Uyuyalım, en güzel rüyayı kim görürse, 
künefeyi de o yesin.
Uyur ve bir müddet sonra her üçü de uyanırlar.
Papaz başlar rüyasını anlatmaya; “Daha gözle-
rimi kapattım, iki tane melek kollarıma girdi ve 
beni göklere doğru götürmeye başladı” der.
O anda İmam lafa girer; “O sen miydin? Ben de 
gözlerimi kapatır kapatmaz kollarıma dört melek 
girdi. Senden daha yukarıda göklere doğru 
götürüyorlardı”.Der ve bu durum karşısında 
sessiz kalan Haham’a dönüp sorarlar,
“Peki sen hangi rüyayı gördün?”
Haham;“Vallaha, baktım siz gidiyorsunuz, ben 
de kalktım künefeyi yedim”
•••
Ülkede yoksulluk ve işsizlik kol gezerken, Halk 
patates kuyruğunda birbirini ezerken, Diyarba-
kır’ın kayyum belediye başkanı, “karpuz içinde 
çocuk” ve “tatlı” heykeli yaptırtıyor.
Sanatla alakası olmayan, kentin kültürel 
dokusuna uymayan, bu çirkinliğe bu ucubeye, 
karpuzun içinden çıkan kayyum estetiğine,
 kayyum, fakir fukaranın parasını veriyor.
Vatandaş baklava ve karpuz alamayacak 
haldeyken, karpuz ve tatlı heykeli yaptıranlar 
sizden helallik istiyor.
•••
İnsanlar neyi kaybettiklerini bilmedikleri sürece, 
kaybettiklerinin mutsuzluğunu yaşamazlar.
Bir asgari ücretli 20 lira düşürürse yüreği cız 
eder.
Rusya’dan S-400 füzesini aldık.
Amerikalılar kızdı.
Bırak kullanmayı S-400’ leri nereye 
koyacağımızı bilemedik.

Amerika, parasını verdiğimiz F-35 uçaklarını 
bize teslim etmeyeceğini açıkladı.
Gıkımız çıkmadı.
Amerika ve Rusya’ya ödediğimiz paranın dört 
milyar dolar olduğu söyleniyor.
Bir insan 50 lira düşürürse yüreği cız eder de
 ülkenin milyonları buharlaşır da haberi olmaz.
Hayallerinizi bile elinizden alanlar, sizden 
helallik istiyorlar.
•••
Dükkanlar kapanmış esnaf kan ağlıyor.
Emekli kirasını ödeyemiyor.
On milyona yakın işsiz ekmek parası bulamıyor.
Asgari ücretli, evine ekmek götürdüğü için 
kendini şanslı sayıyor.
Atama bekleyenler, atanamıyor.
Çiftçi, gübre ve mazot alamıyor.
Elektrik ve doğalgaza, zam üstüne zam geliyor.
Gidecek evim yok, sokaklarda geziyorum diyen 
hurda toplayıcısı vatandaşa üç bin yüz elli lira 
ceza kesiliyor. 
Yirmi dolar verilip aşı alınamıyor masum 
insanlar can veriyor.
Kozan’da yaşıyorsun, araban da yok ama 
İstanbul’daki tünelden az araba geçti diye para 
veriyorsun.
Helallik mi dediniz?
•••
Son on dokuz yılda;
Otomobil üretmişiz ya,
Petrol ve doğalgaz bulmuşuz ya,
Elektrikli traktör yapmışız ya,
Yerli ve milli uçağımız göklerde ya,
Uzaya bile çıkmışız ya,
Bir plastik atıklarımız eksikmiş ya,
İngiltere plastik atıklarının çoğunluğunu 
Türkiye’ye göndermiş ya,
Çin’in bile yasakladığı bu atıkların yeni adresi 
biz olmuşuz ya,
Elalemin atığı, bizim katığımız olmuş ya,
Elin atığını bizim katığımız yapanlar  sizden 
helallik istiyor ya.
•••
Yaklaşık on beş aydır okullar kapalı öğrenciler 

okula gidemiyor.
Çocuklar, o yaşta öğrenmesi gerekenleri 
öğrenemiyor.
Eğitim öğretim, telafisi olmayan bir süreç 
yaşıyor.
Nesiller, heba oluyor.
Okulları yüz yüze eğitime açmak için,
Öğretmen ve on iki yaş ve üstü öğrenciler hızla 
aşılamalı.
Yaygın ve düzenli test yapılmalı.
Gerekirse, dış mekanlar kullanılmalı.
Okullar mutlaka açılmalı,
Her gün, yoksul çocukların geleceğinden çalmak 
bitmeli.
Bu sene geçti, yeni eğitim yılına Allah kerim 
denmemeli.
Öğretmen ve öğrencileri okulla buluşturamayan-
lar sizden helallik istiyor.
•••
Sosyal bir varlık olan insan, kendi dışındaki
 gelişmelere seyirci  kalamaz.
Ama, önce kendi yaşamını gözden geçirmeli.
Kendi ile hesaplaşmalı,
Kendi bilincini düzene sokmalı,
Kendi varlığının farkına varmalı.
Biz bu vatanın fedaileriyiz.
Biz bu vatanın serdengeçtileriyiz.
Biz bu vatanın delileriyiz.
Diyorlar ya.
Bizim fedaiye, serdengeçti’ye veya delilere 
değil,
Demokrasiye,
Nitelikli eğitime,
İnsan haklarına,
Hukukun üstünlüğüne,
Yargının bağımsızlığına,
Basın özgürlüğüne,
Gazetecinin onurlusuna ihtiyacımız var.
Gazeteci değil de posta güvercini olanların
 künefeyi yediği yerde,
Künefeyi yiyenler künefeyi yapanlardan helallik 
ister mi?

