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Kozan’a ilk kreş Büyükşehir’den
Başkan Zeydan Karalar ve Başkan 
Mansur Yavaş, Kozan’da kreş temeli 
attı.
 Başkan Zeydan Karalar’ın büyük 
önem verdiği ve Kozan’da faaliyet 
gösterecek kreşin temel atma töre-
nine Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul, 
Ankara,  İzmir ve Antalya’dan ilçe 
belediye başkanları da katıldı.
 Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 
Kozan’da yapacağı kreşin temel 
atma töreni, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar,  Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal ve İzmir Buca Belediye Başkanı Şükrü Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi.                  6-7’de

BAŞKANLAR ZİRVE HUKUK 
BÜROSU’NUN AÇILIŞINI YAPTILAR  

Ülkücülerin en önde gelen Aksiyoner 
isimlerinden İş insanı Bilal Bayrakçı’nın 
oğlu Av. Batuhan Bayrakçı ve İş İnsanı 
Mehmet Ok’un oğlu Av. Muhammed Ok’a-
ait  Zirve Hukuk  Bürosu açılışını Mansur 
Yavaş, Zeydan Karalar başta olmak üzere 
dev gibi  isimler yaptılar.Eş, dost, 
arkadaş, köylü, şehirli doldu taştı 
maşallah…                                           8’de

Cücenoğulları Derneği’nin 
ilk kurucu başkanlığını 
Emekli Öğretmen Arif 
Yüceli yapmıştı. Sonrasında 
Atıf Kamalı ve bayrağı 
Tevfik Yüceli devraldı. 3’de

Cücenoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
D e r n e ğ i  y e n i  B a ş k a n ı  Te v f i k  Y ü c e l i

AKP Adana Milletvekilleri, Adana il teşkilatı, 
Kozan ilçe teşkilatı sınıfta kaldılar...
TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ İLE 
ÖMER ÇELİK'İN; İKTİDARIN SÖZLERİ 
BAKIN NASIL HAVADA KALDI!
Türkiye'nin en büyük orman yangını Kozan'a 
bağlı Acaryayla, Çamlarca, Kuyubeli, 
Boztahta, Karahamzalı, Eskimantaş ve 
Kuyubeli köylerinde oldu. Yangın yüzlerce 
insanımıza zarar verdi. Bu zamana kadar 
bahçeleri yanan köylülere tek bir kuruş dahi 
herhangi bir yardım ve destek verilmedi. 
Oysa Tarım Bakanlığı görevlileri tutanaklarını 
tuttular. Neymiş yukarıya gitmiş, 
Cumhurbaşkanlığında kalmış, yani böyle bir 
bahane olamaz! Bunun adı resmen Adanalılar 
ve Kozanlılar için tam bir başarısızlık, 
basiretsizlik örneğidir.                       3’de
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Tolstoy’un “İnsan Ne İle Yaşar” adlı kitabında, 
çiftçi Pahom’un hazin ve ibretlik öyküsü yer alır.
Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha 
zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır.
Çok uzak bir yerlerde, cömert bir reisin karşı-
lıksız toprak verdiğini duyunca, daha çok toprak 
elde etmek için reise gidip talebini iletir.
Gerçekten de Reis herkese istediği kadar toprak 
veren cömert biridir.
Pahom’a “Sabah güneşin doğuşundan batışına 
kadar kat ettiğin bütün yerler senin fakat güneş 
batmadan yeniden başladığın yere dönmen la-
zım.” der.
“Yoksa bütün hakkını kaybedersin.”
Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürü-
meye.
Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer.
Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi 
es geçemez.
Şu bağ, bu bahçe derken bakar ki güneşin batma-
sına az kalmış.
Koşar, koşar, ama kesilir takâti.
Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken, 
Pahom’un burnundan kanlar damlamaya başlar.
Tam başladığı noktaya yaklaşmışken, bir an yı-
ğılır yere ve bir daha kalkamaz…
Reis olanları izlemektedir.
Çok kereler şahit olduğu olay yeniden vuku bul-
muştur.
Adamlarına bir mezar kazdırır.
Pahom’u bu mezara gömerler.
Reis Pahom’un mezarının başında durur şöyle 
der.
“Bir insana işte bu kadar toprak yeter.”
Mütemadiyen biriktirmek istiyoruz. Yiyemeye-
ceğimiz kadar erzak, giyemeyeceğimiz kadar 
kıyafet, kullanamayacağımız kadar eşya, otura-
mayacağımız kadar ev…
Gözlerimiz, midelerimizden, arzularımız, ihti-
yaçlarımızdan daha büyük!
•••
Musa gibi konuşanlar, Firavun gibi yaşayanlar,
Açları da siz doyurun, diyebiliyor.
Aç olanı doyurmak çok kolay.
Zor olan zengini, arsızı, hırsızı, doymak bilme-
yenleri doyurmak..
Tanrının insanlara verdiği değerlerden biri olan 
aklı, açları doyurmak için kullanmadık.
Aklı, milletin varına yoğuna çökmeye kullandık.
Kimisi 750 milyon dolara çökmüş,

