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Milliyetçi kesimin imajı sağlam,
önü açık, şeffaf isimleri...

Mali Müşavir Muhasebeci
Halil Yağbasanlar

Sigortacı
Harun Değirmenci

Bölgenin tek Proktoloji Polikliniği’ne
Kozanlı Cerrah Haluk Tümer getirildi
Bölgemizin tek
Proktoloji
Polikliniği’ne
Genel Cerrahi
Uzmanı Kozanlı
hemşerimiz
Op. Dr. Haluk
Tümer getirildi.
3’de

Toplumun dürüst yaşayan, idealist ve
yıpranmamış gelecek vaad eden isimlerini
kamuoyunda ön plana çıkarmak istiyoruz.
Bu hafta Mali Müşavir Muhasebeci Halil
Yağbasanlar ile Sigortacı Harun
Değirmenci üzerinde durmak istedik.
Şüphesiz sosyal hayatta gözlerden ırak,
fazla öne çıkmak istemeyen eğitimli,
toplumsal kabul görmüşlüğü olan başka
değerlerimiz de var. Milliyetçi camiada ve
kamuoyunda ciddi manada sevilen iki
isimdir Halil Yağbasanlar ile Harun
Değirmenci.
8’de

İĞNECİ/
Nefsini terbiye etmek
için itin gö.ünü öpen
adamdan, makam
sahiplerinin “kılı”
olmaya doğru evrilen
insanın hikayesi
3’de

Varan Ailesi’nin acı günü

Çürük Ailesi’nin
KÖYÜNÜ SEL VURDU
mutlu günü
Kozan’a bağlı
ACARMANTAŞ

Ferhatlı,
Acarmantaş ve
Bucak’da etkili
olan yağmur sele
dönüştü. Meletmez ve Ağılı
Dereleri taştı,
balık çiftlikleri sel
altında kaldı.11’de

Kozanlı İşadamı Yalçın Varan'ın
eşi, Kozan Belediyesi Eski Başkanı
Musa Öztürk’ün Özel Kalem
Müdürü olarak görev yapan
Merih Varan ile arkadaşımız Serdar
Varan’ın ve Pınar Varan’ın Anneleri
Recep Çürük Ticaret’in Sahibi Recep
Mediha Varan Hakk’ın rahmetine
Çürük ve Sevdiye Çürük’ün Diyetisyen kavuştu. Mediha Varan, 2 Haziran
kızları Buket Çürük, Ahmet Tuncil ve İlkokulu’nun eski ve başarılı
Ayşe Tuncil çiftinin oğulları Can Tun- öğretmenlerinden idi.
7’de
cil ile hayatlarını birleştirdiler. 10’da
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NEMRUTU ÖLDÜREN SİNEK
Bir gün, bir sivrisinek, Nemrut’un kapısının
anahtar deliğinden girip, dizi üstüne kondu.
Nemrut onu öldürmek istedi.
Sinek uçtu, yüzüne kondu.
Nemrut, onu, yüzünden kovmak istedi, o da uçtu
ve burnundan içeri girdi.
Beynine doğru yürüdü.
Sivrisinek beynine doğru yürüdükçe, Nemrut’un
beyni dayanılmaz şekilde zonklamaya başladı.
Sivrisinek beynine kadar ulaştı ve beynini kemirmeye başladı.
Nemrut imdat çığlıklarıyla ortalığı birbirine katıyor, adamlarına bağırıyor ve yardım istiyordu.
Adamları:
“Bu nasıl tanrı? Bir sinekle baş edemiyor!” diyorlardı.
Derken Nemrut, “başıma vurun!” demeye başladı.
Başına tokmakla vurdular da vurdular.
Vurdukça ağrısı biraz hafifliyor, sonra yine dayanılmaz oluyordu.
Sinek içeride hareket ettikçe Nemrut, “Daha hızlı vurun!” diyor, hafif vurana kızıyordu.
Bu şekilde iki ay geçti.
Adamları vura, vura Nemrut’un kafasını parçalayarak sonunda o’nu gebertti.
Bir sivrisinek Nemrut’un sonunu getirdi.
Üstelik bir ayağı topal, bir gözü kördü.
•••
Bir insan ne kadar ilkelse, o kadar ırkçı ve yobaz
olur.
Irkçılık ve yobazlık ile gelişmemiş beyin arasında doğrudan bir ilişki vardır.
Beyin geliştikçe, kişiler gerçek tehditler ile gerçek olmayan tehditleri ayırt etmeyi öğrenir.
Irkçılık ve yobazlık eğilimi de giderek azalır.
Şimdi düşünme zamanı;
O zaman düşünelim,
Ülkesinin kurucusuna hakaret edenlere ne denir?
Hain...
Konstantinopolis denilen şehri kim aldı?
Padişah Fatih Sultan Mehmet!
Hangi tarihte aldı…
1453…
Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği bu şehri, başka bir Osmanlı Padişahı Vahdettin kendi elleri ile
İngilizlere 13 Kasım 1918, tarihinde teslim etti
mi?
Etti..
Düşünmeye devam edelim,