HELALLİK
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri ilgi gördü

Hayat Boyu Öğrenme Haftası 31-1-2-3-4 Haziran tarihleri arasında 
Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan programla kutlandı. 
Programa Kozan’ın Kurtuluşunun 101. Yıl dönümüne denk gelmesinden 
dolayı Kozan Belediyesi’de katkı verdi. 
31 Mayıs Pazartesi Günü Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tara-
fından Saat 19.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Parkında "Hayat Boyu Öğrenme 
Haftası" programı ile start aldı. Hafta boyunca keman ve gitatr dinletisi, 
halk oyunları ve mehteran takımının gösterisi, “İstiklal Yolunda Kozan” 
adlı tiyatro, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı jimnastik, karate, 
Taekwondo ve güreş takımlarının gösterisinin ardından 4 Haziran Cuma 
günü Sıra Gecesi ile son buldu. 
Hafta Boyu etkinlikler kapsamında açılış konuşması yapan Halk Eğiti-
mi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut “Bireyin bilgi, beceri ve 
yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katildiği 
her türld ögrenme etkinliklerini kapsayan, hayat boyu öğrenme kültürü-
nün geliştirilmesi, tamtilmasi ve yaygınlaştırılması amacı ile Milli Eğitim 
Bakanlığımızca ilan edilen, Hayat Boyu Öğrenme Haftası, açılış progra-
mimiza, hoş geldiniz.
Tüm dünyaya etkisi aluna alan Covid 19 salgınının, çalışma hayatı ve 
sosyal yaşama getirdiği kısıtlamalar, Her Zaman, Her Yerde, Herkes 
İçin Eğitim düsturu ile gerçekleştirdiğimiz, Halk Eğitimi faaliyetlerini 
de olumsuz yönde etkilemiş, kurs - kursiyer de sayılarımızı düşürmüş, 
gerçekleştirmek istediğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerimize maalesef 
mani olmuştur. Salgın süresince gerekli tedbirleri alarak, eğitim-öğretime 
devam etmeye, salgınla mücadelede ise kurum olarak üzerimize düşeni 
yapmaya gayret ettik.
11 Mart 2020 tarihinde kısıtlamaların başlamasıyla, salgınla mücadele-
de çok önemli olan fakat o dönem tedarikinde güçlük çekilen maske ve 
siperlik üretimimizle, ilçemize bu anlamda, can suyu olmaya çalıştık. Yıl 
sonu sergimizi sanal ortamda gerçekleştirip, gerekli tedbirleri alarak yaz 
kurslarımızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Öğretmenlerimizle uzak-
tan eğitim yaparak,Üniversite hazırlık kurslarımızda, gönüllü kursiyerleri-
mize kesintisiz hizmet vermenin gayreti içerisinde olduk.
Kozan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü, Bayan güreşçilerimiz Hatice-
nur SARI ve Talin ÖZTÜRK'ün elde ettikleri başarılar sonucu, milli takı-
ma çağrılmalarıyla gururlandik. Kulüp antrenörlerimizin mesleki gelişimi 
için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Avrupa'da Yetişkinlerin Spora 

Katılmı ve Eğitimlerinin İncelenmesi konulu proje başvurumuz Ulusal 
Ajans tarafından kabul edildi.Arka bahçemize yapmayı hayal ettiğimiz, 
Meslek Atölyeleri için Çukurova Kalkınma Ajansına Sosyal Gelişimi Des-
tekleme Proje' başvurumuzu yaptik, sonucunu bekliyoruz. Kozan Kent 
Konseyi İşbirliği ile Kozan'ımızın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz, “Kozan İçin Tasarla” Tişört Tasarım giren tasarımların 
seri üretimini yaparak sizlerin beğenisine yarışmasını düzenleyerek de-
receye sunduk. Yaz kurslarımızın hazırlıklarına başlayarak, önümüzdeki 
eğitim öğretim yılı ile birlikte, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü-
müzce hayata geçirilen Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' ve 'Kurslarımızla 
Köylerdeyiz gibi projelerle, tüm paydaşlarımızla işbirliği yaparak, çok 
daha fazla vatandaşımızın hayatına dokunmayı hedeflemekteyiz. Tüm 
çalışanlarımız ve kursiyerlerimizle, kısa bir sürede, bu yıl ilkini gerçekleş-
tireceğimiz Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlama programımıza katıldı-
ğını için teşekkür ederim” dedi. 

Ayşegül Baysal’ın el 
işi ile yaptığı  oyuncalar ilgi gördü
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 Sezonda 550 işçiyi istihdam eden
 Süleyman Delibaş'ın yüzü her zaman gülüyor

Kozan Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı ve
 İşadamı Süleyman Delibaş'ın Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 2 narenciye fabrikasında sezonda 550 işçi 
istihdam ediliyor. Delibaş, gazetemize yaptığı ziyarette " 
Memleketimde taş üstüne taş koymanın manevi huzuru 
içerisindeyim" dedi. Halkla ilişkilerini her zaman 
dokumaya gayret eden Genç ve Başarılı İşadamı
 Süleyman Delibaş geçen yıl Kozan'daki OSB'ye 500 bin 
dolarlık güneş enerjisi paneli yatırımı yaptı. Kozan’ın eski 

ve yerli tanınmış, 
bilindik bir ailesinin 
evladı olan Delibaş, 
Yatırımların deva-
mının da geleceğinin 
müjdesini veriyor. 
Üretmeyi ve çalışmayı 
seven, renkli kişiliği 
ve geçmişten gelen 
esnaf geleneğinin 
ayrıştırmayan 
birleştirici rolüne 
inanan  Süleyman 
Delibaş'ın toplumda 
karşılığı var...
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Kalite, Güven ve Müşteri Memnuniyeti: Kelebek İşitme Cihazları 
İşletmeciliğini eğitimli, idealist, genç girişimci Odyometrist Murat Yıldırım yapıyor

