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YANGIN BÖLGESİ ELEKTRİĞE KAVUŞTU

Kozan Elektrikçiler Odası Başkanı Hakan Sağmen üyelerinin sorunlarıy-
la yakından ilgilendiği gibi toplumsal meselelerde de halktan desteğini 
esirgemiyor. Bölgemizdeki yangın sonrasında hasarlı evlerin ve çadırların 
aydınlatılması Kozan Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Hakan 
Sağmen öncülüğünde yapıldı. 
Akarca, Kızlarsekisi ve Gökgöz bölgelerinde yaşanan yangın dolayısıyla 
elektrik enerji kaybının yaşandığı bölgelerde Kozan Elektrik ve Elektro-
nikçiler Odası Başkanı Hakan Sağmen önderliğinde beraberindeki heyet 
yangın alanında yaptığı çalışmalar ile vatandaşın elektrik ihtiyacını hiçbir 
ücret ve karşılık beklemeden giderdi.                                                         9’da

Türkiye’nin en büyük market 
alışveriş sitesi “Getir.Com” Kozan’da

Türkiye’nin en büyük 
market alışveriş sitesi 
“Getir.Com” Market 
Bayiliğini Kozanlı 
girişimciler Alparslan 
Dinçer Bozkurt ve 
Muhasebeci Ahmet Yavuz 
Kozan’a kazandırdı. 
Getir’de onlarca 
kampanya! Market 
siparişleriniz anında 
kapınıza gelsin. Online 
Ödeme. İndirimli 
Ürünler. Kampanya 
Fırsatları. Anında 
Kapınızda. Getir, a
tıştırmalıktan içeceklere, 
kahvaltılıklardan kişisel 
bakım ürünlerine kadar 
binlerce ürünü dakikalar 
içinde kapınıza getiriyor. 

8’de

Abdullah Avcı 
“Kamuoyunda 
belediye başkanın hal 
esnafıyla kişisel 
meselesi olduğu 
konuşuluyor”     10’da

Büyükşehir elini  
felaketzedelerin 

üzerinden 
çekmiyor 3’de

Hemşerimiz Ahmet Emre Bilgili, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakan Yardımcılığına ise Kozanlı Hemşerimiz Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili atanması Kozanlı yurttaşları sevindirdi.       11’de

Mesut Bedir 
toprağa verildi
Hemşerimiz Mesut Bedir, beyin 
kanaması nedeniyle vefat etti.  4’de               

Çukurova Üniversitesi Eski Dekanı 
Prof. Dr.  Ahmet Necmi Yaşar vefat 
etti..                                       

Ak Parti Kozan Eski İlçe 
Başkanı Abdulkadir 

Kozan’ın babası 
vefat etti

10’da
6’da
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Nemrut’un, İbrahim Aleyhisselâmı yakmak için 
yaktığı büyük ateşe, bir karınca durmadan su ta-
şırken evliyâ bir zat sorar;
Bu getirdiğin suyla bu ateş söner mi?
Bir damla su atıyorsun, tekrar gidip su getiriyor-
sun.
Neden bu kadar yoruluyorsun?
Karınca şöyle cevap verir;
Ben de biliyorum, ama ben tarafımı belli ediyo-
rum.
Ben ateşi söndüren taraftayım.
O zat, bir yılanın da devamlı ateşe üflediğini gö-
rür.
Yılana da sorar;
Sen ne yapıyorsun?
O da şu cevabı verir;
Bu ateşi körüklüyorum ki; ateş alevlenip İbra-
him’i hemen yaksın diye.
Yani, o da tarafını belli ediyor.
O hâlde insanlar iki tarafta.
Biri ateşi söndüren, diğeri ateşi körükleyen..
•••
Covid 19dan eşlerini ve evlatlarını kaybeden 
Hindular kendilerini koruyamadıkları gerekçesi 
ile tapındıkları putları parçalamışlar.
Yokuş aşağı giden kamyon gibiyiz.
Orman Bakanı, kibrit çaksalar, haberimiz oluyor, 
diyor,
Ormanlar ve içindeki canlılar günlerdir cayır ca-
yır yanıyor.
Canını kurtarabilenler, kendilerini şanslı sayıyor.
Dereleri kuruttuk,
Denizleri kirlettik,
Ormanları yaktık,
Yok abi, yok, bilime sarılmak yok, gökten yar-
dım eden de yok.
Tek evimiz, dünyamız, yok oluyor.
İnsan her gün hayattan soğuyor.
Emin olun, aynı yerden çatlıyor yüreklerimiz.
•••
Gündoğmuş Belediye Başkanı,
Ormanlar cayır cayır yanarken,
Ütülü gömlek giymiş, sinekkaydı tıraş olmuş, sa-
çına fön çektirmiş, gülücükler dağıtarak verdiği 
röportajda şöyle,
Evi eski olan vatandaşlar, ‘keşke bizim de evi-
miz yansaydı’ diyecekler dedi.
İbretlik bir lafla, tarihe not düştü.
Bu nasıl bir mantık?

