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İlker Karaoğlu İnşaat ve Devlet Usta güçlerini birleştirdiler

Kozan’ın bir numaralı ustası Devlet Usta ve ekibi ile İnşaat sektöründe 
yenilikçi ve genç girişimci Karaoğlu İnşaatın Sahibi İlker Karaoğlu 
güçlerini birleştirdiler. Karaoğlu İnşaat ve Devlet Usta teslim aldıkları 
dublex dairenin temelini attılar. İnşaat sektöründe başarıya imza atmaya 
başladılar. Anahtar teslimi ev yapımı, şömine barbekü, izolasyon, tadilat ve 
tamirat işlerinin hepsi kaliteli bir şekilde yapıyorlar.                              8’de

AKP Adana Milletvekilleri, Adana il teşkilatı, Kozan ilçe teşkilatı aldırmıyor...

İKTİDAR KÖYLÜYE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUYOR
Bakanların, dev gibi bürokratların verdikleri sözler havada kaldı, geride kalan 
fotoğraflar ve beylik açıklamalar.
Çukurovalı  binbir dertle boğuşurken; AKP iktidarı bölgecilik, ayrımcılık yapmaya 
devam ediyor. 
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.                                                    3’de

YÜREKLERİ YAKAN ÖLÜM HABERİ

Kozan Eski Belediye Başkanı Ecz. 
Mehmet Açıkgöz’ün büyük oğlu 
Alperen Açıkgöz geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayatını kaybetti. Sevenleri ve 
ailesi üzüntüden kahroldular...  13’de
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1825 yılında, Samuel Morse, karısının hasta oldu-
ğunu ve durumunun giderek ciddileştiğini bildiren 
bir mektup alır.
Ruhunda derin yaralar bırakan bu mektup olmasay-
dı, bugün “Morse” adı hiçbir şey ifade etmeyecek, 
belki de telgraf hiç var olmayacaktı.
Mucit olarak anılmadan önce profesyonel bir ressam 
olarak tanınan Morse,
1810 yılında Yale’den mezun olduktan sonra Lond-
ra’ya gitmiş ve çalışmalarına 
Royal Academy of Arts’ta devam etmiştir. Şubat 
1825’te Morse, Marquis de Lafayette’nin resmi-
ni yapmak için Washington’dayken babasından bir 
mektup alır.
O tarihte mektuplar at sırtında yolculuk etmekte ve 
bir mektubun sahibine ulaşması çok uzun sürmek-
tedir.
Babasının mektubundan karısı Lucretia’nın ciddi 
şekilde hastalanmış olduğunu öğrenince çalışmala-
rını bırakıp, evine koşar.
Ancak eve vardığında çok geç kalmıştır.
Morse’un karısı, üçüncü çocuklarının doğumu sıra-
sında ortaya çıkan sağlık sorunu nedeni ile yaşamını 
yitirmiştir.
Bu trajik olay Morse’u derinden yaralar. Sonradan 
kızı Suzan’a yazdığı mektupta Morse ,“Sevgili an-
nenden mahrum kalmanın beni nasıl yaraladığını ve 
bu yaraların nasıl açık kaldığını bilemezsin” diye 
yazmıştır.
Ancak Morse’un açık kalan yarası olmasaydı, belki 
de Morse alfabesi ve telgraf da hiç var olmayabilir-
di.
Morse, karısının ölümünün ardından, ressamlık 
kariyerine birkaç yıl daha devam eder. Ancak bu 
trajik olay sonrasında aklındaki en önemli mesele, 
ölüm-kalım mesajlarının uzak mesafelere anında 
iletilmesi olur.
1832 yılında yeniden Avrupa’ya giderek, elektro-
mıknatıs üzerine çalışan
Charles Thomas Jackson’la çalışmaya başlar.
Morse, hızlı haberleşme sisteminin mümkün oldu-
ğuna yürekten inanmıştır.
Kısa bir süre sonra haklı çıkar.
Çalışmaları sonuç verir ve 1844 yılında Morse, Was-
hington ve Baltimore arasındaki ilk telgrafı çeker.
Morse, ilk mesaj için İncil’den alıntı yapar; 
“Tanrı ne yaptı?”
Türk topraklarında ilk kez telgraf,
1847 yılında Sultan Abdülmecit zamanında,
Beylerbeyi Sarayı’nda kullanılır.
Bu hüzünlü hikayede de gördüğümüz gibi, bilimin 
ilerlemesi çoğu zaman ölümlere, savaşlara veya has-
talıklara bağlı olmuştur.
•••
Zeka, geniş anlamda beynin algılama hızıdır.

Zeki insan,
Akıllıdır,
Uyumludur,
Dikkatlidir,
Alçak gönüllüdür,
İradesi güçlüdür,
Gerçekleri arayıp bulmak için soru sorandır.
Kurnazlık, doğru olmayanı doğruymuş gibi göste-
ren, doğrunun peşinde olan aklı yanıltma çabaları-
nın tümüdür.
Kurnazlar;
Kolay sinirlenmezler,
Renk vermezler,
Zavallıdırlar,
Akıllı değildirler,
Çıkar peşindedirler,
Doğruyu aramazlar,
Güç’e taparlar,
Yani akıl ile asla ilgisi yoktur.
•••
İnsanların büyük bir bölümü, akıllı insanların geliş-
tirdiği teknoloji ve oluşturduğu güvenli ortam saye-
sinde bugün hayattalar.
Beyin algılama hızı yavaş olanların, doğal ortamda 
hayatta kalabilmeleri mümkün değildir.
Bir de hayatlarını borçlu oldukları insanlara her gün 
lanet okurlar.
Kafa sallamayı ibadet sayanlar var ya, aklı kullan-
mayı ibadet saysaydı, bugün kafir dediklerinizin aşı-
sına muhtaç olmazdık.
•••
Paçasından cehalet akan insanların en çok merak et-
tiği şeylerden biri cennette huri var mı?
Bir diğeri ise yaptığı haksızlığın, hırsızlığın, ahlak-
sızlığın söylediği yalanın nasıl affedilecek olması.
Burada, inanç sömürücüleri devreye girer.
Kuran kursuna ya da camiye bağışta bulunulmasını 
ister.
Verir bağışı, alır cennetin anahtarını, hurilerle doya, 
doya cennetin keyfini çıkarır.
Tüm günahlardan arındığına inanır veya inandırılır.
Her türlü sömürü düzenini insanlar kendileri inşa 
eder.
•••
Corona virüsün bir de delta varyantı çıkmış.
Virüs bile mutasyona uğrayarak okudu, yazdı, ken-
dini geliştirdi ama bazı insanlar hep aynı kaldı.
Benim öğrencilik yıllarımda Türk-Kürt, Alevi-Sün-
ni, Müslüman-Hristiyan ayırımı yoktu.
Ya da biz farkında değildik.
Aynı bayrağın altında, aynı sıraya durup, aynı andı 
okuyup, aynı okullarda okuduk.
Sizin çeşitli sıfatlar yüklediğiniz bu insanların;
Cenazesine gittiniz de sizi mezarlığa mı sokmadı-
lar?