İşitme Cihazında güvenilir adres olan, ASEL İşitme 
Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, 2. Şubesi olan 
“Kelebek İşitme Cihazları” Kozan Devlet Hastanesi kar-
şısında hizmete girdi. Kelebek İşitme Cihazlarının işlet-
meciliğini eğitimli, idealist, genç girişimci Odyometrist 
Murat Yıldırım yapıyor. 
İşitme kaybına en uygun cihazın seçilmesinin kesinlikle 
çok önemli olduğuna ve yanlış cihaz seçimi ve uygula-
masının hem işitme kaybına hem de işitmenin kötüye 
gidişini hızlandırdığına dikkat çeken 
Yıldırım, Asel İşitme Cihazları Satış ve 
Uygulama Merkezi ve Kelebek İşitme 
Cihazları Merkezleri işitme sağlığı ile ilgili 
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet 
anlayışı ile alanlarında en güvenilir 
merkezler olmayı hedeflediklerini 
vurguladı.
Hem Asel İşitme Cihazları Satış ve 
Uygulama Merkezi hem de Kelebek İşitme 
Cihazları Merkezi, satış sonrası teknik 
servis hizmeti de sunuyor. 
İşitme cihazı ihtiyacı olan vatandaşları-
mızın hayatını kolaylaştıran adresler Asel 
İşitme Cihazları Satış ve Uygulama 
Merkezi ve Kelebek İşitme Cihazları Satış 
ve Uygulama Merkezi…

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 Cihazları 
Satış ve Uygulama Merkezi ve Kelebek 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 Satış ve Uygulama 
Merkezi ve Kelebek İşitme Cihazları Merkezi’nde.
 5 marka ve 40 çeşit işitme cihazı modeli ile 
vatandaşlara Karacaoğlan Mahallesi, Zübeyde Hanım 
Caddesi No: 10/B (Hastane Kavşağı Civarında) hizmet 
veren Asel İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi 
ve Kelebek İşitme cihazları alanlarında da verdiği 
güvenilir hizmetle ön plana çıkıyor.



Mesele, diş çürüğü!
10 08 HAZİRAN Salı 2021SON FİKİR

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Örnek vererek başlaya-
yım:
İnsanoğlu ne zamandan 
beri çürük dişle mücade-
le ediyor?
On bin yıl önce avcı-top-
layıcı atalarımızda diş 
çürüğü ender görülürdü. 

Diş sorununun yoğunluğu 19. ve 20. yüzyılda fırladı!
Bugün dünyada tespit edilen 2.7 milyar insanın dişinde çürük var. Çürük 
sebebi basitçe şu:
Diş çürüklerine, diş üzerine ince film tabakası olarak yapışan-biriken bak-
teriler sebep oluyor. Aslında ağzımızda bulunan bakterilerin çoğu doğal ve 
zararsız. Ancak, birkaç tür bakteri yiyeceklerdeki nişastalar, şekerlerle besle-
nerek bir boşluk yaratacak şekilde altındaki dişi eriten asitler ortaya çıkarıyor. 
İşte bunlar çürüklere sebep oluyor.
Yani, nişastalı ve şekerli endüstriyel yiyecekleri tüketmek için evrilmemiş 
olduğumuzdan, tükürükten başka doğal savunma mekanizmamız yok. 
Çürüklerden kurtulmanın başlıca yolu, endüstriyel şeker ve nişastadan uzak 
durmak.
Kuşkusuz… Şekerin zararı sadece dişlere değil…
Şeker, ölümdür.
 Şeker çoğu bitkinin bünyesinde bulunuyor.
Bir de kimyasal yollarla elde edilen şeker var.
Bünyesinde elde edilebilecek kadar bildiğimiz şeker bulunduran iki bitki var:
1) Şekerkamışı
2) Şekerpancarı

Ülkemizde şekerkamışı yetişmediğinden gerekli ( çay şekeri, sofra şekeri, 
toz şeker, kristal şeker, beyaz şeker adlarıyla bilinen) kimyasal şeker (yani 
sakaroz) üretimi, büyük oranda pancardan alınıyor.
Dünyada ise, 2015 yılı itibariyle şekerin yüzde 79’u kamıştan, yüzde 21’i 
pancardan üretilmiş olup; dünya ticaretine hakim pozisyonda olan düşük 
maliyetli şekerkamışıdır.
Ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkeleri Rusya, Ukrayna gibi ülkeler 
şekeri pancardan; ABD, Japonya, Çin gibi ülkeler hem pancardan hem kamış-
tan; Brezilya, Hindistan, Meksika, Taylan, Avustralya başta olmak üzere birçok 
ülke şekeri kamıştan üretiyor.
Biz şekerpancarından elde ediyoruz.
Hatırlayınız. Kamyonlara-traktörlere yüklenen( kocabaş dediğimiz) şekerpan-
carları tazeliğini yitirmemesi için çarçabuk tek alıcı olan devletin şeker fab-
rikalarına götürülürdü. Ardında çocuklar, düşen tek pancarı alıp köze koyardı 
tatlı yapabilmek için. “Yiyin” derdi büyükler; “pancar veremden korur, kan 
yapar!” yaşlılar turşusunu kurup, böbreklere yararlı suyunu içerdi.
Unutuldu bunlar/ unutturuldu!
Çünkü ABD işaret parmağını sallayıp “yasak” dedi ise, o ürünün sonu bizim 
ülkemizde hep hazin oldu.
Ne demişti “Sam Amca” parmağını sallayarak:
“Haşhaş dikmeyeceksiniz!”
Sanki dünyaya afyonu biz ihraç ediyorduk.
“Tütün dikmeyeceksiniz!” 