Bu nasıl bir çocukluk geçirmiş, acaba.
Sizin eski ev dediğiniz, insanların yıllardır için-
de yaşadığı, dedesinden, babasından kalma hatı-
ralarla dolu olan bir yer.
Ev, aile ve yuva kavramı sizin için bir şey ifade 
etmiyor mu?
Eski evlerin duvarlarına asılan gaz lambasının, 
eleğin, soğanın, sarımsağın, varilin üstüne konu-
lan yufka ekmeğin, ne anlam ifade ettiğini bil-
meyenlerden misin?
Siz onları dolarlarla satın alamazsınız.
Çünkü;
O, hasrettir.
O, örftür, adettir, gelenektir.
O, geçmişi geleceğe taşımaktır.
O,aidiyettir.
Bir Belediye başkanı olarak nasıl olurda o ceha-
let kokan konuşmayı yaparsınız.
Sakın yanlış anlaşıldım deme…
Sıkışan öyle diyor da..
•••
Savaş olur, savaşa gitmezler.
Sel olur, yardım etmezler.
Yangın olur, söndürmeye çalışmazlar.
Deprem olur, ortada gözükmezler.
İnsanı, hayvanı, doğayı sevmezler.
Ama sorsanız, vicdanen rahatlar.
Kendinden olmayanı, düşman görürler.
Halktan kopuklar,
Kendilerine göre bir dünya kurmuşlar.
Ülkenin dört bir yanı cayır cayır yanarken,
İnsanlar varını yoğunu kaybederken,
Kurabiye canavarı, din tacirleri, boş duracak de-
ğil ya,
Cübbeli, yaptığı paylaşımda “Hadis-i Şerif’te: 
“Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira 
tekbir gerçekten onu söndürür, buyruluyor” de-
miş.
Tekbirle yangını söndürüp, duayla yağmur yağ-
dıracağını sananlar,
Söylemekle olmaz, yapın da ümmeti Muhammet 
görsün, derlerse ne diyeceksiniz?
Besin zincirinin küçük bir halkasını oluşturanlar,
Kutsal dinimizi hurafelerle dolduranlar, dini, 
günlük politik çıkar için kullananlar,
Günlerce uyumayan, uyku ihtiyacını elindeki 
kazmanın, küreğin sapına dayanarak gidermeye 
çalışan emekçi,
Sırtında hortumla yangına su basan yürük kızı 

kadar faydası olmayanlar,
Kurdun, kuşun, karagözlü kuzunun ahından da 
mı korkmuyorsunuz.
Cahillik, bir halk sağlığı sorunudur.
İnsan bazen kendini de okumalı.
Hatta yargılamalı.
•••
Cumhurbaşkanı taşıyan araç ve konvoyu gelir-
ken,
Yangın yerine gittiği iddia edilen itfaiye ile am-
bulanslar kenarda bekletilmiş.
Siyasi parti yöneticileri ve liderleri afet bölgesi-
ne çalışmaları aksatmayacak biçimde gelmeli ve 
gitmeli.
Orman yangını sırasında alevler iki yüz metreye 
kadar yükseliyormuş.
Biz ormanlarımızı, çığlıklar içinde ölen canları-
mızı neden kurtaramadık?
Öyle bir duruma geldik ki, sinir sistemimiz pert 
olmuş gibi ağlanılacak halimize güler olmuşuz.
Erdoğan, AKP iktidarı döneminde 5 milyar 400 
milyon yetişmiş ağaç diktiklerini söyledi.
Duyanların ağzı açık kaldı.
Dünya yapay zeka ile uğraşırken,
Allah aşkına biz ne ile uğraşıyoruz...
İnsanın kalbi vatanıyla atar.
Vatanın canlısı, cansızı günlerdir yanarken,
Düşünen insanlar delirmek üzereyken,
Oksijen kaynağı ormanlar yanarken, atılan çayı 
alsan ne olur, almasan ne olur?
Bu ülkede yaşayan herkes, derin bir nefes alsın 
ve neler oluyor diye düşünsün.

KARINCA
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Mağduriyet sona erene dek 
halka yoğun destek sürecek

Felaketzede vatandaşlara yemek, su, hayvan yemi, beyaz 
eşya, tarla-bahçe malzemeleri, çocuklara oyuncak, hasta-
lara sağlık hizmeti, ihtiyacı olanlara kuaförlük hizmeti ve 
yaşananlardan dolayı yoğun stres altında olanlara da psiko-
lojik destek veriliyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi; Aladağ, Kozan, Karaisalı ve 
Sarıçam ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının 
ardından mağdur olan halkın ihtiyaç ve eksiklerini karşıla-
maya devam ediyor.
Dayanışma gösteren belediyeler ve yardımseverlerle bir-
likte, yangından etkilenen çeşitli köylerdeki vatandaşlara 
beyaz eşya, gıda kolisi, yemek, su, buz, hayvan yemi, tar-
la-bahçe teçhizatı, hijyen ve temizlik malzemeleri desteğin-
de bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuklara oyun-
cak, gereksinimi olanlara gezici kuaförlük hizmeti, sağlık 
hizmeti ve psikolojik destek de sağlıyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Park ve Bah-
çeler Daire Başkanlığı, ASKİ ve ilgili diğer daire başkanlık-
larının titizlikle sürdürdüğü felaketzede halka destek, ihti-
yaçlar giderilene ve mağduriyet sona erene dek sürecek.
Büyükşehir Derman ekiplerinin yoğun çalıştığı felaket 
bölgesinden 3 miniğin, Adana Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeydan Karalar’a yazdıkları ve bisiklet isteklerinin bu-
lunduğu mektuba da karşılık verildi, bisikletler çocuklara 
teslim edildi.
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Hemşerimiz Mesut Bedir’i kaybettik

Aslen Fekeli olan, Kozan’da doğup büyüyen, Adana 
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. de yöneticilik yapan, 
Adana Toros Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi, bir dönem Fekeliler Derneği Başkanı, Enerji Bir-
Sen sendikası genel sekreterliği de yapan Hemşerimiz 
Mesut Bedir, 08 Ağustos Pazar günü pıhtı atması so-
nucu beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Mesut Bedir, 
kılınan cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığı’n-
da toprağa verildi. 
Gazeteci Yalçın Kara sosyal medya hesabından “Kar-
deşim ilkokuldan bu yana arkadaşımdı. Dostlarına 
dost, duyarlı, sofrası açık; gözü gönlü bol, toplumu 
ayrıştırmayan, her kesimle iletişim halinde bir insan-
dı. O kadar üzüldüm ki. Geride çook anılarımız var. 
Kumlugöl’de, Geçek’te çok çimdik. Titiz, yufka yürekli 
bir dosttu. Murat Devecioğlu’nun ardından Mesut’u da 
beyin kanaması sonucu kaybettik. Bugün toprağa ver-
dik. Bir tek kardeşi kaldı. O da Öğretmen Murat Bedir. 
Babası Öğretmen Mustafa Bedir Hocam ve küçük kar-
deşleri erkenden gittiler. Mesut’u bu kadar erken kay-
bedeceğimiz aklıma gelmezdi. Çevremizdeki herkesi 
hiç ölmeyecek sanıyoruz ya!
Ortak arkadaşım Süleyman Saraçoğlu uzaklardan “niye 
yazmadın Mesut’u” diyor. Dondum abi. Sözcükler 
boğazımı tıkıyor...
Dedim arkadaşları Murat Ulaş’a, bak geliyor yavaş 
yavaş...