Kimisi otele çökmüş,
Kimisi marinaya çökmüş,
Kimisi müzedeki altın vazolara çökmüş,
Kimisi kıymetli arsalara çökmüş..
İnsanların geleceğini çalmışlar, gelecek nesli 
borçlandırmışlar, kaynakları yağmalanmışlar, 
hazineyi boşaltmışlar.
Paramount Otel’de konaklamayan kalmamış. 
Maşallah otel otel değil çatlayıncaya kadar, pat-
layıncaya kadar yiyenlerin uğrak merkezi gibi 
olmuş.
…
Finlandiya polisi,
Başbakan Marin’in resmi konuttaki kahvaltıla-
rının ayda 300 euroluk masrafını yasadışı şekil-
de vergi mükelleflerine ödetip ödetmediğine ve 
böylece kamu görevi suçu işleyip işlemediğine 
soruşturma açmış.
•••
Pirince okuruz, meyveye okuruz, şekere okuruz, 
suya okuruz da hamdolsun sıra kitaba gelince 
okumayız.
Nefretle yoğrulmuş, çürümüş zihniyet,
İnsanları cahil bıraktı.
Kurumları yok etti.
Ne haksızlık ne zulümler yaptı.
Ne tenini gösteren sanatçı,
Ne dinini gösteren siyasetçi,
Ne de posta güvercini gazeteci,
Lanet olsun sizin kirli düşüncelerinize demedi.
Herkes kirli düşünceye tepki göstermeyi, bir 
başkasından bekledi.
Basın mı?
Evlere şenlik
Parlamento mu?
İşlevsiz...
Hukuk mu?
Çoktan ölmüş...
…
Kafir NASA evrenin geçmişine yönelik çalışma-
larda çığır açması beklenen,
James Webb kızılötesi uzay teleskobunu yörün-
geye göndermeye hazırlanıyor.
Beyinlerini nadasa bırakmış olanlar; 
Dün, sahte rapor düzenlemediği için bir dokto-
run parmaklarını kesti.
Bugün bir siyasi partinin İl binasında Deniz öl-
dürüldü,
Yarın belki Bulut, 
Sonraki gün belki Gökyüzü..

Gayretullaha dokunmaz mı?
•••
Harezmi’ye “İnsan nedir?” diye sormuşlar.
Demiş ki;
“İnsan güzel ahlaklı ise ‘1’ eder.
Yakışıklı ise buna bir sıfır ekleyin ‘10’ eder.
Varlıklı ise bir sıfır daha ekleyin ‘100’ eder.
Soylu ve neseb sahibi ise bir sıfır daha ekleyin 
‘1000’ eder.
Fakat ahlak olan bir giderse, insanın kıymeti gi-
der geriye değeri olmayan sıfırlar kalır!
•••
Ritüel haline gelmiş gibi,
Sağ partiler, din iman, fakir fukara edebiyatı ya-
par, garibanın oyunu alır. 
İktidara gelir,
Ama zenginlerle iş tutar.
Özal bunlardan biriydi ve açıkça “ben zenginleri 
severim” demişti.
Mutlak güç, mutlaka yozlaştırır.
Yozlaşma beraberinde çürümeyi getirir.
Sanatçıyı çürütür,
Gazeteciyi çürütür,
Akademisyeni çürütür,
Yazarı çürütür,
Siyasetçiyi çürütür,
Bürokratı çürütür.
Çürümüşlük, halka hizmet yarışını değil, kim ne-
reye çökecek yarışını başlatır.
Garibanın varına yoğuna çökenler, çökmeyi de 
vatanseverlik diye anlatırlar.
Halk bu durumu sadece izler.
Çürümüşlüğü aşıp medeniyete erişmek isteyen 
halkın, boynundaki görünmeyen zinciri kırması 
aklına bile gelmez.
•••
“Peygamber öldüğünde, zırhı birkaç kilo arpa 
karşılığında bir Yahudi’nin yanında rehin duru-
yordu” diyor Buhar’i.
Peygamberimizi dillerinden düşürmeyen bazı 
kişiler ne ürettiler de milyarlarca dolar sahibi ol-
dular?
Mars’a araç gönderen Elon Musk’ın bu kadar 
serveti var mı?
On milyon avro ile iş bağlamak isteyen günümü-
zün Pahom’ları
“Öğretmenin böögn canlı ders var mı?”
Diyen öğrencinin sesini duyar mı?

ÇÖKME
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TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ İLE ÖMER ÇELİK'İN; 
İKTİDARIN SÖZLERİ BAKIN NASIL HAVADA KALDI!
AKP Adana Milletvekilleri, Adana il teşkilatı, Kozan ilçe teşkilatı sınıfta kaldılar...

Türkiye’nin en büyük orman yangını Kozan’a bağlı 
Acaryayla, Çamlarca, Kuyubeli, Boztahta, Kara-
hamzalı, Eskimantaş ve Kuyubeli köylerinde oldu. 

Yangın yüzlerce insanımıza zarar verdi. Bu zamana kadar bahçeleri 
yanan köylülere tek bir kuruş dahi herhangi bir yardım ve destek 
verilmedi. Oysa Tarım Bakanlığı görevlileri tutanaklarını tuttular. 
Neymiş yukarıya gitmiş, Cumhurbaşkanlığında kalmış, yani böyle 
bir bahane olamaz! Bunun adı resmen Adanalılar ve Kozanlılar için 
tam bir başarısızlık, basiretsizlik örneğidir. Bir muhtarın dahi Cum-
hurbaşkanlığı makamına rahatlıkla ulaştığı övüntüsüyle propagan-
da yapan iktidar mensuplarının Adana ve Kozan’daki hiç bir temsil-
cisi Cumhurbaşkanlığı makamına yüzlerce köylüyü ilgilendiren bir 
konuda ulaşamıyorlar ha! Vallahi, billahi çok ayıp!

Evleri yananlara Bölük pörçük, taksitle medya eşliğinde bir iki gös-
termelik yardım yapıldı. Kullanılmayan krediler açıldı. Fotoğraflar 
çektirildi mağdur köylü, muhtarlar konuşmaya, dertlerini anlatma-
ya korkuyorlar. Karşılarında iktidar var, oysa bize kalan iktidarsız-
lık. Şimdi de iktidar efendileri sel mağdurlarını ziyaret etmişler de, 
koskoca 1 yıl olacak siz daha tek geçim kaynakları bahçeleri olan 
köylülere tek bir kuruş, tek bir fidan yardımı dahi yapamadınız 
sonra da çıkıp rahat rahat ahkam kesiyorsunuz, siyasi propaganda 
peşindesiniz. Herkes üzerine düşeni yapsın bir hele! Biz gündeme 
getirmekten usandık, siz okumaktan, seyretmekten bıkmadınız. 
Temsilcilik yapamayanlar bu işleri bıraksınlar. Daha iyi yapanlar 
elbette olacaktır. Sorun çözemezseniz sorunun parçası olursunuz.