Sanki dünyayı sigaraya biz alıştırdık.
O parmak bu kez şekerpancarı için kalktı. Önce, “şekerpancarı üretimini 
azaltın” dedi. birden yok edilemeyeceğini biliyordu. 
Ardından “Şeker fabrikalarını özeleştirin” dedi.
“Şekerpancarının fiyatını serbest piyasa belirleyecek” dedi.
(“Piyasa” dedikleri, uluslar arası şeker ticaretini belirleyen Londra Borsası!)
“ Şekerpancarı maliyetli, siz ihtiyacınızı nişasta bazlı endüstriyel şeker ile 
giderirsiniz” dedi.
Ne yaptılar?

AB Kölesi Türkiye
Önce şunu yazmalıyım: Şekerpancarından elde edilen sakaroz da nişasta 
bazlı şekere göre az da olsa yine de zararlı. Burada meselenin sağlık yönünü 
değil, iktisadi yönünü ele almak istiyorum.
Evet ABD dedi ki: “Arkadaş sizin şekerpancarının maliyeti pahalı. Biz nişasta 
bazlı şekere kol-kanat gereceğiz!”
Bu sebeple 1998 yılında 500 bin 951 hektar olan şekerpancarı dikim alanı, 
2015 yılında 272 bin 990 hektara düştü.
1998 yılında 22 milyon ton olan şekerpancarı üretimi, 2015 yılında 15.8 
milyon tona geriledi.
Çiftçi sayısı 450 binden 120 bine düştü.
Nasıl düşmesin? 2015 yılında Türkiye’nin şeker üretimi ihtiyacımıza yetmedi-
ğinden yaklaşık 170 bin şeker ithal ettik. (Ayrıca 3 milyon kiloya ulaşan kaçak 
şeker konusuna girmeyeyim)
Yetmedi. 2016 yılında da AKP yine şeker ithal etti. Ayrıca…
AKP iktidarı bunu fırsat bilip 8 Nisan 2016 tarihinde sıfır gümrük tarifesi kara-
rı aldı. Bunun anlamı açıktı:
Kendi üreticilerine teşvikler vererek pancar üretimini artırmak yerine, var olan 
pancar üreticilerini zarar ettirerek üretimi bırakmalarını zorlamaya devam etti. 
Bunu niye yaptı.
Bakınız:
İthalin başladığı yıl, Konya Şeker’in stokunda sadece 15 ton şeker bulunur-
ken, pazarlama şirketlerinden olan Panek ve Koneli’de ise toplam 124 bin ton 
şeker vardı!
Aynı şekilde Kayseri Şeker’in stokunda 7 bin 484 ton şeker görünürken, 
pazarlama şirketi olan Panpa A.Ş.’de ise 44 bin 358 ton şeker bulunuyordu.
Kamu şeker fabrikaları başta olmak üzere kooperatif fabrikaları ile özel
 fabrikaların stoklarında 357 bin 7 ton şeker görünürken, pazarlama şirketleri 
de dahil edildiğinde tüketime hazır 498 bin 858 ton şeker vardı. Yani 
fabrikaların stok verileri ve pazarlama şirketlerindeki şeker miktarları 
Türkiye’nin şeker ithalatını gerektirecek bir durum olmadığını gösteriyordu.
AKP iktidarının, şeker fabrikalarının pazarlama şirketleri üzerinde görünen 
141 bin ton şekeri yok sayarak ithalat için ısrar etmesinin sebebi neydi?
Nedeni şu cümlede gizliydi sanki; “ AB ülkelerinden yapılan şeker ithalinde 
gümrük vergisi sıfır olacaktır”
Biz AB’nin sömürgesi miyiz arkadaş?
AB’ye neden bu derece boyun eğiyoruz? Özal’dan Erdoğan’a bu neden hiç 
değişmiyor ve elbirliği ile tarımımız yok ediliyor!
Nedir bunun açıklaması?    

Soner Yalçın’ın ““Saklı Seçilmişler” adlı kitabından alıntıdır.
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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
08  Haziran 2021 / Yıl: 15    Sayı: 765

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

Kuvayı Milliye ve Mücahitler Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı 

“Kimseye verilecek bir karış toprağımız yok”
Kuvayı Milliye ve Mücahitler Derneği Başkanı Mutlu Dağlı, 
Ermenilerin Kozan’dan toprak istemesi üzerine açtığı dava 
gününün de yaklaşması üzerine Kuvayı Milliye ve Mücahitler 
Derneği binasında 7 Haziran Pazartesi günü basın açıklaması 
yaptı.
Dağlı “Ermenilere verilecek bir karış toprağımız yok. Burada 
hiçbir hakları yok. Bizde gidip Suriye’de, Lübnan’da mı hak 
arayalım. Bizim de dedelerimizin atalarımızın oralarda mülkleri 
var. Dünya’nın her yerinde Osmanlının eseri var. Bide bizim bura 
diyerek hakkımızı arayalım” dedi.
Tarihçi-Yazar Abdurrahman Kütük’ün, Kozan Belediyesi Haziran 
ayı olağan meclis oturumda söylediği “Fırında öldürülen 
Türkler var. Ama yakılarak değil de telle boğularak öldürüldüğü 
kaynaklarda geçiyor” demesine de değinen Dağlı “Kozan’ımızın 
kurtuluşunun 101. Yıl dönümünde hem de belediye meclisinde 
böylesine mesnetsiz bir açıklama beni bir şehit yakını ve 
Kuvayı Milliye ve Mücahitler Derneği Başkanı olarak çok üzdü. 
Buna sessiz kalamazdım. Büyüklerimizden geçmişte 
Ermenilerin Kozan halkına yaptığı zulümleri, acıları, ızdırapları, 
işkenceleri dinledik. Bunlar yıllardır da söylenir. Abdurrahman 
Kütük, basın yayım yoluyla Kozan halkından özür dilemeli.
 Kozan’ın Kurtuluşunda şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmet, 
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
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ARAP AGA
Halk Köşesi

MAZİYİ ANIMSADIKÇA 
İLERİYİ DÜŞÜNÜRÜM!