Düğününe gittiniz de sizi düğün salona mı almadı-
lar?
Yoksa;
Bayramlaşmaya gittiğiniz de sizi kapıdan geri mi 
çevirdi?
Biz büyüdük, kirlendi Dünya.
•••
Bir bebekten bir katil yaratılan düşünce,
Annesinin yerine çay yapmaya giden,
Silahsız,
Genç bir kadına,
Sayısız kurşun şıktı.
Su gibi bir genç kadının,
Kahvaltısı yarım kaldı,
Çayı yarım kaldı,
Bir de hayalleri…
Genç bir kızı vicdan yoksunu, bitten, keneden beter 
düşünce kopardı hayattan.
Ben kendimi bildim bileli Anadolu insanının başına 
gelen, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.
Hepimizin uğraşı,
Birlikte yaşamanın,
Barış ve kardeşliğin,
Eşitlik ve özgürlüğün,
‘’Anadolu’’ olduğunu bu coğrafyada yaşayanlara 
anlatmak olmalı.
Çetin Altan nın dediği gibi, ‘’Batıda düello var, Do-
ğuda pusu, biz doğu ve batı arasında olduğumuz için 
düelloya davet edip pusu kurarız.’’ Velhasıl zor bir 
coğrafyadayız.
•••
Matruşka bebek gibiler.
Birinin içinden bir başkası çıkıyor.
Nasıl bir kirli ilişkiler ağı kurmuşlar böyle?
İsmail Saymaz, Veyis Ateş’e 10 milyon Euro istedin 
mi diyor?
Veyis Ateş,10 milyon Euro istemedim diyor,
İsmail Saymaz, ses kaydını dinledim, istiyorsun, di-
yor,
Sezgin Burak Korkmaz yayına bağlanıp, istedi di-
yor.
Pişkin pişkin nasıl bakılır,
Demogoji nasıl yapılır,
Sorulara nasıl cevap verilmez,
Tüyü bitmemiş yetimin hakkı nasıl yenilir, öğren-
dik.
Hukuk uykuda,
Toplumsal muhalefet üç maymunu oynuyor.
Çürüme büyüyor, yalan dağ oluyor.
Müsilaj sadece Marmara denizini mi yutuyor?
Bu arsızlıktan, bu yüzsüzlükten kurtulmazsak,
Müsilaj, ahlakı, adaleti ve geleceğimizi yutacak.
“Bu dünya, herkesin gereksinimini karşılayabilir, 
ama hiç kimsenin açgözlülüğünü gideremez.” demiş 
ya Mahatma Gandhi.

BİLİM TRAJEDİDEN BESLENİR 
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AKP Adana Milletvekilleri, Adana il teşkilatı, Kozan ilçe teşkilatı aldırmıyor...

İKTİDAR KÖYLÜYE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUYOR

Türkiye'nin en büyük orman yangını Kozan'a 
bağlı Acaryayla, Çamlarca, Kuyubeli, Boztahta, 
Karahamzalı, Eskimantaş ve Kuyubeli köylerin-
de 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 tu-
tanaklarını 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 Cumhurbaşkanlığı 
makamına rahatlıkla ulaştığı övüntüsüyle pro-
paganda yapan iktidar mensuplarının Adana ve 
Kozan'daki hiç bir temsilcisi Cumhurbaşkanlığı 
makamına yüzlerce köylüyü ilgilendiren bir ko-
nuda ulaşamıyorlar ha! Vallahi, billahi çok ayıp!
Evleri yananlara Bölük pörçük, taksitle medya 
eşliğinde bir iki göstermelik yardım yapıldı. 
Kullanılmayan krediler açıldı. Fotoğraflar 
çektirildi mağdur köylü, muhtarlar konuşmaya, 
dertlerini anlatmaya korkuyorlar. Bir de 
insanlarla alay eder gibi “Devlet tüm imkanlarını 
seferber etti” şeklinde basın açıklaması 
yapıyorlar. Koskoca 1 yıl olacak siz daha tek 
geçim kaynakları bahçeleri olan köylülere tek bir 
kuruş, tek bir fidanyardımı dahi yapamadınız 
sonra da çıkıp rahat rahat ahkam kesiyorsunuz, 
siyasi propaganda peşindesiniz. 

AKP iktidarına göre Kozanlı üvey 
evlat. Varsa yoksa Karadeniz…

Geçenlerde yine Kozan’a bağlı 
Ferhatlı, Acarmantaş ve Bucak’da etkili olan 
yağmurun etkisiyle  Meletmez ve Ağılı Dereleri 
taştı, balık çiftlikleri sel altında kaldı. Bucak’taki  
Metin Kılıçlı ve Halim Kılıçlı’ya ait  balık çiftliği 
de sel sularına maruz kalıp, büyük zarar gördü. 
Arkasından yine göstermelik beylik açıklamalar 
arkası yok. AKP  iktidarına göre Kozanlı üvey 
evlat,  varsa yoksa Karadeniz. 
Halkı aldatanlar, verdikleri sözleri 
tutmayanlar, bölgeler arası ayrım yapanlar 
mutlaka halktan tokat yerler. Bir duble yolu 13 
yılda yapamayanlar, Sırelif ’ten aşağı  keskin virajı 
Kara Yolları’na 20 yıldır   düzelttiremeyenler, batı 
çevre geçiş  yolundaki kaldırımları yaptırama-
yanların  halkın karşısında konuşmaya 
hakları yoktur. 