Konstantinopolis tam beş sene Hristiyan askerlerin postaları altında kaldı mı?
Kaldı…
İstanbul’u 6 Ekim 1923 tarihindeki işgalden kim
kurtardı?
Mustafa Kemal Paşa…
Düşünmeye devam edelim,
Bu şehre, 1929 yılına kadar,
Osmanlı Hanedanları, Konstantiniyye,
Halkımız, Asitane,
Yabancılar, Konstantinopolis dediler mi?
Dediler…
1930 tarihinde Konstantinopolis’e İstanbul adını
kim verdi?
Mustafa Kemal Paşa…
Düşünmeye devam edelim;
Atatürk 1934 yılında Ayasofya’yı Müze yapmış
mıdır?
Yapmıştır.
Peki, aynı Atatürk 1936 yılında Ayasofya’yı
“Ayasofyayı Kebir Camii” olarak tapuya tescil
ettirip tapuyu Fatih Sultan Mehmet Vakfına vermiş midir?
Vermiştir…
Düşünmeye devam edelim;
Ayasofya’da bu gün namaz kılabiliyorsan,
Ayasofya senin tapulu malın ise bunu Atatürk’e
borçlusun.
Düşünmeye devam edelim;
Senin ülkenin adı ne?
Türkiye Cumhuriyeti!
Kim kurdu bu devleti?
Mustafa Kemal önderliğinde ayakları yalın, başları kabak, karınları aç olanlar…
Yani halk…
Mustafa Kemal’e “ATATÜRK” soyadını kim
verdi?
Halk…
Bugün varlığını kime borçlusun?
O’na ve silah arkadaşlarına…
Düşünmeye devam edelim;
Esaret altındaki millet, ibadet edemez demiş,
Vatanı kurtarmayı kafasına koymuş,
3997 kitap okumuş,
11 tane kitap yazmış,
11 cephede savaşmış,
24 madalya almış,
6 yabancı dil bilen,
34 yaşında Çanakkale savaşını kazanan,
42 yaşında cumhuriyeti ilan eden Atatürk’e,

Üzerinde yaşadığın toprağı, dalgalanan bayrağı
ve dinlediğin ezanı borçlusun.
Borçlu olduğun adama lanet okuyorsun.
•••
Karadeniz’de doğalgaz,
Ağrı’da altın ve gümüş bulmuş,
Marmara’yı salyaya vermiş,
Ayasofya’ya da bir müezzin koymuşuz.
Ayasofya’da ki müezzin;
‘’Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman
içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline
çevrildi.
Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir...
Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına
gelmesini mukadder buyurma’’
Sözlerini söylüyor.
Bu müezzininin söylediklerini devletin zirvesi
huşu içinde dinliyor.
•••
Düşünmeye devam edelim;
Kozan ve çevresi kana bulanırken,
Köylerimiz yakılırken,
Atatürk yedi düvelle savaşırken,
Padişah Vahdettin on dokuz yaşındaki beşinci
karısını nikâhlayıp İstanbul’da düğün yapıyordu.
Düşünmeye devam edelim;
Hayatını zevk sefa içinde sürdürmek varken postalları giyip,
Yunan’ın karşısına dikildi diye mi?
İstanbul’daki beş yıllık İngiliz işgaline son verdi
diye mi?
Bağımsız bir devlet kurdu diye mi?
Atatürk’e kin kusuyorsun, lanet okuyorsun?
•••
Atatürk’ün adını duyduklarında beyni zonklayanların,
Anadolu Müslümanlığıyla, ölülerin arkasından
kötü konuşulmaz geleceğiyle, güzel ahlakla, haram-helal gibi kavramıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Köyden kente göçle başlayan, ne köylü ne kentli olabilen, bütün değerler ölçüsünden kopmuş,
vahşi birer yaratık haline gelmiş, talandan-yalandan pay kapmaya çalışan, para ve midesi dışında bir şey düşünmeyen, literatürün isim bile
bulamadığı beş-on kelime ile düşünebilen tipler,
binlerce kelime ile düşünebilen Atatürk’e kafir
diyor.
“Hadi canım sende”
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Nefsini terbiye etmek için itin gö.ünü öpen adamdan, makam
sahiplerinin “kılı” olmaya doğru evrilen insanın hikayesi
Vaktiyle bizim köyde tarikata girmiş bir emmi kendi
nefsini terbiye edebilmek maksadıyla itin gö.ünü
öpmüş. Çok zor ve sıra dışı bir yöntem.
Günümüzde nefis terbiyesi neredeyse hiç kalmadı hatta tam tersine
döndü. Tarihi süreci değerlendirdiğimizde şu an ki durumun hiç
de iç açıcı olmadığını görüyoruz. İnsanlarımızın karakteri değişti.
Yalakalık arttı. Duruşsuz, tavırsız insancıklar türedi. Öyle ki: Kendi
nefsini, kötü duygularını yenmek ve terbiye edebilmek için köpeğin

götünü öpen insan tipinden evrile evrile ZENGİN, GÜÇLÜ
gördüklerinin veya makam sahiplerinin bir “kıl”ı olabilmek için
adeta yarışan insan tipleri ortaya çıktı. Kişiliksiz insan tipleri.
Şımarmış, şişkin bir egoyla, nefislerinin esiri olmuş bir halde
ortalıkta horoz gibi gezinip duran, küçücük menfaatleri ve rantları
için ortalığı yakıp yıkmaya hazır oldukları halde, her şeyi bilen bir
edayla toplum adına rol kesmeye çalışan güruhlar! Ne kadar acı ve
komik. İşte bunun adı Trajikomik.