Vallahi bu zennube kafa yapımız ile yola 
düşersek, yönünü tayin edemeyen aklı bir hoş 
kargaların maskarası oluruz. Bu kötü gidişat 
böyle devam edip giderse, bizdeki bu tırroş 
kafayla bizlerden ne köy oluuur...! ne mahalle. 
Yıllar, yıllar...! ahh o yıllar! göz açıp kapayın-
caya kadar, güzel ile çirkin arasında geçen o 
güzelim yıllar. Kimilerimize göre kavanoz dipli 
dünyada ömür törpüsü gibi örselenmiş ayyaş 
zırto gibiyiz. Kimilerimize göre manevi dünya-
mızın hatalı manevrasında Allah’a yalvaracağız 
derken, niçin yaşadığımızı bile beceremeyen 
molofoş hanzo gibiyiz. Vesselâm kısacık gibi 
görünen şu uzun ömrümüzü karnı büyük 
dünyaya sığdıramadık. Önceleri anamız ve 
babamız çocuktu, şimdi hayallerimizi süsleyen 
sonsuz bir güzellik oldular. Oysa daha dün 
biz onların kucağında çocuktuk, bugün yaşını 
başını almış yaşlı bir hızana döndük. Vay be... 
acımasız yıllar ne çabuk harcadın ömrümü-
zü! kapımıza hiç hoş gelmedin zalım acıma-
sız ayrılık. Ve siz gençler, kolay mı sandınız 
yaşamak denen kavgayı? Kolay mı bu uğurda 
yürümek? Kolaysa, buyurun gençler zorlu bir 
kavgaya. Kolayı aşmak gayet kolayda, önemli 
olan zor olanı kolayca aşabilmektir yaşamak. 
Hazıra dağ dayanır mı? Dayanır diyen gelsin 
beri. Bilgisayar makinesi gibi aklını çalıştır 
delikanlı. Yanlışa düştüğün an asi gelir baş 
kaldırırız sana, sakın ola ki emekçinin ekme-
ği ile oynamaya kalkışma. Ve nede İnsanca 
yaşamalarına engel koy. Kapitalist zihniyetin 
acımasız emellerine posta koy. Bizi işsiz bırakır 
aç yaşatır. “Eğer benim şahsi çıkarım sizlerin 
çıkarlarından kat be kat değerli ise benim için 
sizlerin hiç bir önemi yoktur. Sizi kul köle 
gibi görür karın tokluğuna köle gibi çalıştırır, 
keyfime göre işsiz güçsüz bırakırım. Şöyle 
çevrenize bir bakın piyasa kum gibi işsizlik 
yüzünden yuva kuramayan işsiz genç kaynıyor. 
Belki de sizde onlara benzer hiç evlenemez-
siniz, yuva kurmanıza dahi engel olurum. Ne 
anne olabilirsiniz, ne baba olabilirsiniz ve nede 
çora çocuğa kavuşup torun sahibi olabilirsiniz. 
Boş bir ömürle boşu boşuna bok yoluna ölü 
gibi yaşar, aylak aylak dolaşan avare Niyazi 

gibi varlık içinde sefil bir ömür yaşarsınız. 
Kabul edersiniz etmezsiniz bu benim bencil 
karakterim böyle, bende merhamet duygusu 
ne gezer? Çünkü ben çok özel biriyim, sizi hiç 
düşünmem. Çünkü ben böyle biriyim, çünkü 
benim özel anlayışım bu, niyetim kokuşmuş 
özel eğitim sistemini üretir, çünkü benim çı-
karlarımı korur. Ben size rağmen kafama göre 
hayatımı yaşarım. Siz kim oluyorsunuz da? 
bana neden karışıyorsunuz” Yukarıdaki amacı 
bozuk düşünceler sana aitse delikanlı, konuş-
tukların gibi bozuk bir niyet taşıyorsan, işte 
burada durup düşüneceksin delikanlı. Evet, 
biz, işte o zaman biz olur karşına dikiliriz. 
Adam gibi yaşamak istiyorsan adam olacaksın, 
bizim aramıza karışarak, sen biz olacaksın biz 
sen olacağız. Bana ne, beni hiç biriniz ilgilen-
dirmez diyorsan, git cırrığını taşla asabımızı 
bozarsın delikanlı. Köşkün sarayın olabilir, 
belki istediğin her güzelliğe sahip olabilirsin, 
ama bir şeye sahip olmayı başarmazsın. Hep 
bana demeyi başardığın sürece, biz olmayı 
başaramazsın delikanlı. Gün gelir tepenin 
üstüne dikilirsin. Ancak bizim aramıza karışır-
san bizi yanında bulursun. Ve kötü dünleri aşa 
aşa geldik mi bugünlerin kötü yaşam koşul-
larında yaşamaya? Değişen ne? Dün yoksul 
yaşıyordu isek, bugün beterini yaşıyoruz. Yarın 
için ne yapmayı düşünüyorsunuz delikanlı 
gençler? Eğer yorulmayı göze alıp bir şeyler 
üretemezseniz, daha beteri ile karşı karşıya 
kalırız. Sadakaya muhtaç yaşamaktansa, çalışıp 
üretmek en akılcı yoldur. Üretirsek, rahata 
ereriz. Üretirsek, sağlığımızı sağlıklı bir şekilde 
korumanın yolunu buluruz.
Ve evet en yüksek refah seviyesinde gönlü-
müzce yaşar, gönlümüzce doyar, gönlümüzce 
mutlu olur, gönlümüzce huzurlu yaşarız. Bilgi 
birikimli, bilim yüklü yurttaş olmak güneşin 
aydınlık yüzüne benzer. Ancak yorulursak 
dinlenmeyi hak ederiz gençler! Bir şeyler 
bilmeye merak eder öğrenmeye çalışırsanız 
bilmediğimiz birçok gerçeği öğrenmiş olursu-
nuz, mutlaka bir şeyler bileceğiz ve bir şeyler 
öğreneceğiz ki, geleceğimiz olan çocuklarımı-
za aydınlık bir geleceğin mutluluğunu öğrete-