Cücenoğlu Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği yeni Başkanı Tevfik Yüceli

Cücenoğlu Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
yeni Başkanı 
Veteriner Hekim  
Tevfik Yüceli oldu. 
2004 yılında kurulan 
Dernek uzun 
yıllardır Ferhatlı 
tepesinde “Bahar 
Şenliği” adı altında 
sülale buluşması 
gerçekleştirerek 
birlik ve beraberlik 
açısından güzel 
bir örnek teşkil 

ediyorlar. 
Yeni Başkan Yüceli işe Irmak Caddesi üzerindeki 
dernek binasını temizlemekle başladı. Cücenoğlu 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

Başkanlığını Arif Yüceli’den sonra Atıf Kamalı 
yürütüyordu. Kamalı’nın kendi isteğiyle dernek 
başkanlığını bıraktığı öğrenildi. Yapılan seçim 
sonucunda ise Veteriner Hekim Tevfik Yüceli 
başkan oldu. 
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Kaymakam Bey kreş açılışında yoktu?!
Herkesin dikkatini çekti. Türkiye'nin kalbi 
Ankara'nın Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer 
birçok  belediye başkanları Kozan'a geldiler. 
Kaymakam Şafak Gürçam ortalıkta görünmedi. 
Bilemiyoruz belki daha önemli bir işi ya da mazereti 
olabilir. Belki davet edilmemiştir.  Ancak ilçemizde 
Adana B. ŞEHİR BELEDİYESİ tarafından ilk defa 
yapılacak kreş ve bazı etkinliklerin açılışında İlçe 
kaymakamının olmayışı öncelikle akıllara iktidar 
partisinin bürokratlara olan yoğun, dayanılmaz 
baskısını gündeme getirdi. Yoksa kaymakam bey 
açılışları seven,  sosyal bir insandır.  
Yazıyı sosyal medya da paylaşmamızın ardından 
Kaymakam beyi çok sevenler ile eleştirenler  oldu da 
konu kaymakam beyin şahsı değildi ki.  Bizim mak-
sadımız bürokratta eksiklik aramak değil, 
memleketin ruh halini, yaşadıklarımızı, otokontrol 
denilen baskıyı dile getirmekti. Evet memlekette ağır 
bir psikolojik baskı var ve insanlar fikirlerini dahi 
söylemeye korkar hale geldi.

Prof. Dr. Halaçoğlu Ermeniler tarafından 
Mezalim yapılan Fırında incelemelerde bulundu

Türk Tarih Kurumu eski Başkanlarından Kozanlı Hemşehrimiz Prof. 
Dr.Yusuf Halaçoğlu ile Başkanımız Kazım Özgan Ermeniler tarafından 
Mezalim yapılan Fırında incelemelerde bulundu.
Halaçoğlu'nun hazırlayacağı yazı levha halinde Mezalim yapılan fırının 
duvarına asılacak.
Prof. Dr. Halaçoğlu, Halil Topaloğlıu, Cevdet Çamurdan, Hulusi Kurtoğ-
lu’yla bizzat görüştüğünü insanların fırınlarda yakıldığını söylediklerini 

dile getirdi. Halaçoğlu,  Ermenilerin sadece Kozan’da değil çevre köylerde 
de vatandaşları süngüden geçirdiklerini ve Fransızlardan daha çok Erme-
nilerin ilçemizde katliam yaptıklarını kaydetti. 

CENAZE ANONSLARI 
YENİDEN BAŞLADI 

Kozan Zabıta Müdürlüğü sosyal medya hewsabından yaptığı açıklamda 
cenaze anonslarının yeninden başladığını açıkladı. 
Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Değerli Vatandaşlarımız  
cenaze defin işlemlerinde ve taziye evlerimizde oluşan fazla kişi sayısından 
dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun tavsiye kararı neticesinde kaldırılan 
CENAZE ANONSLARI'NA Belediye Başkanımız Sn. Kazım Özgan'ın 
Oluru ile bugün itibariyle yeniden başlamıştır. Cenaze sahiplerinin 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek gerekli duyuruları yeniden 
yaptırabilirler” denildi. 
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Başkan  Kandemir “Sehlikoğlu 
çiftliğindeki müzeyi herkes görmeli”

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa 
Kandemir Kemal ve Cemal Sehlikoğlu 
kardeşlerin Sehlikoğlu çiftliğinde kurmuş 
oldukları müzeyi gezdi. Müzeye hayran 
kalan Başkan Kandemir, tüm Kozanlıların 
müzeyi görmesi gerektiğini belirtti.
Müzeyi gezdikten sonra duygu ve 
düşüncelerini dile getiren Kozan Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Kandemir 
“Memleketimizin kurtuluş tarihinin 
kahramanlarını görerek öğrenmesi için 
Kemal ve Cemal Sehlikoğlu kardeşlerin 
büyük fedakarlıkla çiftliklerinde kurmuş 
oldukları müzeyi gezmeleri gerekir. Başta 
Belediyemiz tüm siyasi parti temsilcilerimiz 
ve ST’ larımız olmak üzere tüm halkımızın 
oraya giderek görmesini manevi destek 
olmasını tavsiye ediyorum. Ve tekrar dan 
böyle güzel bir hizmeti sundukları için 
memleket sevdalısı Kemal ve Cemal 
Sehlikoğluna şükranlarımı sunuyorum”dedi. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE AŞILAMA ÇALIŞMASI 
Salgınla mücadelede en önemli 
korunma yöntemi olarak bilinen 
aşılama çalışmalarına Türkiye 
genelinde devam ediyor. Sigor-
talı çalışanların da yaş sınırı 
gözetmeksizin aşılanabileceğinin 
duyurulması ile Kozan Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih 
Aydın harekete geçti.
OSB firmalarda çalışan işçiler  
kurulan mobil sağlık ekipleri 
tarafından covid-19 aşısı oldu.
KOSB 40 firmalarda çalışan 
yaklaşık 1000 civarında çalışan 
işçiye aşı yapılacağı kaydedildi. 
İlk doz aşı çalışmalarının başla-
dığını kaydeden Kozan Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın “"Dünyayı da etkisi altına alan sal-
gınla mücadelede önemli bir aşama kaydettik. Ülkemizde son haftalarda 
aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Kozan Kaymakamlığı koordinesinde 
Kozan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan 
işçilerimiz için yerinde aşılanması için çalışma başlattık” dedi.  
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Kozan’a ilk kreş Büyükşehir’den
Başkan Zeydan Karalar’ın büyük önem verdiği ve Kozan’da faaliyet gösterecek kreşin temel 
atma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul, Ankara,  İzmir 
ve Antalya’dan ilçe belediye başkanları da katıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan’da ya-
pacağı kreşin temel atma töreni, Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,  Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşde-
len, Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal ve İzmir Buca Belediye Başkanı 
Şükrü Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Temel atma töreni öncesi Kozan Belediyesi’ni 
ziyaret eden ve Büyükşehir Belediyesi’nce yapı-
lan Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Meydanı’nda 
incelemelerde bulunan belediye başkanları, 
Zirve hukuk bürosunun açılışını da yaptı.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi il-ilçe başkan ve 
yöneticileri, ilçe belediye başkanları, CHP Ada-
na Milletvekilleri, il-ilçe kadın ve gençlik kolları 
başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, meslek 
odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkan-
ları, muhtarlar ve Kozanlıların  katıldığı temel 
atma töreninde büyük coşku yaşandı.
Kozanlılara ve konuklara hitap eden Başkan 
Mansur Yavaş, kendisi Ankara Beypazarı Bele-
diye Başkanı’yken Kozan ve Beypazarı’nın, her 
iki belediyenin meclis kararlarıyla kardeş şehir 
olduğunu hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olup olmadığının 
sorulmasu üzerine “Cumhurbaşkanlığı adayı 
olmadığını söyledi.