Bölgenin tek Proktoloji Polikliniği’ne
Kozanlı Cerrah Haluk Tümer getirildi

Bölgemizin tek
Proktoloji
Polikliniği’ne
Genel Cerrahi
Uzmanı Kozanlı
hemşerimiz Op.
Dr. Haluk Tümer
getirildi.
Sosyal medya
hesabından
açıklama yapan
Genel Cerrahi
Uzmanı Haluk
Tümer “25 yıllık
meslek yaşamım
boyunca hep
insanlara şifa dağıtmayı düstur edindim.
Bundan sonra mesleki ilgi alanım olan Proktoloji
Hastalıkları( Anal Bölge Hastalıkları) Hemoroid,
Kıl Dönmesi Anal Fissür(Çatlak,yırtık) Anal Fistül
-Abse (Akıntı, Delik) ve Anal İnkontinans(Gaz gaita
tutamama) gibi hastalıklarla daha fazla ilgilenmek
adına Seyhan Devlet Hastanesinde bölgemizdeki

ilk ve tek PROKTOLOJİ POLİKLİNİĞİ nde hizmet
vermeye başladım. Bu alandaki yılların
tecrübesini daha spesifik şekilde hastalarımıza
aktarmayı planladık. Polikliniğimizde Anal
bölge ameliyatları dışında bu hastalıkların
ameliyatsız müdahaleleri de yapılacaktır.
Polikliniğimizden hastalıklarla ilgili yapılacak bilgi
paylaşımlarını @proktolojiadana instagram
hesabından takip edebilirsiniz” dedi. Kozanlı
hemşerimiz Haluk Tümer’e hayırlı olsun
dileklerimizi iletiyoruz.
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Bir vefa fotoğrafı...

EMİN YÜCE’NİN SAĞLIK
DURUMU İYİYE GİDİYOR

MHP' den 3 dönem il genel meclis üyeliği yapan Kozan'daki yerel
tarihin en iyi bilenlerinden, Milliyetçi Ülkücü camianın en önde
gelen isimlerinden Siyasetçi Yazar Emin Yüce'nin, Yayla yeri
Eskimantaş'ta ayağının kayması sonucu düştüğü kayalıkların
arasından 20 saat sonra baygın bir vaziyette bulunarak ivedilikle
hastaneye kaldırılmıştı. İlk etapta Adana'daki Şehir Hastanesi'nde
yoğun bakım ünitesinde tutulan Yüce’nin sağlık durumu iyiye
gittiğini oğlu Kürşat Yüce sosyal medya hesabından paylaştı.
Oğulları Yazar ve Öğretmen Çağrı Kürşat Yüce ile Tarih Öğretmeni
Gökhan Yüce babalarının yanıbaşındalar, geçmiş olsun, Allah şifa
versin.

78 kuşağının mücadeleci, gözü kara, Devrimci ve
Emekçi isimlerindendi Serdar TANRIVERDİ
ağabeyimiz. Geçen yıl aramızdan ayrıldı gitti.
Gidenlere rahmet, kalanlara selam olsun.
Özel poz vermişti bana...

Pekmezci Köyünde
dut ağacı devrildi

Geçtiğimiz hafta sonu Pekmezci
Köyü'nde etkili olan şiddetli fırtına
dolayısıyla Köse ailesinin evinin
üzerine dut ağacı devrildi.
Ev sahibi Meryem Köse dut ağacının
devrildiği anda evin içinde olduğunu ve
kapıyı dahi açamadığını belirtti. Kozan
Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih
Ateş “Pekmezci Mahallemizde yaşanan
fırtına sonrası bir vatandaşımızın evinin üzerine asırlık dut ağacının evinin
üzerine yıkılması neticesinde Belediye

Boyacı Erhan Sakallı
yoğun bakımdan çıktı

Başkanımız Kazım Özgan ın talimatı ile
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Şantiye
ekiplerimiz ile birlikte
vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi.

Kozan’ın neşe kaynağı Boyacı Erhan Sakallı geçirdiği rahatsızlık
sonucu yaklaşık bir haftadır Adana’da yoğun bakımda tedavi
altındaydı. Sakallı’nın yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise
alınmış. Kendisine Yüce Allah’tan şifa diliyoruz. Erhan Sakallı
geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybetmişti.
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Başkan Atlı, sel bölgesini gezdi

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Kozan’a bağlı
Ferhatlı, Acarmantaş ve Bucak’ta etkili olan yağmur sonrasında zarar
gören esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde
bulundu. Başkan Atlı’ya ziyareti esnasında MHP ilçe yönetimi ve
belediye meclis üyeleri eşlik ettiler.

Eğitim camiasını üzen kaza
Kozan İlçe Milli eğitimi Müdürü
Faruk Sönmez, Feke İlçe Milli
Eğitim Müdürü Recep Beydilli,
Saimbeyli İlçe Milli eğitim Müdürü Şahin Bozkurt, Kozan İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü Osman
Bayer, Adana İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Gazi Keleş Adana’da 10
Haziran Perşembe günü trafik
kazası geçirdiler. İlk defa atanacak öğretmenlerin mülakatı için
Adana’ya giden otoban havaalanı
çıkışında trafik kazası geçiren Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk
Sönmez yoğun bakıma alınırken diğer yaralıların sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.
İddialara göre kaza otobanda bir motosikletin kaza yapması sonucu
önlerindeki otobüs direksiyonu aniden kırması sonucu Osman Bayer’ de
direksiyonu aniden kırıyor ama yapmaktan kurtaramıyor.

Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan
Osman Bayer, Gazi Keleş, Recep Beydilli ve Şahin Bozkurt’un sağlık durumlarının iyi olduğun öğrenildi. İlk olarak
itibarıyla Çukurova Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Kozan İlçe Milli eğitimi
Müdürü Faruk Sönmez durumu ağırlaşınca Adana Şehir Hastanesi’ne sevk
edilmişti. Sönmez’in tedavisi devam
ediyor. Polis kazayla ilgili soruşturma
başlattı.