lim. Ha biraz gayret delikanlı gençler. Yeter ki 
kafaya koyun başarırsınız. Akılcı bir akıl sağ-
lığı rehberiniz olursa yolunuz açık olur. Hem 
bilgi donanımlı genç üretiriz, hem geleceğimiz 
için bilimsel eğitimi seferber ederiz, hem tek-
nolojik alanında sanayi devrimini gerçekleşti-
rir, hem tarım ve hayvancılık gibi endüstriyel 
alanlarda başarıyı şiar ediniriz. Kültürel ve sa-
natsal alanlarda çağdan çağa zıplarız. İnsanca 
hakça yaşamak en temel hakkımızsa, hakkımız 
olanı hak edene kadar çalışacağız. Gülümse-
yen bakışlarınızda sevinciniz hiç eksik olmasın 
gençler. Ellerinizdeki akordu ayarlı sazlarınızla 
türküler söyleyerek sağlıklı uzun bir ömür ya-
şamaya ne dersiniz? Var mısınız güzel günlere 
doğru koşar adım yürümeye? Hayalleriniz 
uzaklarda değil bir nefes uzağınızda. Yeter ki 
o ulaşılmaz sandığınız güzel hayallere ulaşma-
nın yollarını arayın. Yorulmayı göze alırsanız 
kolaylıklar kolayca sizi bulur, bütün zorluk-
ları kolayca aşmayı başarırsınız. Gücünüz 
kuvvetiniz yerinde, birde aklınıza baş vurup 
ölümüne kararlı bir yolda yürürseniz, tadı-
na doyum olmaz doyumsuz kavganıza. Biz 
başaramadık, bozuk eğitim sistemi tekeri-
mize takoz koyunca üretim gücümüz hayal-
lerimize takılı kaldı, boşa düştük. Bu ülkede 
biliyormuş gibi yapan zır cahiller eğitimci 
olursa başımızın üstüne serçe bokunu taç 
yaparız ancak. Ne demek istediğimi anlama-
ya çalışın. Yani demem odur ki, içine düş-
tüğümüz rezil hallarımıza bakacak olursak, 
ülkemiz gençliği hiçte sağlıklı eğitilmiyor 
demektir. Ben şahsen gençlerin geleceğin-
den endişe duyuyorum. Çünkü herkes kendi 
havasında bir başka âlemde. Seçilmişlere bir 
bakın güya hepsi eğitimli. Bilirmiş gibi 
bilerek konuştuklarına bakmayın siz. O 
kadar çok şey biliyorlar ki, hiç bir şey 
bilmediklerini hiç bilmiyorlar.  Almış 
oldukları eğitim sıfır. Hiç biri milletin vekili 
değil, hemen hepsi liderin vekili. Hepsi 
kullanılmaya müsait.       Devamı Haftaya
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YÜREĞİR’İN YENİ ARICILARI SERTİFİKALARINI ALDI

Yüreğir Belediyesi’nin Doğankent Kültürevi’nde açtığı ‘Arıcılık
Kursu’nu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Törende konuşan
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çiftçilerimizin
bilinçlendirilmesi yönünde ilçemizde benzer kurs ve etkinliklerimizi
artıracağız” dedi.
Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Tarım İl Müdürlüğü
işbirliğinde Doğankent Kültürevi’nde açtığı ücretsiz ‘Arıcılık Kursu’
yoğun ilgi gördü. 69 kırsal mahalleyi kapsayan kursta arı bakımından
besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern
arıcılık yöntemlerine kadar birçok konuda eğitim verildi.
Taşımalı sistemle kurslara katılan ve Yüreğir İlçe Tarım Müdürlüğü
Veteriner Hekimi Gökhan Karakaş tarafından verilen 72 saatlik eğitim
maratonunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını Yüreğir Belediyesi
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı.
Kırsal kalkınma projelerine önem verdiklerini belirten Yüreğir
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Kaliteli ürünleri sunmanın

temel şartı hangi sektörde olursanız olun doğru eğitimdir. Bizler de
bu prensipten yola çıkarak kurslar açıyor, seminerler veriyoruz. Bu
kapsamda Yüreğirli çiftçilerimize yönelik açtığımız ücretsiz arıcılık
kursumuzda eğitim gören kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar
diliyorum. Sertifika alacak 36 kursiyerimizin 18’inin hanım
kardeşlerimizden olması da ayrıca kıytmetli. Kadınlarımızın bu tür
etkinliklerde öne çıkmaları ve arıcılığı benimsemeleri çok önemli.
Hepimiz biliyoruz ki kadınların elinin değdiği herşey çok daha güzel
ve verimli oluyor. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi yönünde
ilçemizde benzer kurs ve etkinliklerimizin sayısını daha da
artıracağız” şeklinde konuştu.
Başkan Kocaispir’in ev sahipliğinde düzenlenen sertifika törenine
Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Tarım İl Müdürü Muhammet Ali 
Tekin,
İlçe Müdürü Mustafa Dağlı, AK Parti Sarıçam İlçe Başkanı Emrah Ceylan,
Arıcılar Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya ve kursiyerler katıldı.