"PAKET VERME AYIBINI ORTADAN 
KALDIRIYORUZ"

Yavaş, "Bizim ayın 23'ünde kart tanıtımımız var. 
Tüm genel başkanları davet ettim. Tüm Türkiye 
için bir ilk olacak. Özellikle sosyal yardımlarda 
paket verme ayıbını ortadan kaldırıyoruz. İhti-
yaç sahibi vatandaşlar, semt bakkallarından iste-
diğini alacak. Ankara'da sosyal yardım alanların 
yardımı artacak. Onun tanıtımı için toplandık. 
Gaziantep'te CHP'li başkanların toplantısı var 
onun için geldik. Kozan bizim Beypazarı'ndan 
kardeş şehrimiz. Bunun için başkanın talebi ile 
geldim. Kozan'ı görmek için geldim. Bizim bi-
rinci önceliğimiz seçildiğimiz illere layık olmak. 
Onların sosyal seviyelerini yükseltmek. Beledi-
yeciliğin anlamı bu. Bunun dışında başka bir şey 
konuşmaya gerek yok anlamı da yok.
Bizimher şeyimiz açık. Yaptığımız bütün harca-
maları mutlaka yayınlıyoruz. Çünkü biz kendi 
paramızı değil sizlerden aldığımız paraları 
harcıyoruz. Hayali yatırımlara, dinazorlara boşa 
gidecek şeylere verecek paramız yok. Cumhuri-
yetin Başkenti  Ankara’da halen 220 km. asbestli 
boru,( kanserojen boru) olduğunu tespit ettik. 
Şimdi onları kaldırıyoruz. Daha çok kaza olan 
yerlerde alınması gerek tedbirleri alıyoruz. Sel 
baskınları için tedbir almaya başladık. Asla 
nerden kaç oy aldığımıza bakmadan öncelik 
sırasına göre Ankara civarında  kaç eve tankerli 
su taşınıyorsa, kaç evin lağımı dışarı akıyorsa 
önceliğimiz bunları ortadan kaldırmaktır. 
Okullar kapatıldı uzaktan eğitime geçildi. Bizde 
sosyal yardım alan 153 bin kişilik aile vardı. 
Şuanda 203 bin aile. İlk defa Türkiye’de 26 bin 
sosyal yardım alan aileye 6 aydır 10 GB ücret-

siz internet veriyoruz. Ankara’da bulunan 918 
tane köyün tamamına onların gireceği şekilde 
internet bağladık. Felsefemiz şu kentlerimizde 
yaşayan hiç kimse yatağa aç girmeyecek. 

EN KÖTÜ MALİ TABLOYLA ADANA 
BÜYÜKŞEHİR KARŞILAŞTI

Ankara’ya yaptıkları ve yapmayı planladıkla-
rı hizmetlerden de bahseden Başkan Mansur 
Yavaş, belediyeleri kötü durumlarda devraldık-
larını ancak en kötü mali tabloyla Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın karşı-
laştığını belirtti. Başkan Mansur Yavaş, “Adana 
mali durumu en kötü belediyeydi. Zeydan 
Başkan gelirleri artırmanın yollarını arayarak ve 
halka hizmet için elinden geleni yaparak yoluna 
devam ediyor” dedi.