Mesut çook siyasetçiyi sırtında taşıdı be! İyi insandı. 
Toplum adamıydı. Tüm sevenlerinin acısını paylaşıyo-
rum. Ölüm kötü olsa Peygamber ölür müydü be? Biz 
ondan razıydık. Allah rahmet eylesin.
O kadar çok seveni vardı ki mezarlık doldu taştı...”pay-
laşımını yaptı.
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ARAP AGA
Halk Köşesi YÜREĞİMİZ YANGIN YERİ

Bundan daha önceki yıllarımızda bu ülkede bizzat tanık 
olup da yaşadığımız orman yangınlarının veya diğer felâ-
ketlerin yaşattığı acıları neden sık sık yaşamak zorunda 
kalıyoruz? Böyle bir acıyı yaşamak bizim kaderimiz ola-
maz. Olsa olsa geleceğimizi allak bullak eden tükenmişlik 
darbesi olur. Böyle felaketlerin acılarını yaşamak ayarı 
bozuk sistemin bizlere vermiş olduğu bir ödül mü yoksa? 
Bunun bir nedeni var değil mi? Neden? Ve neden elimiz 
kolumuz bağlı ve neden çaresizlikler içersinde, çaresizliğe 
teslim oluyoruz? Bu üst üste yaşanan felâketler zinciri bir 
süre konuşulur evet bir süre daha konuşulur, bir sonraki 
yaşanacak olan felâketlere kadar suskunluk dünyasında 
susma hakkını kullanır, konuşmaya yanaşmaz ağzımız. 
Bir süre sonra vaat edilen vaatlerde palavraya dönüşünce, 
aval aval uzun yolculuğa giden trene bakarız gayrı. Acıla-
rımızla kaldık mı başbaşa? Ağla gözlerim ağla hiç kimse 
acımaz gözyaşlarına? Niye ağlıyorsun ki iki gözüm? Ya-
şanan felâketlerin ve bundan sonra yaşanacak olan felâ-
ketlerin karşısında, çözüm üretememek gerçekten kaygı 
verici ve oldukça düşündürücü. Ve derin tehlikelerle iç içe 
yaşıyor olmamızın bedelini de çok ağır ödemek zorunda 
kalıyoruz. Anladığım kadarı ile bu yaşanan derin acıları 
yaşamak Anadolu halklarının fıtratına yakıştırdılar? Ülke-
yi yönetenler istediği bir biçimde layık olduğumuz şekilde 
yönetiyorsa bir ülkeyi? Bizim feleğimizde bir terslik var 
demektir. Halk olarak üzerimize düşen muhaliflik görevini 
yapmadığımız sürece, acıları yaşamak hep bize, bize mi 
düşer usta? Tabi bize düşer usta! Sorumsuz sorumlu yetki-
liler neden başıboş bırakıyoruz? Neden hep meydanlarda 
onlar öter? Neden gerekli önlemleri almaları için sıkış-
tırmayız? Neden değerlerinden fazla değer veririz? Bu 
felaketler ocağımıza düştüğü zaman mı olmayan aklımızı 
arıyoruz? “Dövlet baba bize niye sahip çıkmıyor!” diye 
bas bas bağırıyor kafamızı taştan taşa çarpıyoruz. Sanki 
devlet babayı özel siyasilerin özelinden kurtardıkta, devlet 
babayı yardıma çağırıyoruz. Felâketler zinciri adeta arka 
arkaya geliyorum diyorken, neden önlem almadılar. Ya 

da alamadılar. Bunu bir anlamaya çalışalım bakalım. Bir 
kulağımızın dibi kalmıştı orayı da bir biçime benzettiler. 
Bu olumsuz gelişen gelişmelere karşı neden duyarsızız? 
Neden tepkimizi gösteremiyoruz? Neden kulaklarımız 
tıkalı?  Neden gözlerimiz kapalı? Neden dilimiz ahraz? 
Men görmezem, men duymazam, men bilmezem! Öyle 
mi? O zaman ağlayıp ağlayıp kafa ütülemeyin arkadaşlar. 
Öte gidin bırakın hassas konularda, uzun uyutucu kış uy-
kularında uyumak istemiyorum. Ben öldükten sonra şefaat 
etmem. Gidin arkadaş, gelmeyin mezarıma. İllaki canımız 
yanınca mı ve evimiz başımıza yıkılınca mı imdat çığlığı 
atarız? Gerekli önlemleri almamak, ihmalkârlık değilse, 
peki bu gaflettin adı nedir? Vatan severlik mi? Yoksa va-
tana ihanet mi? İhmalkârlığın adını biz koyalım bari. Bu 
ihmalkârlığın adı sapına kadar FELÂKET! Anadolu halk-
larına yapılan en acı İHANET’LERİN başında gelir! 
Bir yönetici eğer ki yönettiği ülke halklarının can ve mal 
güvenliğini sağlayamıyorsa, o yöneticinin o ülke yöneti-
minde söz sahibi olması bile en büyük felakettir. İşin en 
üzücü yanı yönetimdeki yetkililerin felâketin 
çemberinden geçmiş olan âfetzedelerin gözle-
rinin içine baka baka, şirinlik numaralarına 
yatarak başarısızlıklarını örtbas etme yarışı-
na girmeleri. Ne yazık ki böylesi acil durum-
larda çok başarısız olmalarına rağmen, 
başarılı bir algı atmosferi oluşturup 
vatandaşın gönlünde kurtarıcı melek olmayı 
başarmaları ilginç.
Başarısızlıklarına bir algı operasyonu ile mutlaka başarılı 
bir kılıf uydururlar. Anında kılıfı giydirirler. Kılıf hazır 
SABOTAJ! bunun arkasında mutlaka terör örgütleri
 aranır. Evet, var gerçek. Tamam sabotaj olabilir, büyük 
bir olasılıkla sabotaj! Bu sabotajların nerelerden 
kaynaklandığını da az buçuk tahmin ediyorum. 
                                                                   Devamı haftaya
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Çukurova Üniversitesi Eski Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Necmi Yaşar vefat etti