7 köyde bahçesi yanan vatandaşlara 
bir kuruş dahi verilmedi.

Bakanların, dev gibi bürokratların verdikleri sözler havada kaldı, geride kalan fotoğraflar ve beylik açıklamalar. 
Çukurovalı  binbir dertle boğuşurken; AKP iktidarı bölgecilik, ayrımcılık yapmaya devam ediyor. 
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Nezih Karavelioğlu Turgutlu İlkokulu Müdürü
Dede Mehmet 
Akçalı İlkokulu/
Ortaokulu Müdürü 
Nezih Karavelioğlu 
görev süresinin dol-
masının ardından 
Turgutlu İlkokulu’na 
müdür olarak atandı. 
Duygularını sosyal 
medyadan dile ge-
tiren Karavelioğlu 
“Beş yıl önce atandı-
ğım ve iyi ki gelmişim dediğim okulumdan ayrılıyorum artık. Öğrencile-
rimin hayallerini gerçekleştirirken öğretmen arkadaşlarımın ayaklarının 
geriye gitmediği bir okul düşlemiştim. 5 yıl sonra ayrılırken 50 ye yakın 
fiziksel değişiklik, sportif başarılar, kültürel başarılar yazdırdım artı ha-
nemize. Her şey için teşekkürler Dede Mehmet Akçalı İlkokulu sayın 
velilerim, sevgili öğrencilerim, arkadaşlarım, öğrencilerimizi taşıma işini 
yürüten taşımacı dostlarım” şeklinde dile getirdi.

Fatma Zehra YAVUZ’ “Sağlıklı Nesil, 
Sağlıklı Gelecek” yarışmasında Kozan 1.’cisi

Okul Müdürlüğü Turan Pazarcı’nın yaptoğı İnkilap 
İlkokulu’ndan bir başarı daha. Okul öğrencilerinden 
Fatma Zehra YAVUZ’ “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek” 
yarışmasında Kozan 1.’cisi oldu.
Okul Müdürü Pazarcı, Fatma Zehra Yavuz’u 
başarısından dolayı tebrik etti. 

Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu 8.Tübitak 
Bilim Fuarı proje sergisini  maske, mesafe ve 

hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi. 

Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu 8.Tübitak Bilim 
Fuarı proje sergisini  maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi. 
Tasarım,inceleme,araştırma alt proje türlerinden 
oluşan 25 projede Esin Güvendik,Fatma 
Bayrak,Hülya  Akbaş,Mahmut Çoşkun Özcan,-
Mustafa  Akçalı,Özgül Deveci,Rana Çöplüoğlu,
Sibel  Arıoğlu,Songül Kaplan Karagömlek, Zehra 
Yıldırım öğretmenlerimiz ve 75 
öğrenci görev aldı.
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Memleket Partisi Adana İl Başkanı Celal Güven 
“Herkesin oyuna talibiz”

Genel Başkanlığını Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi Adana 
İl Başkanı ve yöneim kurulu üyeleri Kozan’daki yerel basın mensupları ve 
esnaflarla bir araya geldiler. Memleket Hareketi Adana Kurucu İl Başkan-
lığı görevi Celal Güven, Memleket Partisi İlçe Başkan Yardımcıları Melis 
Yerlikaya, Sadık Acı ve Tülin Bilir, Memleket Partisi Kozan İlçe Başkanı 
Gökhan Kunt ve yönetim kurulu üyeleri gazetemize nezaket ziyaretinde 
bulundular. Yalçın Kara ile bir süre ülke gündemi hakkında sohbet eden 
partililer kendilerini demokrat, milliyetçi ve Atatürkçü olarak nitelendir-

diklerini belirttiler. İl Başkanı Güven, 2023 yılında yapılacak olan Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’nin aday olacağını söyledi. 
Kısa zamanda il, ilçe kongrelerini tamamlayıp Eylül ayında kurultay yap-
mayı planladıklarını dile getiren Memleket Partisi Adana İl Başkanı Celal 
Güven herkesin oyuna talip olduklarını belirtti. Memleket Partisi Adana 
İl Başkanlığının parti binasının açılışı için Adana’ya gelen Muharrem 
İnce’nin Adana da büyük bir sevgi seli ile karşılandığını aktardı. 
Memleket Partisi Kozan İlçe Başkanı Gökhan Kunt atanmasının ardından 
yönetimini oluşturduğunu ve parti binasını tuttuklarını söyledi. İlerleyen 
zamanlara ilçe kongresi yapacaklarını kaydeden Kunt, Ülke genelinde 
Memleket partisine bir teveccüh olduğunu dile getirdi. 