MİLLET İTTİFAKI BELEDİYELERİNİN 
OYLARI ARTIYOR , ÇÜNKÜ HALK 

MEMNUN

Başkan Zeydan Karalar konuşmasına Başkan 
Mansur Yavaş’a ve törene katılan ilçe belediye 
başkanlarına, konuklara teşekkür ederek 
başladı. Başkan Karalar, “Kozan’da olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Benim Kozan’a 
ve Kozanlılara sevgim sözde değil özde. Bunu 
da ilçemize yaptığımız işlerle gösteriyoruz. 
Türkiye’de efsane yönetimler gösteren belediye 
başkanlarımız aramızda. Hepimiz güzel işler 
yapıyoruz. Bu yüzden Millet İttifakı’nın oyları 
artıyor. Halk yapılan işlerden memnun” diye 
konuştu.
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KOZAN İÇİN NE 
GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Kozan’a yapılan ve yapılacak yol, su, köprü, 
menfez, kilit parke hizmetlerini anlatan Başkan 
Zeydan Karalar şunları söyledi: “Bugün 724 
metrekare alanda kurulacak, 150 öğrenci kapasi-
teli kreşimizin temelini atıyoruz. İnşallah buraya 
Yedigöze Barajı’ndan suyu da getireceğiz. Kozan 
için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne kadar 
Kozan’a bu kadar yatırım yapan başka bir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olmamıştır. ASKİ’de 
ve Büyükşehir’de yapılan ihalelerdeki kırımları 
yüzde 1’den, yüzde 30’a, 35’e çıkardık. Yönetim 
anlayışımızdaki farklılığımızla ortaya çıkan 
artı değeri, halkımıza hizmet için kullanıyoruz. 
İşçimizi zamanında maaşını alır hale getirdik. 
Önceki 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 2 
yılda döktük. 
22  yıldır yapılmayan Sırkıntı Caddesini yaptık. 
Güneri Caddesi’ndeki asbestli boruları değiş-
tiriyoruz. Borular değiştikten sonra asfaltlama 
işlemini yapacağız. Sırkıntı, Çandık, Göller, Do-
ğanalanı, Aydın, Götürk-Baraj arası, Memiköy 
Caddesi, Yüksekören Mahallesi, Gaziköy yolu, 
Kayhanyolu Gaziköy arası, Çokak Mahallesi, 
Çukurören, Damyeri, Zerdali gibi mahallelerde 
60 km yol yaptık. 
Kozan Sanayi, Kemer Mahallesi Grup yolu, 
Turgutlu, Hacımirzalı Mahallesi, Karabucak ve 
Karaköse, Karabük Mahallesi, Çanaklı, Çürüklü, 
Özbaşı, Ersan Arıkan,Fehmi Özel Türkay gibi 
caddelerde yaklaşık 45 km yol yaptık. 14 köprü 
menfez yaptık. Kilit Parke yaptığımız yerler: 
Çanaklı Mah, Güneri, Faydalı, Düzağaç, Taş ve 

Dilekkaya Mahallesi. 
Bu yıl yapmayı planladığımız yerler: Kemer 
Köyü, Kutucak, Kıbrıslar, Velicanlı, Çelenuşa-
ğı, Yanalerik, Çamdere köyü. Toplamda 200 
km Kozan’a yol yapacağız. Bazı köylerde içme 
suyunu bitirdik. 28 köyde de çalışmalarımız de-
vam ediyor. 210 km su irsaliye hattı döşüyoruz 
bunun maliyeti 50 milyon TL, Bazı mahalleler-
de kanazilasyon yağmur suyu hattı döşüyoruz. 
Kozan dahil Adana’nın 22 yerinde yağmur suyu 
hattı döşedik. Bunun maliyeti yaklaşık 250 
milyon TL.  Şehit Kubilay Parkını ölüm yıl dö-
nümünde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun katılımıyla muhteşem bir açılış yapacağız. 
Kozan’da bugüne kadar böyle büyük bir yatırım 
yapan büyükşehir belediye başkanı var mı? Tari-
hi Roma köprüsünün yolunu yapacağız. Kamu-
laştırma çalışmaları başladı. Kozan, Yumurtalık, 
Ceyhan, İmamoğlu ilçelerinde sağlıklı su yok. 
Hep asbestli borulardan su içiyorlar. Yedi Göze 
Barajının yapımına Eylül-Ekim gibi başlayaca-
ğız. Yedi Göze’den Kozan’a su getirmenin mali-
yeti 250 milyon TL. Arıtmanın maliyeti yaklaşık 
250 milyon. Arıtmadan Kozan’a su getirmenin 
maliyeti 400 milyon. Toplanda 1 milyar harca-
yacağız ve Kozan’a sağlıklı su getireceğiz. Feda 
olsun Kozan’a. 
Yedi Göze Barajının  arıtmaya kadar su getirme 
işi 311 milyona yer ayrılmış. % 1 kırımla müte-
ahhit işi almış. Göreve gelir gelmez inceledik ki 
eğer öyle giderse 311 milyona değil, 1.6 milyara 
bitecek. Sadece tünelden arıtmaya su getirme 
işi. Yeni bir proje yaptık. Yedi Göze Barajının  
arıtmaya kadar suyu yaklaşık 260 milyona fiyat 
farkı hariç işi bitirdik. Belediyeyi çok borçlu 
aldık. 
Büyükşehir belediyesini  işçilere zamanında 
maaş öder hale getirdik. 4 bin TL’den fazla maaş 
alıyor personellerimiz. Önceki dönemde 5 
senede 894 bin ton asfalt dökülmüş. 2 senede 1 
milyon ton asfalttan fazla asfalt döktüm.  5 yıl 
sonunda gelir-gidere eşit olacak. Devlet borç-
larda yapılandırma yaptı. Yaklaşık 270 milyon 
borcumuz arttı. 4.5 milyar borç, 4.700’ün üstüne 
çıktı. 4 ayda borcu 4.5 milyarın altına düşürdük. 
Borcumuz azalıyor. Belediye her ay 50 milyon 
fazla veriyor. 
Başkan Zeydan Karalar, son olarak temeli atılan 
ve 724 metrekare alanda hizmet verecek, 150 
çocuk kapasiteli kreşin özelliklerini anlattı.  6 
sınıflı, etkinlik alanları bulunacak kreşte, açık ve 
kapalı oyun alanları olacağını ifade etti. Başkan 
Karalar, tek katlı binanın engelsiz erişimine 
uygun olacağını da sözlerine ekledi. Başkan 
Zeydan Karalar konuşmasını Dadaloğlu’nun 
Avşar Elleri şiirini okuyarak bitirdi.
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ZİRVE HUKUK BÜROSU AÇILDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
 Zeydan Karalar,  Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, Ankara Çankaya 
Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara 
Yeni Mahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, İstanbul Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
Antalya Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal ve İzmir Buca 
Belediye Başkanı Şükrü Kılıç, Kozan 
Belediye Başkanı Kazım Özgan, İYİ Parti 
İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu,  İYİ 
Parti Kozan İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı, 
CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin 
Sedefoğlu,  İYİ parti Meclis üyesi Volkan 
Bayrakçı ve çok sayıda davetli 
topluluğunun katılımıyla İş insanı Bilal 
Bayrakçı’nın Oğlu Av. Batuhan 
Bayrakçı ve İş İnsanı Mehmet Ok’un 
Oğlu Av. Muhammed Ok’a ait Zirve 
Hukuk Bürosunun açılışı yapıldı. 
Zirve Hukuk Bürosu ortakları 
Avukat Batuhan Bayrakçı ve Avukat 
Muhammed Ok “Başta büyükşehir 
belediye başkanlarımız, ilçe 
belediye başkanlarımız, siyasi parti 
temsilcileri, eş dost, hısım akraba  olmak 