Köy Enstitüsü mezunu Kozanlı Meşhur Öğretmen Zühtü Yaşar’ın Profe-
sör Dr. Oğlu, Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve , 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı da yapan Kozanlı Hem-
şerimiz Prof. Dr. Ahmet Necmi Yaşar geçtiğimiz hafta vefat etti. “Dede 
Bana Atatürk’ü Anlat” , “Dostum Dinle Beni” , “Kahkaha Rüzgârı” ve 
“Benim Köy adlı kitapların yazarı olan Merhum Yaşar, 02 Ağustos Pazar-

tesi günü ikindi namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Çukurova Üniversitesi Kabristanında 
toprağa verildi. Merhum Prof. Dr. 
Ahmet Yaşar ile Yalçın Kara 2019 
yılında Otağ TV’de söyleşi yapmıştı. 
Ahmet Necmi Yaşar Kimdir? 
1950 Kozan doğumlu olan Ahmet 
Necmi Yaşar, 1962 yılında Kozan 
İnkılap okulu, 1968 yılında Kozan 
Lisesi ve 1974 yılında da Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler 
Fakültesinden mezun oldu.
1974-77 yılları arasında Osmani-
ye Ortaokulu Fransızca, İngilizce 
öğretmeni, 1977-85 yılları arasında 
Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Fransızca okutmanlığı görevlerinde 
bulundu
Ahmet Necmi Yaşar, 1985 yılında doktorasını tamamlamış, Çukurova 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Dili Bölümünde Yardımcı Doçent 
olmuştur.
1989 yılında Doçent, 1994 yılında Profesör olan Ahmet Necmi Yaşar, 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinde de bulundu.

Murad Köküsoy baba oldu
Kozan’ın tanınmış 
esnaflarından 
Köküsoy Otomo-
tiv’in Sahibi Murad 
Köküsoy baba oldu. 
Köküsoy, sosyal 
medya hesabından 
“Hayatımıza hoş 
geldin AYLAM 
ömrün güzel olsun 
inşallah” diyerek 
duygularını dile 
getirdi. Köküsoy 
çiftine Allah ana-
lı-babalı büyütmek 
nasip etsin inşallah 
diyoruz.  

İş Bankası Müdürü Aydın 
Kutlu’nun tayini çıktı

İş Bankası Kozan Şube Mü-
dürü Aydın Kutlu, yeni eski 
İş Bankası Müdürleri Ufuk 
Gökçen, Hüseyin Uluçınar, 
Gökmen Yılhan, Cumhur 
Çöltekin, Fırat Altundiş 
gibi üzerimizde güzel hisler 
ve etkiler bırakıp gidenler-
den oldu. Güler yüzlü, gel-
diği her yere pozitif enerji 
veren, meşruiyet dairesinde 
hareket ederek Atatürk'ü 
kurduğu İş Bankası'nın fel-
sefesine göre yaşayan Aydın 
Kutlu' nun tayini Adana 
bölge müdürlüğüne çıktı. 
Hem okurumuz hem de 
geldi geleli şalgam müşteri-

mizdi. Aldığı görev gereği inşallah ayağının birisi Kozan'da olacak.
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Büyükşehir Derman ekipleri 
afetzede halkın yanında

Adana’nın Kozan, Aladağ, Karaisalı ve Sarıçam ilçe-
lerinde yaşanan orman yangını felaketinin ardından 
Adana Büyükşehir Belediyesi yöre halkının ihtiyaç-
larını karşılamaya, yaralarını sarmaya ve eksiklerini 
tamamlamaya devam ediyor.
Kozan ve Aladağ’da orman yangınında zarar gören 
hayvan üreticilerine süt sağma makinesi dağıtan 
Adana Büyükşehir Belediyesi, yöre halkına bir çok 
konuda destek olmaya devam ediyor.
Yangının ilk gününden itibaren bölgede konuşlanan 
Derman ekipleri günlük sıcak yemek dağıtımının 
yanında, hasar tespitiyle birlikte halkın ihtiyaçlarını 
karşılıyor.
Yangında ahırları hasar gören hayvan üreticilerin 
hasarlarını tespit eden Derman ekipleri, Kozan ve 
Aladağ’da Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile 
birlikte süt sağma makinesi dağıttı.
Bölgedeki yurttaşların her türlü ihtiyacına koşan 
Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, 
günlük sıcak yemek dağıtımına destek olarak, gıda 
kolisi, su ve buz dağıtımını aralıksız sürdürüyor. 
Kozanda faaliyete geçirilen 2 soğuk hava deposu 

vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Bölgede yaşanan felaketten en fazla etkilenen ço-
cuklara büyük önem veren ekipler, çocuklara moral 
amaçlı oyuncak ve kıyafet dağıtıyor. Belediyelerin 
ve vatandaşların destekleriyle yardım merkezlerine 
ulaşan kıyafetler de yurttaşlara ulaştırılıyor.
Yangınlar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesinti-
leri yaşanıyor. Bölgede elektriğin sağlanamadığı köy 
ve mahallelere jeneratör desteği verildi.
Köy ve mahallelerde bahçeleri yanan, hasar gören 
köylülere hortum ve diğer bahçe ve tarım ekipman-
ları, birçok bölgeye piknik masası şeklinde oturma 
grupları, evleri hasar gören yurttaşlara yatak ve 
mutfak eşyaları ulaştırılıyor. Hava sıcaklığını da göz 
önünde bulunduran Çevre Koruma Daire Başkan-
lığı ekipleri bölgede sinekle mücadele çalışmalarını 
yuğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Birçok belediye-
den ve vatandaşlardan gelen gıda kolileri, kıyafet, ev 
ve mutfak malzemeleri, beyaz eşya yurttaşlara ulaş-
tırılırken, hayvan üreticilerine yem ve sokak canlıla-
rı için mama dağıtımı da sürüyor
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Türkiye’nin en büyük market alışveriş sitesi “Getir.Com” Kozan’da