06

SON FİKİR

15 HAZİRAN Salı

2021

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Hastalığımızın Sebebi: İthal Sığır
Gıdadaki “tekelleşme” ve “tekelleşmeyi” kimlerin
sağladığının sanırım farkındasınız. Türkiye pazarına önce, “yapısal reform” adı altında ABD, AB’nin dayatılmasıyla girdi küresel şirketler.
Ardından Türkiye pazarı bunlara ardında kadar açıldı.
Hayvancılık-et sektöründe bu “iş” nasıl oldu?
Birincisi… İhraç sığırlar hakkında da-artık ezberlediğimiz-aynı sözlerini yutturdular: “Bizim sığırların
verimleri fazla!”
Sahi öyle mi? Evet. Yabancı sığırların sütü fazla.
Ancak. Doğu Anadolu Kırmızısı gibi kaliteli değil! İthal
sığır ile yerli sığır karşılaştırılmasında üzerinde hiç
durulmayan önemli bir ayrıntıdır bu. Lütfen şu
yazacaklarımı dikkatlice okuyunuz.
Meselenin özü bu: Sütteki protein ve yağ, süt işleyen
ticari işletmeler açısından da büyük önem taşıyor.
İnek sütü ortalama yüzde 3.4 protein içeriyor. Bunun;
yüzde 2.7’si “kazein” ve yüzde 0.6’sı (peynir altı)
“whey proteinleri” ile yüzde 0.1’i (üre, kretain, ürik
asit ve a-amino azotundan) “NPN”den oluşuyor. “Kazein”; alfa, kapa ve beta diye ayrılıyor. “Beta”; A1 ve
A2 şeklinde sınıflandırılıyor. İkisi arasındaki fark sadece amino asit.
İşin nihai noktası şu: A1, gastrointestinal sindirim
sonucu “Beta Kazein Morfin-7” oluşturuyor. A1 ve
A2’deki “Beta Kazein” farkı işte budur. “Beta Kazein
Morfin-7” çok önemlidir. “Beta Kazein” morfinlerin
bulunduğu A1 tipi süt…Tıpkı gluten gibi kazein de
Alzheimer, Parkinson, otizm, şizofreni, kalp rahatsızlığı, diyabet. Öğrenme ve hafıza bozukluklarının

sebebidir! Peki…”A1Beta Kazein” oranı ırklara göre
nedir?
Holsin…………………………………..0.523
Doğu Anadolu Kırmızısı………….0.080
Güney Anadolu Kırmızısı…………0.117
Yerli Kara………………………………….0.125
Boz ırk…...………………………………….0.426
Yani…Yerli ırklarımız BKM-7 oluşmasına en az sebep
olacak sütü ürettikleri için çok sağlıklıdır. Tehlikeli
olan “holstein” gibi ithal sığırlar…
Türkiye gümrük kapıları “meşhur sığır ırklarına” sonuna kadar açılırken bu sağlık tehlikesinden hiç bahsedilmiyor. Bu sebeple soruyorum; “holstein” algısı
neden hep övgü üzerine oluşturuldu? Tesadüf mü?
Bu sığırı onlarca ülkeye dayatanların gizli amacı yok
mu?
Öyleyse ya:
Beslenme ve bakım kolaylığı, masrafsızlığı…
Hastalık ve diğer şartlara dayanıklılığı…
Et ve süt lezzet ve kalitesi…
A1 süt oranının çok düşük olması…
Sebebiyle “el üstünde” tutulması gereken bizim yerli
ırklar yerine…
Çok fazla masraf edilerek bakılan, daha kolay hastalanan, makineleşmiş meşhur ırklara-sırf birim hayvandan alınan ürün daha fazla diye-yenik düşürüldüğünü sanıyordum. Yanılmışım!
Bir tuzak var burada! Görememişim. Bugün…Bu
hayvancılık politikasıyla ülkeleri-insanları hastalandırmayı amaç edinen kasıtlı bir savaş yürütüldüğünü
düşünüyorum. İddiamı şu bilgiyle güçlendireyim…
Soner Yalçın’ın “Saklı Seçilmişler” kitabından
alıntıdır.
Devamı haftaya
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Varan Ailesi’nin acı günü
Kozanlı İşadamı Yalçın Varan’ın eşi, Kozan Belediyesi
Eski Başkanı Musa Öztürk’ün Özel Kalem Müdürü
olarak görev yapan Merih Varan ile arkadaşımız
Serdar Varan’ın ve Pınar Varan’ın Anneleri Mediha
Varan Hakk’ın rahmetine kavuştu. Uzun bir süredir
kanser tedavisine karşı direnen, ailesinin ve sevenlerinin
manevi desteklerini gören Mediha Varan 2 Haziran
İlkokulu’nun eski ve başarılı öğretmenlerinden idi.
Gazeteci Volkan Varan ile Mehmet Varan’ın yengeleri
Cihangir Toklu’nun da ablası olan Mediha Varan,
11 Haziran Cuma günü kılınan cenaze namazının
ardından Adana Kabasakal mezarlığına defnedildi.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.

AYFA PASTANELERİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
açtık. İşletmeciliğini Bünyamin Harmandalı yapacak. Açılışımıza katılan
herkese çok teşekkür ederim. Ayfa Pastaneleri büyümeye devam ediyor.
Ayfa Pastaneleri İmamoğlu Şubemizde 5 kişiye de istihdam sağlayacağız”
dedi