Kozan Bayan Güreş Takımı Minik Sporcuları 
katıldıkları İlk Turnuvada başarılı oldular

Türkiye Güreş Federasyo-
nu'nun düzenlediği Türkiye 
Minikler Güreş Şampiyo-
nası 23-26 Haziran tarihleri 
arasında Antalya Kemer’de 
Kemer Belediyesi Göynük 
Atatürk Kapalı Spor Sa-
lonunda yapıldı. Yurdun 
dört bir tarafından yoğun 
katılım olduğu organizas-
yonda Kozan Halk Eğiti-
mi Merkezi Spor Kulübü 
Kozan Bayan Güreş Takımı 
Minik Sporcuları, Minik 
Bayan Türkiye Güreş Şam-
piyonasında katıldıkları ilk 
Turnuvada: 42 kg    Aslınur 
ARSLAN Türkiye 3.sü 50 

kg Elif Kübra ALKIŞ Türkiye 3.sü, 42 kg Ezgi SOLMAZ Türkiye 5.si ve  58 
kg Eylül ÜNAL Türkiye 5.si oldu. 
Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ve Kozan Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, Güreş Antrenörleri 
Tuğba Yılmaz’a, Erol Dağlı’ya, sporculara ve emeği geçenlere teşekkür 
ettiler. 
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Kökü MHP’de, Gövdesi AKP’de, Niyeti 
CHP’de, İşbirliği bütün partilerle bu 
dönem Saadetle, Düşüncesi aynı 
zamanda fitnesi ve dedikodusu  
İyi Parti’yle

Bu tür politikacılar siyaset 
sahnesinde, köşe bucaklar-
da, özel kulislerde efor sar-
fediyorlar ve hiç kaybetmi-

yor görünüyorlar. Şeytan gibi sızma yaparken asıl 
hedefleri de belli değil mi? 
Bunlara pirim vermek de neyin nesi? 
Arkadaşını söyle sana kim olduğunu 
söyleyim…
Köşesiz, duruşsuz, kurnaz tilki sıfatlı, kedi gibi 
dört ayağının üstüne düşen 
muhterislerin yegane amaçları küçük 
şahsi çıkarlarının hesabını yapmaktır. Dün 
PKK’lı, HDP’li, Hain dediğin her türlü çamur 
attığınız siyasiye neden şimdi yaranmaya, 
sızmaya, hatta şeffaf ekipleri birbirlerine 
düşürmeye çalışıyorsunuz?
Anlamsız dedikodularla ve fitne 
siyasetiyle nereye kadar?
Asıl hedef kimdir biliyoruz ancak 
uyuyanlar dikkat etsinler, uyanık tilkilerin ayak 
oyunlarına alet olmasınlar.
Uzaktaki şeytanlarla güçlü iletişim 
kurarken ve onların değirmenlerine su taşırken 
sizin değirmeninize samimiyetle su taşıyanların 

önünü kesmeyin. Bırakın özgürce aksınlar. Aksi 
halde bazı 
eskilerin neler yaşadıklarını ve ileride 
neler yaşanacağını  az çok tahmin 
ediyoruz.
Yorganlarının kalın olduğunu düşünerek gaz 
çıkaranlar sanmasınlar ki farkında 
değiliz. Cahil cühelaya hayal kırıklığı 
yaşatmasını da biliriz. Hiç kimse bizim iyi 
niyetimizi çantada keklik görmesin. 

Haftanın sözü: Tükenmişlik, itibarsızlık 
ve güvensizlik eşdeğerdedir.

*****************************

"Hesap soracağız" Diyenlere 
inanmıyorum...

Yıllardır siyaseti takip ederim. Bugüne kadar yaşadıklarımıza 
baktığımızda Hükümetlerde, iktidarda, belediyelerde olsun hiç 
fark etmiyor. Çalan çaldığıyla kalıyor. Sonra da halkın karşı-
sına çıkıp BEYLİK açıklamalarda bulunuluyor. Yetim hakkı 
mavraları atılıyor. Çalan çalıyor, çalmayan dürüstler de seyrek 
olarak çıkıyor ama hesap soran kimseyi görmedim. Bir ko-
münist partili Tunceli Belediyesi çıktı. Yaşadığımız yere şöyle 
bir bakalım bugüne kadar neler neler oldu, faturalandır götür! 
Nasıl olsa yanınıza kar kalıyor da sonuçta o kar görülenin de 
bir faydası olmaz.
Yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşmışlar, her türlü düzen-
bazlar, kamuyu iç edenler;  her türlü gayri meşruiyet 
tayfası, çeşitli trafikler 
Türkiye'yi esir almış durumda. Yazık hem de çok 
yazık!

İsmet İnönü " Bir memlekette namus erbabı namussuzlar 
kadar cesur olmadıkça o memlekette ciddi bir iş görme 
imkanı yoktur" demişti.

YÜZÜ CINCIKLA SIYRILAN SİYASET
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ARAP AGA
Halk Köşesi ŞİBİDİK FURFURİ!

Bir şeyler yazdığını sanan bir arkadaşımız, her halde kendisi-
ni yazar sanmış olacakki bir şeycikler yazıyor işte. Hafif yollu 
bizi incitmeden bize gönderme yapmış. Herkes kendi hayatına 
bakacakmış. Biz bugünkü hayatımıza zaten bakıyoruz arkadaş. 
Yarınki hayatımız nasıl olur? Bunun hesabı içerisindeyiz. Ne-
rede neyi nasıl göreceğimizi görmeye çalışıyoruz. Başımıza taş 
mı yağacak, yoksa koca bir kayanın altındamı kalacağız? Veya 
uzun bir yolculuktan sonra sağ salim düzlüğemi çıkacağız, bu-
nun telaşını yaşıyoruz. Ya siz, Aladağlı Hanzo musunuz?
Nereye nasıl bir yazı yazarsanız yazın bizi bağlamaz da. Niye 
bize sitem etmiş? Kabahatimizi bilmiyoruz. Aleyhinde bir 
şeyler mi yazdık? Şaşırdım doğrusu. Sonuçta bizde fikrimizi 
yazıyoruz. Bana mı yazıyor? Yok...! kendine mi yazıyor? he...! 
Kendi payına düşeni herkesten gizlemek için topluma ceha-
let pompalıyorsa? O cehalet birgün tepesinden aşağı pislik 
dökerse bizi suçlamasın, temizleyecek omo'yu da bulamaz. 
Bu arkadaş nasırına basmışız gibi suratını eşkitmiş. Sanırım, 
halkın takdir edeceği yazılara imza atmamızdan dolayı. Gü-
lümse be arkadaş!  Limon gibi eşkitme suratını. Sende yaz seni 
tutan mı var? Ve yorum yazılarımıza ayar çekmemizi istemiş. 
Emrin olur beyzadem bir şey mi dedin? Kulağım arızalı anla-
madım. Neden? Çıkarına mı dokunduk? Güya herkes kendi 
hayatına bakacakmış. Biz zaten kendi hayatımıza bakıyoruz 
arkadaş. Başkalarının hayatını neden kıskanalım ki? neden 
müdahale edelim? Biz evimize giren hırsız sineklerle 
mücadele ediyoruz. Siz bizle mücadele etmeye 
çalışıyorsunuz. Sahi sineklerle nerden tanış oluyorsunuz? 
Bir akrabalığınız mı var. Yâda çıkar ilişkileriniz mi var? Biz 
sadece evimize dadanan hırsız sineklerden rahatsızız, sırf bu 
yüzden feryat figan ediyoruz ya! Bu arkadaşa ne oluyor? Ağaç 
böceği gibi zır zır zırvalıyor. Hırsız sinekler soframıza öyle bir 
üşüşmüşki, soframızda karnımızı doyuracak birazcık kırıntı 
bile bırakmadılar. Biz soframızdan sinekleri kovalamaya çalı-
şıyoruz. Bu arkadaş çıkmış ortaya, hırsız sineklere hak veriyor. 
Cır... cır... cır... çırçır fabrikası mübarek. Kolumuzu kapatırdık 
gövdemizi götürecek. Bre arkadaş kafamızın içinde fazla ötme. 
Git hayatına bak. Bağtepe köylüsünün ağzı ile bre bubam nahal 
yani? Sinekleri kışkışlamayıp sarayların sultanı mı yapalım? 
Yani kendi hayatımızı bir çukura dolduralım, üstünü toprakla 
örtelim mi? Gereksiz biri oldugumuza kanaat getirmiş arka-
daş. Bu arkadaş kendi hayatına müdahale etmişiz gibi neden 