Türkiye’nin en büyük market alışveriş sitesi “Getir.Com” 
Market Bayiliğini Kozanlı girişimciler Alparslan Dinçer 
Bozkurt ve Muhasebeci Ahmet Yavuz Kozan’a kazandırdı. 
Getir’de onlarca kampanya! Market siparişleriniz anında 
kapınıza gelsin. Online Ödeme. İndirimli Ürünler. Kampanya 
Fırsatları. Anında Kapınızda. Getir, atıştırmalıktan içeceklere, 
kahvaltılıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce
 ürünü dakikalar içinde kapınıza getiriyor. 
İlk alışverişinize özel olarak 30 TL indirim.  Market alışverişini-
zi Getir’den yapın 15 dakika içerisinde kapınıza gelsin.
Kozan’dan alış veriş yapmak isteyenler vatandaşlar Google Play 
Store’den, APP Store’den Huawei’de APP Gallery’de Getir 
uygulamasını indirerek sipariş verebilirisiniz.

Getir nedir?
Getir, temel ihtiyaçlarınızı dakikalar içinde, gece gündüz,
 dilediğiniz yere getiren bir akıllı telefon uygulamasıdır. Getir 
ile siparişlerinizin gelişini haritadan izleyebilir, kaç dakikada 
size ulaşacağını bilebilirsiniz.

Getir’e nasıl kayıt olurum?
Getir; AppStore, Google Play ve Huawei App Gallery’den 
iPhone, Android ve Huawei telefonlara ücretsiz olarak            

indirilebilir. Uygulamayı indirdikten sonra GSM numaranızı ve 
diğer gerekli bilgileri girerek uygulamayı kullanabilirsiniz.

Getir nasıl kullanılır?
Getir uygulamasını iPhone, Android veya Huawei telefonunuza 
indirdikten sonra;- Bir teslimat adresi seçin,- İstediğiniz
 ürünleri sepete ekleyin,- Ödeme yöntemi ekleyin.

Getir, atıştırmalıktan içeceklere, kahvaltılıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar 
binlerce ürünü dakikalar içinde kapınıza getiriyor.  İlk alışverişinize özel olarak 30 
TL indirim. Market alışverişinizi Getir’den yapın 15 dakika içerisinde kapınıza gelsin.
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YANGIN BÖLGESİ ELEKTRİĞE KAVUŞTU

Kozan Elektrikçiler Odası Başkanı Hakan Sağmen üyelerinin sorunlarıy-
la yakından ilgilendiği gibi toplumsal meselelerde de halktan desteğini 
esirgemiyor. Bölgemizdeki yangın sonrasında hasarlı evlerin ve çadırların 
aydınlatılması Kozan Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı 
Hakan Sağmen öncülüğünde yapıldı. 
Akarca, Kızlarsekisi ve Gökgöz bölgelerinde yaşanan yangın dolayısıyla 
elektrik enerji kaybının yaşandığı bölgelerde Kozan Elektrik ve Elektro-
nikçiler Odası Başkanı Hakan Sağmen önderliğinde beraberindeki heyet 
yangın alanında yaptığı çalışmalar ile vatandaşın elektrik ihtiyacını hiçbir 
ücret ve karşılık beklemeden giderdi. Ayrıca Sağmen ve beraberindeki 
yardım severler tarafından bölgedeki vatandaşlara temel ihtiyaç malzeme-
leri başta olmak üzere temizlik ve gıda maddeleri yardımında bulundu.  
Kozan Elektrik ve Elektronikçikler Odası Başkanı Hakan Sağmen “Yan-
gın alanında köy halkı elektriği olmadığı için sıkıntı çekiyorlardı. Şahsım, 
ekibim ve üyelerim tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde hiçbir 
ücret ve karşılık beklemeksizin bölgenin büyük bir bölümünde hasarlı ve 
kurulan çadırlar enerjilendirilerek elektrik ihtiyaçlarını sağladık. Vatan-
daşlarımız yeniden ışığını yaktı ve bir nebze de olsa yaralarına derman ol-
maya çalıştık. İnsanlara birazda olsa faydalı olabildiysen ne mutlu bizlere. 
Ayrıca yangında Enerji-SA yetkilileriyle görüşerek hiçbir vatandaşımızın 
elektrik aboneliği fes edilmemiştir. Mevcut abonelikleri devam etmekte-
dir. Bu çalışmalarımızda Kaymakamlığımız, Belediyemiz, tüm STK’lar, 
Toroslar Enerji A.Ş’ye ve yardım sever halkımıza sonsuz teşekkür ederiz. 
Allah’ım bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle beraber 
çalıştığımız tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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Abdullah Avcı “Kamuoyunda belediye başkanın hal 
esnafıyla kişisel meselesi olduğu konuşuluyor” 
Kozan Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında Ak Parti Beledi-
ye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Av. Abdullah Avcı, hal esnafına gönderi-
len tebligatı gündeme getirdi. Hal esnafına buraya belediye hizmet binası 
yapılacağı için kira bitimine kadar süre tanındığını aktardı. Gönderilen 
tebligata yıllardır hal içinde vatandaşa hizmet veren hal esnafının tepkili 
olduğu öğrenildi.
Avcı “ Belediyelerin kendi taşınmazları hakkında tasarruf da bulunma 
hakları her zaman vardır. Bu yasalar çerçevesinde yapılması gerekir. Ne-
reden çıktı bu tebligatlar? Belediyenin böyle bir projesi var mıydı? Meclis 
üyeleri olarak biz projeden haberdar mıydık? Belediyenin böyle bir proje-
yi yapacak gücü var mı? Bu sorular tartışmalı.  