üzere açılışımıza gelen tüm 
davetlilerimizi çok teşekkür ederiz. 
Yasalara ve mesleki etik değerlere saygılı 
davranarak, güven ortamı içerisinde 
temsil ettiğimiz kişi ve kurumların 
haklarını korumaya çalışacağız” dedi. 
Protokol konuşmalarının ardından açılış 
gerçekleştirildi. 
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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.
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Hastalığımızın Sebebi: İthal Sığır
Geçen haftanın 

devamı
Çok fazla mas-
raf edilerek ba-
kılan, daha ko-

lay hastalanan, makineleşmiş meşhur ırklara-sırf 
birim hayvandan alınan ürün daha fazla diye-ye-
nik düşürüldüğünü sanıyordum. Yanılmışım! 
Bir tuzak var burada! Görememişim. Bugün…Bu 
hayvancılık politikasıyla ülkeleri-insanları hasta-
landırmayı amaç edinen kasıtlı bir savaş yürütül-
düğünü düşünüyorum. İddiamı şu bilgiyle güçlen-
direyim…  
Yıl, 1998.
Dr. Richard Lehmann, Monsanto şirketinin 
1994’te ürettiği ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 
tarafından satışına onay verilen, ineklerdeki süt 
verimini yüzde 30 artıran kısaca “rBGH” olarak 
tanımlanan “posilac” hormonu ile ilgili yapılan 
çalışmaların yetersiz olduğunu açıkladı. Bırakın 
inekleri insan sağlığına yönelik hiç araştırma /  
test yapılmamıştı! En az iki yıl yapılması gereken 
testler, farelerde bile 90 günle sınırlı tutulmuştu. 
Oysa.
Bu hormon ineklerde yürüme zorluğuna sebep 
oluyordu. Keza…Bu hormon inekte “IGF-1” adı 
verilen başka hormonu artırıyor ve bu da hayvan-
da kansere yol açıyordu. İtibarıyla hayvanın sütü 
ve eti erkeklerde prostat, kadınlarda meme kan-
serine sebep oluyordu.
Bu çalışmaları yapan Dr. Lehmann ve
 yardımcısı Dr. Richard Burroughs çalıştıkları 

FDA’den kovuldu! Ve…
“rBGH” hormonunun satışını onaylayan  FDA baş 
danışmanı Michael R. Taylor, 1998-2001 yılları 
arasında Monsanto şirketinin başkan yardımcısı 
oldu.
Bu arada…
Ürünün Kanada’da satışı için Monsanto’nun bir 
sağlık bürokratına 1.2 milyon dolar rüşvet verdiği-
ni CBC televizyonu ortaya çıkardı. Benzer dosyayı 
Amerikan Fox TV’de yayınlanacaktı, baskılar so-
nucu vazgeçti.
Bu süt 1999 yılında AB ülkelerinde yasaklandı! 
Ya bizde? Ulusal pazarı ele geçirenlerin ülkemize 
neler yaptıklarını kimse yazmıyor.
Koçlar dayanamadı
Dönelim tekrar bizim topraklara…
Yerli ırklar-eğer merada beslenirse sadece sütü 
değil, eti de harika oluyor…Piar ile şişirilmiş 
meşhur ithal ırklar ise, GDO’lu yemlerle beslen-
dikleri için sütü ve etinin lezzeti bir yana sağlıksız.
Bırakın etini-sütünü GDO’lu hayvan gübresinin 
toprağa hiçbir yararı-faydası yok! Zaten kokusun-
dan yanına yaklaşamazsınız! 
Çiftçiler bu “meşhur ırkların” ne kadar yediğini, 
ne kadar su içtiğini ve veteriner masrafını düşün-
meden borçlanarak satın aldı. Birim maliyet hesa-
bı yapmadığından zarar etti. Bunlar konuşulmu-
yor… Hayvan yemleri ne derece sağlıklı? Otobur 
hayvanlara, hayvan leşinden dönüştürülmüş yem 
veriliyor! “Del Dana” hastalığının sebebi bu değil 
miydi? Devamı haftaya  Soner Yalçın’ın “Saklı 
Seçilmişler” kitabından alıntıdır. Devamı haftaya
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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
22  Haziran 2021 / Yıl: 15    Sayı: 767

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

Abdullah Arslan Oğlu Furkan’ı evlendirdi

Kozan Sanayi Sitesi Esnaflarından Arslan Otomotivin Sahibi Abdullah 
Arslan ve Aynur Arslan çiftinin oğulları Furkan Arslan ile Naim 
Hacıağaoğlu ve Semiha Hacıağaoğlu çiftinin kızları Ayşe ile Ayna Düğün 
Salonunda düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler. 
Bu mutlu günlerinde Arslan ailesini Feke Belediye Başkanı Ahmet 
Sel, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Sancaklı Esnaf ve
 Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yahya Ocak, Sebzeciler 
Odası Başkanı Süleyman Delibaş, Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı 
Salim Açıkgöz, aile yakınları, arkadaşları,dostları ve sevenleri yalnız 
bırakmadılar. 
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TAZİYE
Arkadaşımız  Kuyumcu Üzeyir Ateş’in yeğeni, Tahsin ve Hayri Mencik’in 

yakın akrabaları Harun Mencik geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

                                   