gocundu? Neden morardı? Neden kırk takla atmaya başla-
dı? Ayağına mı bastık. Gocunacak bir yarası mı var acaba? 
Anlamış değilim. Şayet ben yaşadığım ülkenin bir vatanda-
şı isem, ki vatandaşıyım ve ben bu ülkede vatani görevimi 
yerine getirmişsem ve halkımın can güvenliği için gönüllü 
olarak seve seve ölüm riskini göze almışsam, hakkım olan 
eleştiri hakkımıda yerine getiririm. Bozuk düzeni beğen-
miyorum diye bu arkadaşa bir girmiş, çıkmışlığımızmı 
olduda rahatsız oldu? Bu bozuk düzenin gidişi hiçte hayra 
alamet değil. Değişmesi içinde mücadele ediyoruz. Sende 
değişmemesi için mücadele et arkadaş. Tamam eleştir saygı 
duyarız. Eksiğmizi bize anımsat memnun oluruz. Ama bizi 
sevmedigimiz bozuk bir ortamda yaşatmaya çalıştın mı işte 
buna itiraz ederim. Evet halkı bilgilendirmek görevimizdir. 
Biliyorsak bir şey yazarız, bilmiyorsak bir şey susarız. Boş 
boş ahkâm kesip kafa ütülemeyiz. Doğruyu bulana kadar 
araştırırız. Ezbere yorum yapmayız. Bak arkadaş, ben ga-
zeteci falan değilim, öyle bir iddiamda olmadı. Amatörce 
bir seyler yazıyorum. Iddaa'lı bir yazar profilde çizmiyo-
rum. Beğenen beğenir, beğenmeyen de niye beğenmedin 
diye suratmı eşkitmem. Tatsız tatsız burun kıvırmam? Son 
fikir gazetesinin maaşlı çalışanı da değilim. Yorum karşılı-
ğı ücrette almıyorum. Mevki makam, servet saray peşinde 
koşan biri de değilim. Allah'ın oğluna yağcılık yapmadım, 
yapmam da. Saraydaki ağana mı yağcılık yapacağım? Sahsi 
çıkar peşinde koşsaydım, şu sıkıntılı zor günlerimde mev-
cut hükümetin borazancı başılığına soyunur hükümetin 
borazanını öttürürdüm, milyon milyon paralar nasıl ve 
hangi yolla düdüklenir ilk başta bu yolu öğrenirdim. Ne-
den karın doyurmayan muhalefetin peşinde koşayım ki? 
İktidar yandaşı olmak varken. Bir yolunu bulur mevki 
sahibi olur milyon milyon dolarları cebe indirir keyfime 
bakarım.                                          Devamı haftaya
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İlker Karaoğlu İnşaat ve Devlet Usta 
güçlerini birleştirdiler

Kozan’ın bir numaralı ustası Devlet Usta ve ekibi ile İnşaat 
sektöründe yenilikçi ve genç girişimci Karaoğlu İnşaatın 
Sahibi İlker Karaoğlu güçlerini birleştirdiler. Karaoğlu 
İnşaat ve Devlet Usta teslim aldıkları dublex dairenin teme-
lini attılar. İnşaat sektöründe başarıya imza atmaya başladı-
lar. Anahtar teslimi ev yapımı, şömine barbekü, izolasyon, 
tadilat ve tamirat işlerinin hepsi kaliteli bir şekilde yapıyor-
lar. 
İlker Karaoğlu ve Devlet Usta “İnşaat sektöründe en önem-
li tercih güvenilir olmak ve işini düzgün yapmaktır. Birde 
işini titizlikle yapan bütçenize uygun bir ustalar bulmaktır. 
Ekip olarak vatandaşlarımızın kendilerini mutlu, huzur ve 
güvenli mekanlar inşa etmeyi hedefledik. Çalışmalarımızda 
işçilerimizin de iş güvenliğini ön planda tutuyoruz. Temel-
den başlayarak anahtar teslimine uzanan bir sürecin her 
aşamasında, kendi standartlarını aşan bir kalite anlayışı ile 
hareket ediyoruz” dediler.