İmamoğlu Devlet Hastanesi yanında hizmete açılan Ayfa Pastaneleri
İmamoğlu şubesinin açılış kurdelesini İmamoğlu Kaymakamı Mehmet
Aksu, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Ayfa Pastaneleri
sahibi Serdal Şahin ve İmamoğlu Şube işletmecisi Bünyamin Harmandalı
birlikte kestiler.
Kaymakam Aksu “Pandeminin ağır şartlarını yaşadığımız dönemde genç
girişimci arkadaşımıza başarılar diliyorum. İnşallah Allah verdiği emekleri boşa çıkarmaz. İlçemize hayırlı olsun” dedi. İmamoğlu Belediye Başkanı
Kasım Karaköse “İmamoğlu’na yatırım yapan işletmecimize başarılar
diliyorum” dedi. İmamoğlu Ayfa Pastaneleri İmamoğlu Şube işletmecisi
Bünyamin Harmandalı “Açılışımıza katılan davetlilerimize çok teşekkür
ederim. İmamoğlu’nun yıllardır böyle bir müesseseye ihtiyacı vardı” dedi.
Ayfa Pastaneleri sahibi Serdal Şahin “Ayfa Pastaneleri İmamoğlu Şubemizi
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Milliyetçi kesimin imajı sağlam,
önü açık, şeffaf isimleri...
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Toplumun dürüst yaşayan, idealist ve
yıpranmamış gelecek vaad eden isimlerini
kamuoyunda ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu
hafta Mali Müşavir Muhasebeci Halil
Yağbasanlar ile Sigortacı Harun Değirmenci
üzerinde durmak istedik. Şüphesiz sosyal
hayatta gözlerden ırak, fazla öne çıkmak
istemeyen eğitimli, toplumsal kabul
görmüşlüğü olan başka değerlerimiz de var.
Milliyetçi camiada ve kamuoyunda ciddi
manada sevilen iki isimdir Halil Yağbasanlar ile
Harun Değirmenci. İstedik ki vizyonları olan
ön yargısız, İyi niyetli, toplumun farklı tüm
kesimlerine saygı duyan, gören gözleri olan,
yeri geldiğinde yanlışa yanlış diyebilen, tavır
koyabilen ve asla fırsatçılığı sevmeyen,
istikrarlı, vefalı değerlerimizin de kıymetleri
bilinsin. Onların önleri açılsın ve meşruiyet
dairesindeki nitelikli, örnek insanlarımız
çoğalsın. Nitekim hayatın her alanında
tesadüfen koltuk işgal eden ve kendilerini hint
kumaşı zannedenlerin toplumda daima
kalıcı alternatifleri vardır.

Mali Müşavir Muhasebeci
Halil Yağbasanlar

Sigortacı
Harun Değirmenci

Harun DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Kozan doğumlu. İlköğretimi Kozan
Cumhuriyet İlköğretim
Okulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise
Kozan İmam Hatip Lisesinde
tamamladı. Daha sonra Ç.Ü Kozan
Meslek Yüksek Okulu Tohumculuk
Bölümünü bitirdi. 2007 – 2014 yılları
arasında Kozan Adliyesi Cumhuriyet
Başsavcılığı’nda zabıt katibi olarak 7
yıl devlet memurluğu yaptı. Halen ise
2007 yılında eşi ile birlikte kurmuş
olduğu Değirmenci Sigorta Aracılık
Hizmetleri isimli iş yerinde sigorta
acentesi olarak ticaret yapmakta. Evli
ve 3 kız çocuğu babasıdır..

15 HAZİRAN Salı 2021

SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

09

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 girdi. Kelebek İşitme Cihazlarının işletmeciliğini eğitimli, idealist, genç girişimci Odyometrist
Murat Yıldırım yapıyor.
İşitme kaybına en uygun cihazın seçilmesinin kesinlikle
çok önemli olduğuna ve yanlış cihaz seçimi ve uygulamasının 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 vatandaşlarımızın 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.

10

SON FİKİR

15 HAZİRAN Salı

2021

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN CAN DOSTLARA MAMA DESTEĞİ
Çürük Ailesi’nin
mutlu günü

Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanları için dernek ve duyarlı vatandaşlara
mama desteğinde bulundu.
Gerçekleştirdiği birçok proje ve sosyal etkinlikler sayesinde
hayvansever dernekleri ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam
eden Yüreğir Belediyesi, bu kapsamda düzenli olarak derneklerin de
ihtiyaçlarını gideriyor.
Gönüllü hayvansever dernekleri ile sık sık görüşen Yüreğir Belediyesi,son
olarak Yüreğir Güçlü
Yürekler, KİHAYKO, HAYKONFED ve CANKODER üyelerine 15’er
kilogramlık besleyici değeri yüksek 150 torba kedi ve köpek maması yardımı yaptı.Mama dağıtım etkinliğinde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı
Fatih Mehmet Kocaispir, “Gece biz rahat uyurken onlara bakan, ilgilenen
sahip çıkan gönüllü derneklerimizle canlarımızın bakımı ve beslenmesi
konusunda çok yakın bir diyalog ve işbirliği içindeyiz. Can dostlarımız
için elbirliği ile çalışmaya, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.
Bu dünyayı tüm canlılar ile paylaştığımızı unutmadan çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hayvansever dernekleri ve gönüllüler de Başkan Kocaispir’e destekleri
için teşekkür etti.

Recep Çürük Ticaretin Sahibi Recep Çürük ve Sevdiye Çürük’ün
Diyetisyen kızları Buket Çürük, Ahmet Tuncil ve Ayşe Tuncil çiftinin
oğullar Can Tuncil ile hayatlarını birleştirdiler.
Sodes Düşler aleminde 10Haziran Perşembe günü gerçekleşen düğün
merasiminde Çürük ailesi gelen davetlilerle yakından ilgilendiler.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen düğün töreninde Çürük ailesini akrabaları, dostları, arkadaşları ve sevenleri yalnız
bırakmadılar.

15 HAZİRAN Salı 2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral ACARMANTAŞ KÖYÜNÜ SEL VURDU
bağlı Ferhatlı, Acarmantaş ve Bucak’da etkili olan yağmur sele
Akşener’in Kozan ziyareti iptal edildi Kozan’a
dönüştü. Meletmez ve Ağılı Dereleri taştı, balık çiftlikleri sel altında kaldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in 14 Haziran Pazartesi
günü Kozan’a gelip esnafları gezeceği anons edildi.
İYİ Parti Kozan İlçe Teşkilatını ziyaret eden Adana İl Başkanı
Göktürk Boyvadaoğlu il sekreteri Mehmet Hüseyin Başağalar ve
teşkilat Başkanı Duran Hakan Şaşmaz zaman yetmezliğinden Meral
Akşener’in Kozan ziyaretini iptal edildiğini belirttiler. İYİ Parti İl
Başkanı Boyvadaoğlu, Akşener’in ileriki aylarda Kozan’a
geleceğinin sözünü verdi.
.