                               Sonfikir Gazetesi

Çağrı Çankal Gayrimenkul ve Danışmanlık Ofisi hizmete girdi
İşletmeciliğini Çağrı 
Çankal’ın yapmış olduğu 
Çağrı Çankal Emlak& 
Gayrimenkul ve Danış-
manlık Ofisi, Irmak cad-
desi üzeri Tufan Kırtasiye 
karşısında hizmete girdi.  
Halen eğitim öğretimine 
devam eden Çankal Emlak 
ve Emlak Yönetimi okuyor. 
Aslen 1985 doğumlu ve 
Kozan’a bağlı Kutucak Köyü  
Alifakılar Mahallesi’nde 
olan Çankal, Cumhuriyet 
Mahallesi’nde doğup 
büyüdü. 
10 yıldır Gayrimenkul
 sektöründe hizmet veren 
Çağrı Çankal “İmlar 
âhilinde en iyisini başar-
mak sloganı ile yola çıktım.  Yüksekokul İş sağlığı ve güvenliği bölümünü 
bitirdim. Daha önce 2 yıl boyunca Yusuf Baysal Hazır Beton da kalite ve 
kontrol sorumlusu olarak çalıştım. 6 yıl boyunca cafe işletmeciliği yaptım. 
Son 10 yıldır da Gayrimenkul sektöründe hizmet vermekteyim. Kendi 
işyerimi açtım. Kozanlı hemşerilerimizi gayrimenkul ve danışmanlık 
ofisimize bekliyorum. Evli ve 1  çocuk babasıyım” dedi. 
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KOZAN'DA EKMEĞE ZAM GELDİ: 200 gr. Ekmek 1.75 TL
Kozan Fırıncılar Odası  Başkanı Muham-
met Yorulmaz yaptığı yazılı açıklamada 
pandemiden dolayı fırıncı  esnafının zor 
durumda olduğuna vurgu yaparak 200. 
Gr. Ekmeğin artık 1.75 TL’den satılacağı-
nı açıkladı. 
Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından 
yapılan açıklamada“Takdir edersiniz ki 
salgın süreci tüm sektörleri olumsuz et-
kiledi… Bu bağlamda bizler de artan un 
fiyatları başta olmak üzere tüm girdileri-
mizde hissedilir bir artışla karşı karşıya 

kaldık.
Meşakkatli günler geçirmemize rağmen esnafımızın “elini taşın altına 
koyarak” tüketicilerimizin yanında yer alması inanın ahiliğin bir gereği 
olarak bizleri mutlu etmiştir.
Buradan tüm fırıncı esnafımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum.      

Ancak, hizmetin sürdürülebilirliği noktasında; daha önce 200 gr. 1.50 
TL.’den satılan ekmek, bundan böyle 200 gr. 1.75 TL’den tüketiciye 
sunulacaktır. İnanıyorum ki, bugün ve bundan sonra da tüm fırıncı 
esnafımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecek, kalite ve hijyen 
konusunda taviz vermeyecek ve tüketicilerimizin yanında olmaya devam 
edecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla” denildi. 
Ayrıca Kozan Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda 
200 gr. dan düşük ekmek üreten 8 fırına 845 TL idari para cezası 
uygulandı. 

İlksan seçimleri tamamlandı
Daha önce salgın sebebiyle ertelenen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı (İLKSAN ) seçimleri 19 Haziran Cumartesi günü Halit 
Dağlı İlkokulu’nda  yapıldı. Seçimleri Eğitim-Birsen’in desteklediği adaylar 
Gülay Kütük: 308, Ahmet Bilgili:316 oy alarak İLKSAN Kozan İlçe Temsil-
cisi oldular. 
Türk Eğitim-Sen’in adayları Mesut Kavluklu ve Harun Gün’dü. 
Eğitim Bi-Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül “Bir seçim başarısı daha yaşa-
mamıza vesile olan, İlksan’da değişim zamanı diyen, tüm İlksan üyelerine 
teşkilatıma, teşekkür ediyorum” dedi. 

Kurbanlık satış fiyatları belli oldu

Kozan Belediyesi Encümen kararıyla kurbanlık satış fi-
yatlarını belirledi. Buna göre canlı keçi kilogramı 30 TL, 
koyun 29 TL olarak belli oldu. Kadirli’de fiyatların 35 TL 
olarak belirlendiği öğrenildi. Hayvan üreticileri ise bu 
fiyatlara tepki göstererek maliyetlerinin fazlalığından dert 
yandılar. 
Canlı hayvan kilogram fiyatını Adana ve Kadirli 35 ya-
parken Kozan 30 dan verdi. Hayvan üreticiler Gazetemize 
açıklamada bulunan hayvan üreticileri“Bugün bir tahta-
yı bizler 28 TL ye alırken ve Bir torba arpa esmesini 120 
TL’den alırken bu hayvancılık yapan insanların hallerini 
de bir gözden geçirmelerini istiyoruz.  Aynı zamanda 
veterinerlerden aldığımız ilaçlara da zam geldi. Bizler bu 
rakamlarla zarar etmekteyiz. Bizim emeklerimiz göz ardı 
edilmesin” dediler. 
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Ak Parti Milletvekili Dağlı esnafları gezdi
Ak Parti Adana 
Milletvekili Tamer 
Dağlı, Ak Parti İlçe 
Başkanı Av. Yusuf 
Bilgili ve yönetim 
kurulu üyeleri ile 
birlikte Kozan’da es-
nafları gezdi. Millet-
vekili Dağlı esnafın 
sorun ve taleplerini 
dinledi. Milletve-
kili Tamer Dağlı’ya 
saha çalışmasında 
AK Parti Kozan İlçe 
Başkanı Av. Yusuf 
Bilgili, İl Yöneticisi 
Ahmet Eren, Kozan 
Ticaret  Odası Baş-
kanı Mustafa Kan-

demir,  girişimci Süleyman Delibaş, Hacımirzalı Mahalle Muhtarı Hasan 
Erdoğan, İlçe Koordinatörü İslam Bünül, partililer ve gençler eşlik etti. 
Vekil Tamer Dağlı, esnaf ziyaretlerinin ardından Düzağaç köyü sakinleri 
ile bir araya gelen heyet mahallelerde çocukların havuz talebine olumlu 
yanıt verirken mahalle sakinlerinin elektrik ve yol sorunun çözümlemesi 
için görüşmeler yaptı. Esnaf ve kırsal mahalle ziyaretlerinin ardından Ak 
Parti Kozan İlçe gençlik kollarının düzenlediği etkinliğe katıldı. 
Kozan ziyareti hakkında açıklama yapan Milletvekili Tamer Dağlı,“ Kozan 