Baba Mehmet Karaoğlu ile Amca Veteriner 
Hekim Özhan Karaoğlu guruluydular…
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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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Arslan Ailesi Adına / Abdullah ARSLAN

AÇIK TEŞEKKÜR
Oğlumuz Furkan Arslan’ın düğün törenine katılarak 

bizleri onure eden başta Feke Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sel’e, 
Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Sayın Nihat Atlı’ya, Kozan 
Ticaret Odası Başkanı Sayın Mustafa Kandemir’e, Sancaklı Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Yahya Ocak’a, 

Sebzeciler Odası Başkanı Sayın Süleyman Delibaş’a, Kozan Kuyumcular 
Odası Başkanı Sayın Emin Canbolat’a, Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı 
Sayın Salim Açıkgöz’e, aile yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza 

ve sevenlerimize, düğün törenimize çeşitli sebeplerden dolayı katılamayıp 
çelenk gönderen, ismini sayamadığımız değerli davetlilerimize bizleri bu 

mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. 
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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
29  Haziran 2021 / Yıl: 15    Sayı: 768

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

Esnaf Ahmet Sarı, Dr. Oğlu Mehmet’i evlendirdi
Kozan Küçük Sana-
yi Sitesinin sevilen 
esnaflarından Oto 
tamircisi Ahmet 
Sarı ve İmran Sarı 
çiftinin Doktor 
oğulları Mehmet 
Sarı ile Gök Kır-
tasiyenin sahibi 
Muhittin Gök ve 
Dilek Gök çiftinin 
Doktor kızları Ha-
fize Gök ile SODES 
Düşler Aleminde 
09 Haziran Çar-
şamba günü düzen-
lenen düğün töreni 

ile dünya evine girdiler.
Ahmet Sarı ve İmran Sarı çifti gelen davetlilerle yakından 
ilgilendiler. Sarı ailesini bu mutlu günlerinde aile yakınları, 
arkadaşları, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadılar.

Adana Valiliği’nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan 
kuzenleri  Vahdettin Sakallı’da düğünde hazır bulundu
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Zeydan Karalar köylüyü yeniden milletin efendisi yapmaya kararlı

Tufanbeyli’de iki günde 30 köyde halkla Buluşan Başkan Zeydan Karalar, 
muhtemelen bu konuda bir rekora imza attı. Tufanbeyli İçme Suyu Te-
sisi’nin temelini atan Başkan Zeydan Karalar, halkın samimi coşkusu ve 
sevgisiyle karşılaştı. Siyasileri seçimden seçime görmeye alışan Tufanbey-
lililer, Zeydan Karalar’ı bürokratlarıyla birlikte yanı başlarında görmenin 
mutluluğunu yaşadı.  Başkan Zeydan Karalar, 64 kilometrelik yeni içme 
suyu hattının temelini attı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tufanbeyli İlçesi’nde 
iki günde 30 köyde halkla buluştu, dert dinledi, yapılanları ve yapılacak-
ları anlattı. Tufanbeyli halkının her köyde yediden yetmişe büyük coşku 
ve sevgiyle bağrına bastığı Başkan Zeydan Karalar, içme suyu tesisinin te-
melini attı. Bürokratlarıyla birlikte Tufanbeyli’yi karış karış gezen Başkan 
Zeydan Karalar, şu ana kadar ilçede yapılanları ve yapımı süren hizmetleri 
şöyle sıraladı: “51 bin metre içme suyu hattı, 10 bin dönüm araziyi sulaya-
bilecek 1280 metre sulama sistemi, 6 bin 923 ton asfalt, 40 dönüm mesire 
alanı, 6 bin 500 metrekare park, 3 su deposu, 6 mezarlık yenileme, 10 km 
sathi kaplama, taziye evi.”
Başkan Zeydan Karalar, “Mezarlıklara çit, sundurma, musalla taşı yapı-
yoruz. Köy yollarının yarısını ya yeniden yaptık, ya da düzelttik. 4 grup 
köy yolunda çalışmalarımız başladı. 3 taziye evi yaptık ve yenilerini inşa 
edeceğiz. 3 mesire yeri ve parklar yaptık. Okullarımızda parklar yapa-
cağız. İçme suyu hatları, su depoları yapıyoruz. Tarım alanı sulama sis-

temleri hayata geçiriliyor.  Şu ana kadar 51 bin metrelik içme suyu hattı 
yapıldı. 2047 yılı nüfusu hesap edilerek 64 km’lik su isale hattının temelini 
atıyoruz. İlçede 40 km asbestli, yani kanserojen etkisi olan boru değişecek. 
1500 abonenin bağlantıları değişecek. Tüm bunlar KDV dahil yaklaşık 24 
milyon lira tutuyor. Yaptığımız ve yapacağımız işlerle birlikte Tufanbey-
li’ye harcayacağımız para 100 milyon lirayı geçecek. 20 oy aldığımız köy 
de var, 380 oy aldığımız köy de var. Adana ölçeğinde aldığımız oy düşü-
nüldüğünde, bizim Tufanbeyli’ye hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapma-
dığımız görülür. Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım 
yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, Takdir 
vatandaşımızındır” dedi.
Tufanbeyli’deki tarihi değeri büyük Şar Ören Yeri’nin tanıtımı için de ha-
rekete geçtiklerini ve bölgeye turist getirmek için girişimlerin sürdüğünü 
belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bizim yönetim biçimimiz başkalarına 
benzemez. Biz ASKİ’yi zarar eden bir kurumken, 8,5 ayda 145 milyon lira 
artı değer üretir hale getirdik. İşte bu paralar sizlere, halkımıza hizmet için 
kullanılıyor. Yoksa Tufanbeyli’nin tarihinde görmediği hizmetleri nasıl 
gerçekleştirecektik? İhalelerde kırımlar yüzde birken, şimdi yüzde 30-35 
seviyesinde yapılıyor. Yönetim anlayışımızdaki farklılık da halkımıza hiz-
met olarak dönüyor. Kullandığımız para halkın parası. Onu iyi korumak 
ve hizmete dönüştürmek zorundayız. Adana’nın dört bir yanında sorunlar 
birikmiş ve çözüm yolları aranmamış. Biz 40-50 yıllık sorunları çözüyo-
ruz” diye konuştu.
Başkan Zeydan Karalar, köy ziyaretlerinde çocukların, gençlerin, kadın-
ların, çiftçilerin, üreticilerin ve her kesiminden insanı dinleyip, halkın 
ihtiyaç ve talepleri için bürokratlarına anında talimat verdi. Başkan Zey-
dan Karalar, geliri çok düşük aileler için daha önce Seyhan Belediyesi’nde 
gerçekleştirdikleri halk kart uygulamasını, Tufanbeyli’de de hayata geçire-
ceklerini açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, halk kart ile yiyecek ve temizlik 
malzemesi alınabileceğini kaydetti.
Tufanbeyli İçme Suyu Temel Atma Törenine, Başkan Zeydan Karalar’ın 
yanı sıra, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, millet ittifakına mensup 
siyasi partilerin il-ilçe başkanları ve yöneticileri, il-ilçe kadın ve gençlik 
kolları başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, konuklar ve Tu-
fanbeylililer katıldı.
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Kozanspor’un Efsane Başkanı Sami Açıkgöz unutulmadı
Kozan İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü'nün 
organizasyonu Ko-
zan Kaymakamlığı ve 
Kozan Belediyesi'nin 
de desteğiyle geçmiş-
ten günümüze Kozan 
Spor'a hizmet etmiş, 
gönül vermiş, ömrünü 
adamış, bu uğurda can 
veren herkesi anmak 
unutturmamak ve isim-
lerini yaşatmak adına 23 
Haziran Çarşamba günü 
Kozan İsmet Atlı Şehir 
Stadyumunda veteran-
lar maçı düzenlendi.
Kozan İlçe Gençlik 
Spor Müdürü Kürşat 
Gültekin “Efsane Baş-
kanımız Sami Açıkgöz 