Metin Kılıçlı ve Halim Kılıçlı’ya ait balık çiftliği de sel sularına maruz kaldı.
Büyük zarar gördü, ulusal TV’lerde haberlerde yer aldı. Sel ile havuzdaki
Balıklar tarlalara, bahçelere saçıldı. Vatandaşlar başak yaptı, tarlalardan yağan
balıkları avcı gibi çuvallara topladılar.

AÇICI LASTİK

SON FİKİR

En gelişmiş cihazlarla kusursuz ön düzen ayarı

15 Haziran 2021 / Yıl: 15 Sayı: 766

Ercan AÇICI

bölge bayii
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

Ücretsiz

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

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA
web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
İletişim Tel

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

Kuruluş:12 /09 /2006
Email:
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
sonfikir01@gmail.com
İdare Merkezi:

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

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

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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MAZİYİ ANIMSADIKÇA İLERİYİ
Halk Köşesi

ARAP AGA

DÜŞÜNÜRÜM! 2

Kullanılmaktan keyif alan, haksız kazanç edinmenin yollarını arayan uyanık
geçinen hanzo tipliler yok mu? Var. Şu
ülkeyi getirdikleri rezil noktaya bir bakın
hele, bir bakın, derinlemesine bir bakın.
rezalet desem hafif kalır, rezaletten de öte
felaket. Sol tarafına kötü kurşun yemiş
gibi yaralı bir ülkenin yaşam damarları
tıkanıp iflas etmişse, eğer sallantıda ağır
yaralı isek biliniz ki bu seçilmiş tiplerin
ayak oyunlarının kötü eseriyiz. Ağız dalaşı ile bir ülke yönetilir mi? Kalkınmamış
ülkenin kalkınmış yöneticileri olursa,
o ülkenin halkı zehirli hapı yutmuş demektir. Boşuna mı 2500 hasta garantili
şehir hastahaneleri açıldı. Oynat kafayı
koş hastahaneye! kronik hastalıkların
kurbanı ol. Tencere dibin kara örneğinde olduğu gibi. Ülke vurguncu diyarı,
cahil üreten fabrika mübarek. Biz ya
fazla dürüst geldik, veya cehalete karşı
gücümüz yetmedi, yenildik. Biz bu bozuk düzeni değiştirmeyi başaramadık,
bari siz başarın gençler. Eğer üretmeyi
başarabilirseniz, üretim için çalışacağız.
Aklınıza mukayyet olun, akılcı düşünün.
Çürük köprünün, çürük tahtasına basıp
sel sularına kapılmayın sakın. Yürüdüğünüz zikzaklı zifiri karanlık geceli yollardan, aydınlık yollara çıkmanın yollarını
arayın. Kararlı bir yürüyüş, mutlu güzel
günleri beraberinde getirir. Hoş geldiniz
delikanlı gençler! yaşamak sırası sizlerde. Kan içici yarasaların vatanı olan zifiri
karanlığa inat ellerinizle tutun güneşi.
Korkularınızı biriktirin, görün bakın bir
gün mutlaka cesarete dönüşecektir korkularınız. Kedi bir köpeğe karşı korkaktır,
ama akılcı taktiksel bir yöntemle geri
geri çekilirken içerisindeki bütün korkularını cesarete dönüştüre bilir. Köpek ise
bir kediye karşı cesurdur havlar havlar
havladıkça, içerisindeki bilinçsiz cesareti ile korkularına yenik düşebilir. Sizde
o mangal gibi bir yürek olduktan sonra,
o sizdeki cesur yürek hepimize cesaret

olur. Bilinçli korkun, bilinçsiz cesarete
kurban gitmeyin. Geleceğinizi çalan ve
yaşanacak en güzel çağınızda güneşinizi
örten bozuk zihniyete fırsat tanımayın,
ve üzerinize bir kara bulut gibi çöken
gayri meşru oligarşik mafya saltanatına
son vermek ancak sizlere düşer, bizlere
düşer delikanlı gençler. Vatanını milletini ve bayrağını emperyalizme peşkeş
çeken, kirli zihniyetin sahte milli görüntülerine kanmayın. İyi tanıyın bunları
ve tuzaklarına düşmeyin. Çıkarları söz
konusu olduğunda sizleri tetikçi olarak
kullanmaktan çekinmezler, göreviniz
bittiği anda sifonu çekerler lağım çukuruna postalarlar körpe bedeninizi. Aklınız
başınıza gelse de, iş işten geçmiş olur. Bu
kötü akıbet başınıza gelebilecek en büyük
felakettir. Geleceğinize darbe vurur. İçinden çıkılmaz karanlık tünellerde mahsur
kalırsınız. Ya soluğunuz tıkanır, tahtalıköyü boylarsınız. Yada dört duvar arasında ömrünüz boyunca sürünür, boş yere
çürürsünüz. Yani doğduğunuza doğacağınıza pişman olursunuz. Ananızdan bir kez
doğdu iseniz, onu da birileri için harap
etmeyin. İnsan gibi yaşamak için doğdu
iseniz, insan gibi yaşamak için mücadele
edeceksiniz. Sürünmek için değil. Uyanık
olun kullanılmayın. Tabii ki yaşadığımız toprakları korumak herkese düşer.
BÜTÜN HALK BİRLİK OLURSA,
KAVGANIZ HAKLI OLUR GENÇLER!
EĞERKİ DARMADAĞIN OLURSAK
KARANLIĞIN LOŞ ZİNDANLARINDA PASLI PRANGALARA MAHKÛM
OLURUZ! Sizleri emperyalizmin

askeri yapacak olan bu milli
görüntülü çeşit çeşit çeşitlenmiş
dernek çeşitlerinden, tarikat
yurtlarından, vakıflardan, partisel gençlik yapılanmalarından
kendinizi sakının. Hemen hepsi
palavradan hikaye! içtenlikle
uyarıyorum, özellikle geçimlerini