ilçemizde İl başkanlığımızın organize ettiği programımız vardı. Saimbeyli 
caddesinde esnafımızı gezdik. Esnafımız salgın dönemini atlattığımız bu 
süreçte işlerin yeni yeni açıldığını ve taleplerini iletti. Aşılama il ekonomik 
süreçte düzelme hızlanacak.  Köy gezilerimiz oldu. Kozan gençlik kolları-
mızın organize ettiği gençlerin birlik beraberlik, sınav öncesi organizas-
yona katıldık. Önümüzde yargı paketi var. Milletimizin lehine olan tüm 
yasalar için mecliste milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte meclis çalışma-
larını yürüteceğiz. Sahada vatandaşlarımız ile birlikte verimli bir çalışma 
oldu. Elimizden geldikçe sorunları çözmeye talepleri yönelik vatandaş-
larımızı dinledik. Önerileri de oldu. İlçe Gençlik spor müdürlüğümüzde 
gençlerimiz şampiyonlarımız sporcularımız ile bir araya geldik. İnşallah 
ilçemizde de minik sporcularımızın daha başarılı olması için istişare-
lerde bulunduk” dedi. Milletvekili Tamer Dağlı ve Ak Partili heyet  saha 
çalışmalarının ardından Partide teşkilat içi toplantı ile ilçe çalışmalarını 
noktaladı.  

Gelebek Gurme Peynir Dünyası Göller Şubesi Açıldı

Kozan’ın peynir ve süt sektörünün başarılı ismi Gelebek Gurme Peynir 
Dünyası Göller Şubesi açıldı. Açılır açılmaz Göller’de ikamet eden vatan-
daşlar tarafından yoğun ilgi gören Gelebek Gurme için müşteriler “ Ko-
zan’da da güvenerek ve beğenerek alışveriş yaptığımız markanın Göller’e 
gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Göller’in böyle bir gurme dükkanına 
ihtiyacı vardı” şeklinde yorumlarını dile getirdiler. Konuyla ilgili konuşan 

Gelebek Gurme Peynir Dünyası sahibi Mehmet Gelebek; Müşterileri-
mizden gelen talepler doğrultusunda Göller’e şube açmaya karar verdik. 
Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
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YÜREĞİR BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA TİMİ KURDU
Yüreğir Belediyesi, Adana ve ülke genelinde yaşanabilecek doğal veya
insan kaynaklı afetlere hazırlıklı olmak ve olası afetlerde can ve mal
kaybını önlemek amacıyla 20 kişiden oluşan arama kurtarma timi kurdu.
Adana’daki sel felaketi ve Elazığ depremi başta olmak üzere yaşanan
doğal afetlerde ve acil durumlarda belediyenin bütün birimlerini
harekete geçiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir,
yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin bir müdahalede
bulunabilmek için Yüreğir Arama Kurtarma Timi’ni (YAKUT) hayata
geçirdi.
Yüreğir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim
için gönüllülük esasıyla başvuranlar arasından seçilen 20 kişilik
ekip, Adana AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerini
tamamladı.
Aralarında psikolog, hemşire, sosyal yardım uzmanı, inşaat ve jeoloji
mühendisi ile harita teknikeri de bulunan arama kurtarma timi, deprem,
sel, orman yangını, trafik kazası, boğulma ve yangın gibi doğal ve
insan kaynaklı afetlere müdahale edebilecek şekilde eğitim alarak
göreve başladı.
Adana’da ilk defa bir ilçe belediyesinin arama kurtarma timi
oluşturduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Yüreğir Arama Kurtarma Timi
göreve hazır. 20 arkadaşımız Adana AFAD İl Müdürlüğü’nün gözetiminde

eğitimlerini tamamladılar. Şu an Yüreğir’de, Adana’da ve hatta ülkemiz
genelinde meydana gelebilecek olası afetlerde müdahale etmeye hazır
durumdayız” dedi.
AFAD Adana İl Müdürlüğü ile ortak bir operasyon çerçevesinde
çalışacaklarını ifade eden Başkan Kocaispir, “Arkadaşlarımız sıkı bir
eğitimden geçti. İnşallah ihtiyaç olmaz ama olursa her türlü sıkıntıda
Yüreğir Belediyesi olarak destek olmaya hazırız. Bütün arkadaşlarımı
tebrik ediyorum. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.
Türkiye’de ilk defa farkındalık oluşturmak adına Yüreğir Arama
Kurtarma Timi bünyesinde bir engelli personel de bulunuyor.

Can Üner Yaz Tenis turnuvası sona erdi

Kozan kaymakamlığı Can Üner Yaz Tenis Kupası turnuvası geçtiğimiz 
hafta oynanan final maçlarıyla sona erdi. 16 bayan sporcunun 18 B kate-
gorisi erkek sporcunun 13 A kategorisi erkek sporcunun  katıldığı tur-
nuvaya Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım 
Özgan büyük destek verdiler. 
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, İlçe gençlik spor personel-
lerinin destek verdiği,  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada 
Bayanlarda İrem Tekerek şampiyon oldu. Fatma Öğüç Çaban ikinci olur-
ken Nursen Açık üçüncü oldu.  Erkekler B kategorisinde Tamer Yıldırım 
şampiyon olurken, Emrah Tanrıverdi ikinci, Can Emre Soydaş ise üçüncü 

oldu.
A Kategorisi  erkeklerde ise Mustafa Küçük şampiyon oldu. Tacittin 
Kuruoğlu ikinci olurken Oğuz Uyanık üçüncü oldu. Can Üner Tenis Yaz 
Kupası turnuvasında dereceye girenlere kupaları protokol tarafından 
takdim edildi. 