Avcı “Kamuoyunda belediye başkanın hal 
esnafıyla kişisel meselesi olduğu konuşuluyor”

Kamuoyunda belediye başkanının hal esnafıyla kişisel meseleden kay-
naklı olarak sanki onları cezalandırmak istercesine hal esnafını tedirgin 
eden gereksiz bir tebligat yapmıştır. Belediyenin böyle gücü ve projesi var 
mıdır? Ben ihtimal vermiyorum. Belediye eğer bir hizmet binası yapmak 
istemiş olsaydı. Veya böyle bir binaya ihtiyacı olmuş olsaydı. Bu proje bir-
çok kez huzurumuza getirilip tanıtılırdı. Böyle bir projeyi gerçekleştirmek 
için 1/5000’lik planlarda değişiklik yapılması gerekir. Aldığım bilgilere 
göre buranın imardaki fonksiyonu ticaret ve konut alanıdır. Çöp kontey-

nırı alamayan bir belediyenin 10-15 milyonluk projeyle buraya belediye 
binası yapacağım çıkın demenin bir mantığı yok. Biz belediyenin borç-
lanma talebini daha önce yerine getirdik. İller Bankası’ndan alamadılar. 
Sebebi ne olursa olsun. Biz İmar Limitet Şirketinin SGK’ya olan borcunu 
ödeyebilmesi için yaklaşık olarak 35 milyon borçlanma yetkisi verdik 
daha doğrusu arsa devir yetkisi verdik. 2020 yılı bütçesinden örnek ver-
mek istiyorum. Belediyenin kasasına arsa satışından giren para 5 milyona 
yakındır. Borçlanma da algı operasyonu yapmak akılla, vicdanla bağdaş-
maz ” şeklinde konuştu. 

Ak Parti Kozan Eski İlçe Başkanı 
Abdulkadir Kozan’ın babası vefat etti

Ak Parti Kozan Eski İlçe Başka-
nı Abdulkadir Kozan ve Ömer 
Kozan’ın  Babaları Hasan Kozan, 
06 Ağustos Cuma günü Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum 
Kozan, Cuma namazına müte-
akip kılınan cenaze namazının 
ardından Durmuşlu Mahallesi 
Mezarlığı’na defnedildi. 
Kozan ailesini bu acılı günlerin-
de Ak Parti Adana Milletvekili 
Tamer Dağlı, Ak Parti Kozan 
İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, 
aile yakınları, arkadaşları, 
dostları ve sevenleri yalnız
 bırakmadılar.
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Hemşerimiz Ahmet Emre Bilgili, Milli 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Selçuk'un yerine 
Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi.
Resmi Gazete'nin 6 Ağustos sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Ata-
ma Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. 
Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı-
na ise Kozanlı Hemşerimiz Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili atanması Kozanlı 
yurttaşları sevindirdi. 

PROF. DR. AHMET EMRE BİLGİLİ KİMDİR?

Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise 
eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Bilgili üniversite eğitimini 
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Bil-
gili, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı. 
Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim 
üyesi olarak atandı. Bilgili aynı yıllarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl 
devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni'nin organizatörlüğünü üst-
lendi. Aynı zamanda yazarlı yanı da bulunan Bilgili bir dönem Yeni Şafak 
gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme aldı. Bilgili, 1999 
yılında Marmara Üniversitesine atandı.
İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan 

Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu. Prof. Dr. 
Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi 
Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak 
atanmış bulunuyor. 

KOZAN TİCARET BORSASI BAŞKANI İDRİS ÇEVİKALP 
“BÖLGEMİZDE MISIR HASAT SEZONU AÇILDI” 

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp bölgemize 
mısır hasat sezonun açıldığını söyledi. Başkan Çevikalp 
çiftçilerin aylar süren çabalarının karşılığını nihayet almaya 
başlayacaklarını dile getirdi.
Başkan Çevikalp “Hasat sezonunun üreticilerimiz, sanayi-
cilerimiz ve üyelerimiz için bol kazançlı ve bereketli geçme-
sini diliyorum. Mısırların biçilmeden önce rutubetlerinin 
mutlaka kontrol edilip, erken hasattan kaçınmalı.  
Hasat sonrasında ise anız yakma alışkanlığının artık bitiril-
meli. Anız yakmak hem toprağa hem doğaya büyük zararlar 
vermektedir. Ayrıca günümüzde haberlerini üzüntüyle takip 
ettiğimiz orman yangınlarının tetikleyicisi de olabilmekte-
dir. Lütfen anız yakmaktan vazgeçelim’’ ifadesini kullandı.
Biçerdöver sahiplerine de biçerdöverlerin ayarlarını tam 
yapmaları, mısırda dane kayıplarını en aza indirmeleri ko-
nusunda uyarıda bulundu.
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MHP’liler hayvanları yanan 
köylülere hayvan desteği verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin yangın bölgesinde hayvanları telef olan 
vatandaşların acısını hafifletmek ve bütçelerine kat-
kı sağlamak için başlattığı yardım kampanyasına 
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Kozan 
İlçe Başkanı Nihat Atlı ve Alev Ataş ve MHP’liler 
destek verdiler.
Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat 
Atlı “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Be-
yefendinin talimatları doğrultusunda, bölgemizde 
yaşanan yangın felaketinde mağdur olan hemşerile-
rimizin yaralarına bir nebzede olsa dokunmak için, 
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam 
Belediyesi Başkan Danışmanı  Mustafa İzgioğlu, 
Sarıçam Ülkü Ocakları Başkanı Seyfettin Gündoğ-
du, Alev Ataş, Sarıçam Hukuk İşleri Müdürü Gülşah 
Görür ve parti yönetimimizle yangın bölgesindey-
dik. Hayvanları telef olan ailelere keçi, koyun, düve, 
yem dağıtımları yapılmış, ayrıca yangın mağduru 
kardeşlerimize yardım kolisi ve nakdi yardım Sarı-
çam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Hepimize geçmiş olsun” dedi. 
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AV. ZİHNİ ÇUBUKÇU “SEVR SÖZLEŞMESİ TÜRK MİLLETİNİ 
VE TÜRK DEVLETİNİ TARİHTEN SİLME SÖZLEŞMESİDİR”