üstünüze yıkar, avanta bir ömürle ömür
boyu sırtınızdan geçinirler. Bunlara göre
emperyalizmin ve oligarşinin çıkarları
her şeyden önce gelir. Siz canınızı dişinize takıp cepheden cepheye koşarken,
o vatan millet bayrak nutuğu atan sahte
kahramanlar armudun iyisini salkım
salkım yutar, çöplerini de ticaret niyetine hepimize satarlar. Ölünce şehitmişiz,
böyle buyurmuş beyzadeler. Biz ölelim,
çocukları da cepheye koşmadan 20’li
yaşlarda iş adamı olurlar, trilyonları
puro niyetine içereler. Birde karşımıza
geçip fiyaka satarlar. Eğer yüreğimizde
birazcık umudumuz varsa, inancım odur
ki, gençler bu yüreğinizde taşıdığınız
umudumuz sizlerin onurlu kavgasında
mutlaka vardır. Bırakın ideolojik kavgalarınızı bir kenara, bizim asıl sorunumuz, ülkeyi ahtapot kolları gibi saran,
bu devletin saçakları altına gizlenmiş
aynı zamanda siyasiler tarafından korundukları söylenen, eroin, kokain gibi
uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia
edilen yapan gayrı meşru mafya babalarının tekelinden hep birlikte kurtarmak
boynumuzun borcu olsun. Biz rezil bir
ömür yaşayalım, siyasi baronlara gelince mutlu bir ömür yaşayacak, olacak
şey mi bu gençler? Nerde görülmüş bu
yoğurdun bolluğu? Bir yerde mutlaka
bir dengesizlik var.
SORGULAYIN! Bu haksız kötü gidişatın yönünü değiştirmek elinizde.
Herkes için mutluluk şiarınız olsun. Bu
ülke kurtulursa, şunu mutlaka bilmenizi
isterim. Biliniz ki bu ülkenin kurtuluşu sizlerin kararlı kavganızla olacaktır.
Haydi bakalım gençler özgürlük ve
bağımsızlık yolunda hep beraberiz.!
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Deva Partisi Kozan İlçe Başkanı
Güngör Avan yönetimini oluşturdu

Deva Partisi Kozan
İlçe Başkanlığına
atanan Güngör
Avan çalışmalarını
tamamlayarak 22
kişilik yönetimini
oluşturduğunu
sosyal medya
hesabından
açıkladı.
İlçe Başkanı Avan
“Çok Kıymetli
arkadaşlarım,
akraba ve dostlarım
Kozanlı Hemşerilerim Deva Partimizi
damla damla
büyütecek Kozan’ımıza, ülkemize, milletimize hizmet edecek Yönetim Kurulu listemiz onaylanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
Yönetimimiz şu isimlerden oluşmaktadır: Güngör Avan, Hasan
Kaymaz, Mustafa Akgümüş, Erçin Büyük, Mehmet Yiğenoğlu, Veli
Küçük, Hasan Karatop, Şule Aydemir, Halil Alıç, Ümit Tapan, Murat
Birdoğan, Muhammet Arıkan, Talat Sarı, Mustafa Aydoğmuş, İsmail
Şentürk, Hayriye Paşaoğlu, Mehmet Can Akşun, Mustafa Yüce,
Fedai Çetin, Mustafa Bozkurt, Burhan Bayrak ve Yılmaz
Nergiz”dedi.

Feke Bahçecik’te Orman yangını
Geçtiğimiz Pazartesi günü Feke’ye bağlı
Bahçecik mahallesinde Saat: 16:00
sularında çıkan orman yangını ekiplerin
hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu
söndürüldü. Feke, Kozan, Saimbeyli,
Kayseri, Osmaniye, Kadirli Orman
İşletme Müdürlüklerine söndürme
çalışmalarına destek verdi. Feke
Kaymakamı Vahit Kiraz söndürme
çalışmalarına destek veren Orman
işletme müdürlüklerine ve
personellerine destekleri için
teşekkür etti.
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VEKİL ORHAN SÜMER AYA GİDECEĞİZ DENİYOR AMA
KOZAN DİKİLİTAŞ’TA CEP TELEFONLARI ÇEKMİYOR
CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer,
Adana Kozan Dikilitaş ve Çevre Köylerdeki internet ve telefon alt yapı
sistemlerindeki sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine taşıdı
KOZAN DİKİLİTAŞ’TA CEP TELEFONLARI ÇEKMİYOR
Orhan Sümer, “Adana Kozan Dikilitaş ve Çevre Köylerde gençlerimizi mağdur
eden internet alt yapı sıkıntısı yaşanmaktadır.Köylerde yaşayan vatandaşlarımız artık telefonların çekmemesine, razı olduklarını, ancak eğitim hayatına
devam eden ve uzaktan öğretim gören gençlerinin mağduriyetlerinin bir an
önce çözülmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Aya gideceğiz, ilk yerli roketimizi
yaptık söylemlerinin yanında bir gerçek var ki halen telefon dahi çekmeyen
köylerimiz var” dedi.