Yüreğir Belediyesi, tören sonunda kursu tamamlayan arıcılara teşvik
amaçlı arılarıyla birlikte 7 çıtalı 2’şer adet kovan ve arıcılık
ekipmanlarından oluşan set hediye etti.

31 yıldır Limon Dondurma satan Faik Usta sezonu açtı
Vatandaşlar yaz aylarında limon dondurma yiyerek serinliyor. Kozan’ın Meşhur 
Limon Dondurmacısı Faik Usta da (Faik Büyükevren) dondurma sezonunu açtı. 
Kozan’da 15 yıl seyyar tablada limon dondurma satan ve Kebapçılık yapan 
Merhum Ahmet Büyükevren’in oğlu olan Faik Usta yaklaşık 31 yıldır limon 
dondurma satarak geçimini sağlıyor.  
Satışlardan oldukça memnun olan Faik Usta “Kozan’da 27 yıldır severek yaptığım 
Limon Dondurmamın tadına bakmayan kalmamıştır. Müşterilerimin memnun 
kalarak içten bir ellerine sağlık Faik Usta demeleri bütün yorgunluğumu 
unutturmaktadır. Benim Limon Dondurmamı farklı kılan şey tamamen doğal 
malzeme kullanmamdır. Evimin geçimini sağladığım işimde müşteri 
memnuniyetine her zaman çok önem vermekteyim. 31 yıldır Limon 
Dondurmamın tadını bozmadan müşterilerime sunmaktan son derece 
mutluyum” dedi. Herkesi gündüzleri Adnan Menderes Parkı civarında, Limon 
Dondurma  yemeye beklediğini ifade eden Faik Usta kendisini tercih ederek 
bugünlere  gelmesini sağlayan tüm müşterilerine sonsuz şükranlarını 
sunduğunu belirtti.
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İnkılap İlkokulu Mezunları 
33 yıl sonra bir araya geldi

Kozan’ın en eski ve köklü okullarından olan İnkılâp İlkokulu’ndan 
mezun olan öğrenciler 33 yıl sonra aynı sınıfta buluştular. Okuldan 
1988 yılından mezun olan öğrenciler okulda yeniden buluşarak eski 
günler yad edip eski anılarını paylaştılar.
Mezunlar Kozan İnkılap İlkokulu Müdürü Turan Pazarcı ve ekibine 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

CHP İl Gençlik Kolları Kozan’a çıkarma yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Adana Gençlik Kolları Başkanı 
Mete Çelebi ve yönetim kurulu üye-
leri Kozan İlçesi’nin 101. Kurtuluş 
Günü’ne katıldı. Daha sonra Kozan 
Şehitliğine geçen heyet, şehitlerin 
ruhları için dualar okudu.
Kozan’ın kurtuluşunun 101. Yıldö-
nümünde Gençlik Kolları İl Yö-
netim Kurulu Olağan Toplantısını 
Kozan İlçe Başkanlığı’nda gerçek-
leştiren İl Gençlik Kolları Başkanı 
Mete Çelebi, Kozan Gençlik Kolları 
ve ana kademe yönetimiyle beraber 
Kozan Şehitliği’ne ziyaret gerçek-
leştirdi. Şehitlikte saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından şehitlere dualar okundu.
Kurtuluş Gününe özel Kozan 
Şehitliğinde bir açıklama yapan 
Mete Çelebi şu ifadeleri kullandı:  
“Ne mutlu Kozan'a ki geçmişten bu 
yana hep zalimin karşısına dikil-
miş ahvalini, ‘Kekliğin en tatlı yeri 

neresi?’ dendiğinde, ‘kanadının ucu’ 
yanıtını vermiş. ‘Nasıl olur?’ sorusu 
sorulduğunda: ‘Vurduğun keklik-
lerin başka yerini vermiyorsun ki! 
Orasını veriyorsun. Orasının tadını 
biliyorum’ diyerek; çekinmeden, 
açık sözlülükle dile getirmiştir. Aynı 
Kozan; Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni 
çetelere ve emperyalist düşmanın 
işgaline geçit vermemiş,lerindendir” 
dedi.

DİJİTAL TIR” SENİN ŞEHRİNDE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edilen Dijital Tır 
Adana ‘ya geliyor. 8 Haziran 2021 saat 12:00'de açılışı yapılacak olan dijital 
tır, 08-11 Haziran 2021 tarihleri arasında Adana’da olacak, İstasyon Meyda-
nında 12:00 - 19:00 saatleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında vatan-
daşlarımızın ziyaretine açık olacaktır. Bölgemizde dijital tırın sonraki durağı 
15-18 Haziran Osmaniye'de olacaktır.
Dijital bir çağda yaşıyoruz.Dijital iletişim araçlarının herkes tarafından 
kullanılabilir olduğu dünümüzde, içerikler kadar sunum biçimleri de büyük 
önem arz ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edilen Dijital Tır, 
Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerini, dijital teknoloji-
nin en üst olanaklarını kullanarak sunmayı ve Türkiye’nin gelecek vizyonuna 
katkıda bulunmayı hedefliyor.
Dijital Tırda, sihirli ayna deneyimi, harekete duyarlı ekran, Yeşil perde dene-
yimi, 3 boyutlu sanal kutu gibi alanlar bulunuyor. Yeşil perde deneyimiiler 
teknoloji veriişleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen zi-
yaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan 
görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken eposta olarak da 
gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden 
elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 boyutlu sanal 
kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulun-
madan havada asılı görünüm sağlarken iler teknolojiyle havada holografi 
oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil 
ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram gösterisi yapı-
lıyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da iler teknoloji hareket 
algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin ha-
reketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin 

milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyim imkanı sağlanıyor. 
Detaylı bilgiye dijitaltir.org web sitesinde ulaşılabilecektir.