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Eski Kozan 
Şube Başkanı Av. Zihni 
Çubukçu, Sevr sözleş-
mesinin yıl dönümü 
dolayısıyla yazılı basın 
açıklaması yaptı. Çu-
bukçu açıklamasında “ 
Osmanlı İmparatorluğu 
sadrazamı Damat Ferit 
Paşa hükümeti ile işgalci 
devletler tarafından 10 
Ağustos 1920 de imzala-
nan bir anlaşmadır. Bu 
anlaşmaya göre Osmanlı 
İmparatorluğu parçala-
nıyor ve TÜRK MİLLE-
Tİ kendi vatanında esir 
alınıyordu.
Bu antlaşmaya göre; Ege 
de, İzmir ve yöresi, Doğu 

Trakya, Yunanistan’a, Muğla,Antalya, Konya dolayları İtalyanlara, Adana, 
Mersin, Maraş ve Urfa dolayları Fransızlara, Musul’u ve Kerkük yöresi 
İngilizlere bırakılacak,  Doğu Beyazıt, Van, Muş ve Erzincan’ı içine alan 
bir Ermenistan devleti kurulacak, Güneydoğu Anadolu da özerk Kürdis-
tan devleti kurulacak İstanbul’da padişah oturacak, ancak İngiltere, İtalya 
ve Fransa tarafından kontrol altında bulunacak, gerek görülür ise elinden 
alınacak.
      TÜRKLERE BIRAKILAN YER İSE ANKARA, KASTAMONU DÂ-
HİL 15 VİLAYETİN KAPSADIĞI KÜÇÜK BİR ALAN OLACAKTIR.
     Sevr anlaşmasına göre 50 bin kişilik asayişi sağlamak için asker bırakı-
lacak diğer tüm askerler terhis edilecek, işgal devletleri gerek görürler ise 
askerimizi de müdahale edecek, komutanı onların kontrolünde olacaktır.
     ASKERLİK MECBURİ VATAN GÖREVİ OLMAKTAN ÇIKARILA-
CAK, GÖNÜLLÜ ASKERLİK OLACAK.
Devletin, iktisadı, mali ve idari işleri İngiliz-Fransız ve İtalyan devletleri-

nin temsilcilerinden kurulu bir KOMİSYONA BIRAKILACAK. Osmanlı 
devletinin gelir ve giderlerini bu devletler düzenleyecek, yani  açık ve net 
bir şekilde görüldüğü gibi Osmanlı devleti işgalci devletlerin SÖMÜRGE-
Sİ olacak.
     Ağır şartları içeren Sevr anlaşmasının Osmanlı hükümetince imzalan-
ması, Anadolu da ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE MİLLİ MÜCADELE 
AZMİNİ KUVVETLENDİRMİŞTİR.
  TÜRK MİLLETİ İSTANBUL HÜKÜMETİNDEN VE PADİŞAH-
TAN ÜMÜDİNİ TAMAMEN KESMİŞTİR. MUSTAFA KEMAL ATA-
TÜRK’ÜN BAŞKANLIĞINDA 19 AĞUSTOS 1920 DE TOPLANAN 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SEVR ANLAŞMASINI İMZALAYAN VE 
BUNU ONAYLAYANLARI VATANA İHANET ETMEKLE SUÇLAYA-
RAK VATANSIZ SAYILMALARINA KARAR VERMİŞTİR.
         AYNI ZAMANDA BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ BU 
ANLAŞMA İLE KENDİSİNİ HİÇ BİR ZAMAN BAĞLI GÖRMEDİĞİNİ 
İLAN ETMİŞTİR.
       ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE ÖRGÜTLENEN BÜYÜK TÜRK 
MİLLETİ ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞINI BAŞLATMIŞ 1. VE 2.İNÖNÜ 
ZAFERİ SAKARYA VE 30 AĞUSTOS ZAFERİNİ KAZANMIŞ 9 EY-
LÜL 1922 DE DÜŞMANI İZMİR DE DENİZE DÖKMÜŞTÜR. BÜYÜK 
TÜRK MİLLETİNİ VATANINI İŞGALDEN KURTARMIŞ VE BAĞIM-
ZILIĞINI KAZANMIŞTIR.
 24 Temmuz 1923 de imzalanan LOZAN SÖZLEŞMESİ İLE SEVR SÖZ-
LEŞMESİ YIRTILIP ATILMIŞTIR.
 Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk ve silah arkadaşları 
tarafından kurulmuştur.Mustafa Kemal  Atatürk bize özgür ve bağımsız 
bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmıştır.Günümüzde ise Amerika ve Avrupa 
Birliği tekrar SEVR’İ HORTLATMAYA ÇALIŞMAKTADIR.GAFLET 
İÇİNDE OLAN SÖZDE AYDINLARIN,YAZARLARIN, YENİ MANDA-
CILARIN Şunu asla unutmayalım ki, içinde bulunduğumuz koşullar ne 
olursa olsun,Türk Milleti şanlı tarihinden aldığı özgüven ve güç ile her 
türlü engeli aşma azim ve iradesine sahiptir.
 ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİ BİZİM YOL GÖSTERİCİMİZİDİR. 
DEVLETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK’ÜN SÖYLEMİ İLE “GEÇMİ-
ŞİNİ BİLMEYEN, GELECEĞİNE YÖN VEREMEZ. TARİHİNE SAHİP 
ÇIKMAYAN,MİLLETLER YOK OLMAYA MAHKUMDUR” dedi. 