İNTERNET ALT YAPISI YOK
Orhan Sümer, “Daha önce EBA sistemine milyonlarca öğrencinin erişemediği
gündeme gelmişti.Bakanlık yaptığı açıklamalarla sorunu çözmeye çalıştığını
internet erişimi yüzünden öğrencilerin mağdur olmayacağını açıklamıştı.Milli
Eğitim Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı ve Alt Yapı Ulaştırma Bakanlığının
yetkilileri derhal devreye girmeli,Kozan Dikilitaş ve Çevre Köylerinin internet
ve telefon alt yapı sıkıntısı bir an önce çözülmelidir. Hayatın her alanında
ihtiyaç haline dönen cep telefonları ve internet kullanımının kusursuz
olmasını sağlamak hepimizin görevidir” dedi.

İKTİDAR KÖYLERİMİZİ UNUTMAMALI
Orhan Sümer, “Köylülerimiz özellikle pandemi döneminde bin bir zorluk yaşıyorlar. Geçim sıkıntısının üzerine, bir de tüm dünyanın çağ atladığı dönemde
teknolojik sorunlar yaşamaları üzerine tuz biber oluyor. Özellikle Adana’nın
bir çok köyünde halen elektrik sıkıntısı, internet alt yapısı sıkıntı vatandaşlarımızı mağdur ediyor. İktidar yatırımları yaparken bu hususları atlamamalıdır.”
Dedi.

Kadınlar üretiyor,
kadınlar kazanıyor
15 Türk ve 15 Suriyeli kadının çalışacağı ve güneş enerjisi ile işleyen
mevye-sebze kurutma tesisi açıldı.
Başkan Zeydan Karalar, kadınların güçlenmesi için koopratifler kurdurup, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, istihdam olanaklarının
artırılması için yoğun çaba harcıyor. Meyve-sebze kurutma tesisi kent
ekonomisine kazandırıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Meryem Kadın Kooperatifi, Uluslararası
Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle yapılan Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi
açıldı.
Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası
Göç Örgütü (IOM) Türkiye Temsilci Vekili David Savard, IOM yetklileri Rex
Alamban, Mohaned Eman, Meryem Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Kadem Doğan, kooperatif üyesi kadınlar, bürokratlar ve konuklar katıldı.
Güneş enerjisi ile çalışan tesiste dezavantajlı kesimde yer alan 15 Türk
ve 15 Suriyeli kadın, Adana’da yetişen sebze ve meyveleri, modern ve
hijyenik ortamda kurutacak ve hem genel ekonomiye, hem de kendi
ekonomilerine katkı sağlayacak.
Tesisin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan
Karalar, “Dünyanın neresinde olursa olsun mağdurlara yardımcı olan,
kadınların istihdamına önem veren ve onlara destek olan Uluslararası
Göç Örgütü’ne (IOM) özellikle teşekkür etmek istiyorum.
Gelişmekte olan bir ülkeyiz ve bu nedenle işsiz, mağdur ve kendi ayakları üzerinde duramayan çok sayıda kadınımız var. Afgan, Iraklı, Suriyeli,
İranlı misafirlerimizle bu sayı çok arttı. Ben de özellikle kadın istihdamına, kadının birey olmasına ve kadınların kendi ayakları üzerinde
durmasına çok önem verdiğimiz için, David Savard ve arkadaşlarına çok
teşekkür ediyorum” dedi.
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KOZAN BELEDİYESİ'NDEN KARACAOĞLAN’A SEMT SAHASI
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

kavuşturmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı sadece Karacaoğlan
mahallemiz ile sınırlı olmayıp imkanlar doğrultusunda diğer mahallelerimizde de devam ettireceğiz" dedi.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN ÖZGAN’A TEŞEKKÜR
Karacaoğlan Mahallesi’ne yapılan semt sahasında basketbol ve futbol
oynayan çocuklar, eksikliğini hissettiklerini semt sahasında gönüllerince
oyun oynadıklarını belirterek “Yolda top oynamak zorunda kalıyorduk.
Şimdi çok güzel bir sahaya kavuştuk. Top oynarken düşsek de bir yerimiz
acımıyor. Bizlere bu sahayı yapan Başkanımız Kazım Amca’ya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
Semt Sahasında bir futbol sahası ve bir basketbol sahası ve ailelerin oturabileceği alanlar bulunuyor.
Kozan Belediyesi, Karacaoğlan Mahalle’sinde çalışmalarını tamamladığı
semt sahasını mahallelinin hizmetine sundu.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mahallelerin
ihtiyaçları doğrultusunda spor tesisleri, çocuk oyun alanları yapımı ve
spor aletleri konulması gibi çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kozan
Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın
oyun alanlarını sadece parklarla değil spor alanlarıyla da destekliyoruz.
Bu amaçla yeni semt sahalarımızı halkımızın hizmetlerine sunuyoruz.
Ayrıca mahalle parklarımıza da spor aletleri yerleştirerek halkımıza spor
yapma imkânı da sunmaktayız. Allah’ın izni ile çocuklarımızın güvenle oynayacağı, vakit geçireceği bu alanlarımız ile yeni yaşam alanlarına

KOZAN- KADİRLİ YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Kozan-Kadirli kara yolu Çukurköprü
mevkiinde meydana gelen trafik
kazasında 4 kişi yaralandı. İbrahim
Ablak yönetimindeki otomobil ile Ali
Özgeç yönetimindeki otomobil
çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile her iki araç
kullanılamaz hale geldi. Trafik kazasında araç sürücüleri ve araçlarda
bulunan Sultan Ablak, İrem Nisa
Ablak , Boran Günez yaralandılar.
Araç içinde sıkışan Sultan Ablak
Cankur ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına
alındı.