ZAYİİ

Kozan Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum Nüfus 
Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin KURT
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Zeydan Karalar, “Tarım çok ihtimam 
gösterilmesi gereken bir kesim”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ziraat Oda-
ları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak, çiftçilerin sorunla-
rını dinledi. Yüreğir Ziraat Odası'nda yapılan toplantıya katılan Başkan 
Zeydan Karalar, Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı 
Mehmet Akın Doğan, kent genelinde faaliyet gösteren ziraat odaları 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Çukurova tarımı 
ve çiftçilerin sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Zeydan Karalar, 
üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını ve olanaklar ölçüsünde daima 
destek verdiklerini söyledi.
Adana'nın ülkedeki tarım gücüne dikkat çeken Başkan Karalar, Çukuro-
va’nın dünyadaki en verimli 3 ovadan biri olduğunu söyledi. Böylesine 
verimli topraklar nedeniyle Çukurova’nın ve Adana’nın ülkede tarımın 
başkenti olduğunu belirtti.
Başkan Zeydan Karalar, “16 Haziran’da CHP’nin Adana’da tarımda 
istihdamla ilgili bir çalıştayı olacak. Sizleri de ediyorlar zaten. Ka-
tılımlarınızı evvela ben istirham ediyorum. Gerçekten her kesimin 
tarımla çok yakından ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü tarım ülkemiz ve 
dünya için, geleceğimiz için hayati önem taşıyor. O yüzden tarımın 
sorunlarıyla daha fazla ilgilenilmesi gerekiyor. Dünya’nın en verim-
li 3 ovasından biri Çukurova’da ve onun da büyük kısmı Adana’da. 
Adana’yı bu özelliğiyle dünya tarımının başkenti olarak da görebi-
liriz. Bu gerçekten Allah’ın bir lütfu. Adana sadece tarım gücüyle 
değil, tarih, turizm, kültür-sanat, deniz, nehir ve göller, endemik 
bitki, insan yapısı ve daha bir çok açıdan çok özel bir kent. Adanalı 
olmaktan büyük gurur duyuyorum. Delikanlı, yiğit insanlarımız 
var ama ne yazık ki ülkemizde istediğimiz noktada değiliz. Adanalı 
olup, Adana da doğup büyüyüp çiftçilikle biraz teması olmayan in-
san yoktur ve şunu söyleyeyim; en çok ihtimam gösterilmesi gere-

ken kesim de aslında sizsiniz” dedi. Seyhan Belediye Başkanlığı dö-
neminde çiftçinin ürününü alıp halka dağıttıklarını belirten Başkan 
Zeydan Karalar, “Karpuz, soğan, portakal alıp dağıttık. Biz dağıt-
tıktan sonra, dağıttığımız ürünlerin üreticiden alış fiyatları artmaya 
başladı. Demek ki biraz etkisi oldu. Şimdi de karpuz üreticileri çok 
mağdur durumda. Önümüzdeki hafta bir meclisimiz var. Üreticiden 
karpuz alımı isteğimizi meclise sunacağız. Elbette çok büyük mik-
tarlarda alım yapamayız ama üreticimize biraz da olsa destek çıkmış 
oluruz böylece. Bizim tarafımız üreticiden, çiftçiden yana.  Belediye 
olarak ekonomimizi düzelttikçe çiftçiye daha çok destek vereceğiz. 
Pandemi döneminde 30 dönümün altında tarlası olan çiftçilere kü-
çük de olsa destek verdik. Bunları devam ettireceğiz” diye konuştu. 

AKP’liler “kırsal köylerde vatandaşın yanındayız” dediler.
AKP Kozan İlçe teşkilatı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında çalış-
malar hakkında bilgi verildi. AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili’nin 
Kuytucak, Karanebili, Bağözü mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek 
vatandaşların taleplerini dinlediği belirtildi.
Açıklamada: “Üçbey dağlarında bin rakımlı tepe ve eteklerinde çiftçi, üretici ve 
yöre halkı ile bir araya gelen AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili 
yönetim kurulu üyeleri Esad Şahin ve Faruk Yiğenoğlu ile birlikte tarım emekçi-
leri, çiftçiler, arıcılar ve sakinleri ile bir araya gelindi.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili köyde pekmez yapan, buğday hasadı 
gerçekleştiren ve yamaçlarda hayvancılık ile uğraşan çobanlar ile bir araya gele-
rek köylerdeki eksikliklerin giderilmesi için vatandaşların taleplerini dinledik.
Kuytucak’ta tarihi çeşmenin onarılması ve çevresinin düzenlenmesi için Yüreğir 
Belediyesi ile görüşen Başkan Bilgili tarihi çeşmenin gün yüzüne çıkması için 
vatandaşlarla çözüm noktasında istişarede bulunduk.
AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kozan’ın bin rakımlı 
en ücra köşesinde vatan sevgisi ve Cumhurbaşkanı sevgisinin çok büyük oldu-
ğunu anlattıklarını belirten Başkan Bilgili “bin rakımlı üçbey dağlarında olan 
bir çoban vatandaşımızın AK Partiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni 
bizleri daha çok çalışmamız daha çok kalbe dokunmamız için adeta gönül köp-

rüsü ile mest etti. Köylerimizde vatandaşlarımızı dinliyoruz. Onlarla bir araya 
geliyoruz.” Dediği belirtildi.   