ve aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizi anmak adına veteranlar arası 
gösteri maçı yapacağız. Bu organizasyona destek veren Kozan Kaymakamı 
Şafak Gürçam ve Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan’a ve emeği 
geçenlere teşekkür ederim. Aynı kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim 
Sürücü’yü de rahmetle anıyoruz” dedi.
Kaymakam Gürçam “Kozansporumuzun Efsane Genel Başkanlarından 

ve kaptanlarından olan elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Sami 
Açıkgöz’ü unutturmayacağız. Önümüzdeki yıllarda Veteranlar maçı gibi 
daha da zenginleştirerek aktiviteler yapacağız ve ismini yaşatacağız” dedi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan “Kozansporun Efsane Başkanı 
Sami Açıgöz’ü elim bir kazada kaybettik. Ailesine ve sevenlerine tekrar 
başsağlığı diliyorum. Değerlerimizi unutturmamak ve hatırlamak lazım. 
Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Merhum Sami Açıkgöz’ün kızı Almila Açıkgöz “Bu güzel organizasyon 
için çok teşekkür ediyorum. İnce düşüncelerinden dolayı yine bizi onure 
ettiler” dedi. Kozan Esnaf Spor Kulüp Başkanı Emin Toplandemir günün 
anısına Almila Açıgöz’e Esnaf Spor’un formasını hediye etti. 

YÜREKLERİ YAKAN ÖLÜM HABERİ
Kozan Eski Belediye 
Başkanı Ecz. Mehmet 
Açıkgöz’ün büyük oğlu, 
Av. Alptuğ Açıkgöz, Ecz. 
Tuğşad Açıkgöz’ün ağa-
beyleri, Muhtarlar Derne-
ği Başkanı Salim Açık-
göz’ün yeğeni, Otağ TV 
Genel Yayın Yönetmeni 
Levent Açıkgöz’ün Am-
caoğlu Alperen Açıkgöz 

(30) geçirdiği ani kalp krizi sonucu 24 Haziran Perşembe günü yaşamını 
yitirdi. Bu beklenmeyen ani ölüm sonrası Alperen Açıkgöz’ün sevenleri 
sosyal medyadan mesajlar yayınlayarak taziyelerini ve üzüntülerini dile 
getirdiler. Kozan Devlet Hastanesine kaldıran Alperen Açıkgöz’ün naaşı 
Tufanpaşa Mahallesinde bulunan baba ocağına getirilerek sevenlerinden 
helallik alındı. Ardından defnedilmek üzere Yassıçalı Köy Mezarlığına 
getirilen Alperen Açıkgöz’ün cenazesine Babası Ecz. Mehmet Açıkgöz 
rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Sivil toplum örgütleri, siyasi parti tem-
silcileri ve basın başta olmak üzere cenazeye yüzlerce kişi katıldı. Kılınan 
cenaze namazının ardından Alperen Açıkgöz gözyaşları içinde Yassıçalı 

Aile Mezarlığına defnedildi. Alperen Açıkgöz’e Allahtan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Kazım Özgan Kırsal mahallerdeki gezileri sürdürüyor

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, beraberinde Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Muammer Özçelik, Belediye Meclis üyesi Mustafa Soner Uzun , 
başkan yardımcısı Ruhi Gül ve birim müdürleri ile birlikte Durmuşlu, 
Gedikli, Karabucak, Mahyalar, Minnetli, Şerifli mahallelerinde vatan-
daşlar ile bir araya gelerek mahallerin sorunlarını, yapılan ve yapılacak 
hizmetler noktasında bilgiler verdiler.
Kozan Belediyesi’nin kırsal mahallere yapacağı parke taşı döşeme işi ile 
ilgili ihale yapıldığını belirterek ihtiyaç olan yollara parke taşı döşeneceği 

müjdesini veren Başkan Özgan ; “ Kozan Belediyesi olarak vatandaşları-
mızın ihtiyaçları noktasında elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyo-
ruz.”dedi. 
Kozan Belediye Başkanı Kazım  Özgan ve beraberindekiler daha sonra 
Tapan Uğulubağ, Paşalı, İncirci mahallerinde esnafları ve vatandaşları da 
ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Başkan Özgan Kozanlı Halk ozanı Aşık Hacı Karakılçık’ı da Tokmanaklı 
mahallesinde ki evinde ziyaret ederek Karakılçık’ın sazı ile söylediği 
türkülerinden dinledi. 