ÇGC ve Dünyagöz protokolü uzattı
Geçtiğimiz yıl; Adana’da görev yapan basın 
emekçileri için Çukurova Gazeteciler Cemi-
yeti ile kurumsal hizmet sözleşmesi imzalayan 
Dünya Göz Merkezi, protokolün süresini 1 
yıl daha uzattı. Çukurova Gazeteciler Cemi-
yeti adına Başkan Cafer Esendemir, Dünya 
Göz Merkezi adına da Metehan Yardımcı’nın 
imzaladığı protokole göre; basın çalışanları 
Dünyagöz Hastanesi hizmetlerinden indirimli 
yararlanabilecek.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer 

Esendemir, Dünyagöz Hastanesi ile yapılan hizmet protokolü çerçevesin-
de, basın emekçilerinin göz sağlığı tedavilerinden indirimli yararlanabi-
leceklerini belirterek, hastane yöneticilerine teşekkür etti. ÇGC Başkanı 
Cafer Esendemir, 
"Gerek mesleki açıdan gerekse de pandemi kaynaklı sağlık masrafları 
artan basın emekçilerine yardım eli uzatan Dünya Göz Hastanesi yetki-
lilerine teşekkür ederiz. Zaten çok zor şartlar altında görevlerini yerine 
getirme çabası içerisinde olan meslektaşlarımız; uzun süreli bilgisayar 
kullanmadan kaynaklı göz sağlığı noktasında çeşitli sorunlar yaşıyor. 
Bu sorunların tedavisi için meslektaşlarımıza yardımcı olma çabanızdan 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
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YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN YANGINDA 
ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA DESTEK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana İl Başkanı Mehmet
Ay ile Kozan’da yangından etkilenen vatandaşları köylerinde ziyaret
eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir devletin tüm
imkânlarıyla yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam
ettiklerini belirtti. Yüreğir Arama Kurtarma (YAKUT) ekibinin yangın
esnasında hayatlarını kurtardığı Mesude ve Nesibe teyzeleri de
köylerinde ziyaret eden Başkan Kocaispir geçmiş olsun dileklerini
iletti.
Yangının başladığı ilk saatten itibaren iş makineleri, kurtarma
ekipleri ile sahada mücadele eden Yüreğir Belediyesi ekipleri,
yangından etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret edip gıda dağıtımı,
hijyen paketi, bebek malzemesi ve çocuklara oyuncak dağıtıyorlar.
Yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması ve normal
hayatlarına dönmesi için hükümetin olağanüstü çaba gösterdiğini
belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ‘Tüm
bakanlarımız milletvekillerimiz ve devletimizin bütün kurumları ile
yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için maddi
manevi sahalardayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu

günleri atlatacağız. Bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun.’
diyerek bölgede yangından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam
edeceklerini söyledi.
Yangının en şiddetli olduğu günlerde Kızlarsekisi köyünde YAKUT
ekipleri tarafından hayatları kurtarılan Mesude Yücel ve Nesibe Öndeş
teyzeyi de YAKUT ekipleri ile köylerinde ziyaret eden Başkan Kocaispir
geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kocaispir’e ve YAKUT
ekiplerine teşekkür eden anne ile kızı ‘Gece yarısı yangın her
tarafımızı sarmıştı. Göz gözü görmüyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık.
Bizleri yangının içerisinden alıp çıkardılar. Hayatımızı kurtardılar.
Artık bunlar da bizim oğullarımız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı

Kozan Sebzeciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş 
“İşçi yevmiyesi 105 TL. Çavuş ise 5 TL alacak”

Kozan Yaş Sebze 
Ve Meyveciler 
Odası Başkanı 
Süleyman Deli-
baş, işçi yevmiye-
si taban fiyatını 
düzenlediği basın 
toplantısıyla 
açıkladı. Elcilerle 
ve servisçilerle 
düzenlediği basın 

toplantısında konuşan Süleyman Delibaş işçiyi ezdirmeyeceğini 
söyleyerek yevmiye taban fiyatının 105 TL olduğunu bunun  5 

TL’sini ise çavuşun alacağını ve işçiye 100 TL geçeceğini 
söyledi.
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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
10 AĞUSTOS 2021 / Yıl: 15    Sayı: 773

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

MEMLEKET PARTİSİ’NDEN YANGIN BÖLGESİNE ZİYARET

Memleket Partisi Kozan ilçe Başkanı Gökhan Kunt, Kızlarsekisi, Salmanlı 
ve Akarca köylerinde geçtiğimiz hafta meyda gelen orman yangınlarından  
etkilenen vatanadaşları ziyaret etti.
Memleket Partisi Kozan İlçe Başkanı Gökhan Kunt, evlerini, ahırlarını 
bahçelerini yangında kaybeden vatandaşların sorunlarını dinledi. 
Kunt, yetkililerin harekete geçmesi için temaslarda bulunacaklarını 
vurguladı.
Memleket Partisi Kozan İlçe Başkanı Kunt “Gördüğümüz tablo gerçekten 
içler acısı. Vatandaşlarımız ve ormanlarımız yangından çok etkilenmiş. 
Maddi olarak zarar çok, fakat şükürler olsun can kaybı yok. Allah'ın 

izniyle Memleket Partisi olarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla alakadar 
olacağız. Yetkililerin sadece burada görüntü verip gitmeleri doğru olmaz. 
Sıkıntıların çözümü noktasında ikaz edeceğiz. Rabbimiz, daha büyük 
acılar göstermesin. Yangın bölgesinde yaşayan tüm hemşerilerimize çok 
geçmiş olsun diyorum. Allah birdaha böyle bir acı yaşatmasın” dedi. 



KARAOĞLU ŞALGAMLARI ŞEKERCİLER VE KEKİLLİ 
MARKETLERDEKİ RAFLARDA YERİNİ ALDI

Yerli şalgam yerli marketlerde 
satılıyor...  
Çok özel, saf, reyhası farklı, insan 
sağlığına faydalı KARAOĞLU 
ŞALGAMLARI 1965'ten bu yana  
geleneksel lezzetiyle, elle yapılıyor. 
Titizlikle, son derece hijyen-temiz
imalathanemizde yasal olarak 
üretiliyor. 
Emekle, sağlıklı ve en leziz 
Şalgamları sınırlı sayıda
üretebiliyoruz. 
Cam şişelere tek tek havuç kattık. 
Az tuzlu şalgam
 üretmeyi de başardık. 
Şalgama sevgimizi, emeğimizi 
katıyoruz. 
İddia ediyoruz: Türkiye'nin en kaliteli, 
en orjinal, içimi farklı ve  faydalı 
şalgamını üretiyoruz.