Emin Yavuz, arlı namuslu 
dürüst esnaflarımızdandır

YÜREĞİR’İN PEHLİVANI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Yüreğir Belediyespor 
Kulübü sporcusu Fatih 
Mehmet Boyloca, 
Antalya’dadüzenlenen 
Minikler Türkiye Güreş 
Şampiyonası’nda bir
 haftada 2madalya kazan-
dı. Serbest stilde Türkiye 
2.’si olan minik pehlivan
grekoromende Türkiye 
Şampiyonu oldu.
Türkiye Güreş Federasyo-
nu’nun Antalya Kemer’de 
düzenlediği 11-12-13

yaş güreş şampiyonasına Yüreğir Belediyespor Kulübü antrenör Mu-
ammer Gümüşay yönetiminde 6 sporcu ile katıldı.
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olan 
Fatih  Mehmet Boyloca, grekoromen stilde 78 kiloda finalde rakibini 
yenerek altınmadalyanın sahibi oldu. Yüreğir Belediyespor Kulübü’nün 
bir diğer sporcusu Emir Eken ise serbest stilde derece yaparak Türkiye 
5.’si oldu.

Emin Yavuz, arlı namuslu 
dürüst gardaşımın mora-
li motivasyonu yerinde. 
Çocuklarını okuttu. Hala 
da okutuyor. Avukat Oğlu 
Ali Yavuz İstanbul Hu-
kuk'u bitirdi şimdi yüksek 
lisansını yapıyor. Doktoralı 
Eğitimci  Kızı Ayşe Yavuz 
Romanya'da, Serap Yavuz 
Batman'da Fen Bilgisi Öğ-
retmeni şimdi mimarlığı 
da okuyor. Hilal ise bugün 
sınavda.
Gardaşım adamdır, duru-
şu vardır. Tavır adamıdır. 
Orijinal delidir...
Köylüsü Ziraat Mühendisi 
Hakan Tümer'le de rastgel-
dik, muhabbet ettik. Hep 
beraber  İsmet İnönü'yü 

saygıyla, rahmetle yad ettik. " Bir memlekette namus erbabı namussuzlar 
kadar cesur olmadıkça o memlekette ciddi bir iş görme imkanı yoktur"
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Vekil Barut “"İKTİDAR ADANA'YI CEZALANDIRMAKTAN VAZGEÇSİN"
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Adana Milletve-
kili Ayhan Barut, 
Adana'da Devlet 
Demiryolları'na 
ait vagon ve loko-
motif atölyelerinin 
Mersin Yenice'de 
kurulan Lojistik 
Merkezi'ne taşın-
ması kararına tepki 
gösterdi. Adana'nın 
değerlerinin bir 
bir kaybedildiğini 
söyleyen Barut, 

atölyelerde çalışan yaklaşık 400 memur, işçi, makinist ve teknisyenin de  
mağdur edileceğini söyledi. Kent merkezinde boşaltılacak atölyelerin 

bulunduğu arazilerin ranta kurban edilmesinden endişe ettiklerini vurgu-
layan Barut, "Karayollarından havaalanına dek Adana'nın tüm değerleri 
kaybediliyor. İktidar, zaten kamu yatırımlarından gerekli payı alamayan 
Adana'yı cezalandırmaktan vazgeçmelidir. Bilinsin ki Adana üvey evlat ve 
sahipsiz değildir. Adanalılar bunun hesabını sandıkta iktidardan soracak" 
dedi.

"2022 YILINDA TAŞINMA TAMAMLANAcAK"

TCDD tarafından Mersin Yenice'de yaklaşık 500 dönüm arazi üzerinde 
yapılan Lojistik Merkezi nedeniyle Adana'daki TCDD Ulaşım A.Ş.'ye 
bağlı vagon ve lokomotif atölyelerinin 2022 yılına dek taşınmasının karar-
laştırıldığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Yaklaşık 8-10 
yıldır Yenice'de bir Lojistik Merkezi kurulacağı, Adana'daki bakım-ona-
rım yapılan atölyelerin ve burada çalışan emekçilerin oraya taşınacağı 
söyleniyordu. Son duruma göre taşınma işlemleri 2022 yılında tamamla-
nacak. Olan yine Adana'ya, burada çalışan emekçilere, kent merkezinde 
yer alan atölyelerin bulunduğu arazilere olacak" diye konuştu.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir 
“Yöresel Ürünlerimiz ilçe ekonomisine katkı sağlayacak”

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Özgür Ataş, Kozan Belediyesi’nin Yukarı Çarşıda açmış olduğu 
Yöresel Ürünler Satış noktasını ziyaret ederek bilgi aldılar. Ürünler hak-
kında İsletme ve İştiraklar Müdürü Burak Kamalı’dan  bilgi alan Başkan 
Kandemir “Kozan Ticaret Odası olarak yöresel ürünlerimizin satıldığı bu 
gibi işletmelerin bölgemize ekonomik olarak büyük canlılık getireceğine             

inanıyorum. Kozan dışındaki her Kozanlının yöresel ürünlerimizin satıl-
ması noktasında destek vereceğine inanıyorum.
Yöremize özgü Kozan Portakalı reçeli, Tapan Bıçağı, Keçiboynuzu Pek-
mezi  ve birçok yöresel ürünlerimizin tanıtım ve satışından dolayı Ko-
zan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Belediye Meclis üyelerine ve Kozan 
Belediyesi İşletme ve İştiraklar Müdürü Burak Kamalı ve personellerine 
teşekkür ederim. www.kozanyoresel.com Kozan Belediyesi Yöresel ürün 
e Ticaret allsverş sitesi  @kozanyoreselurunler internet adreslerinden bu 
ürünlere ulaşabilirler” şeklinde konuştu.




