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Zeydan Karalar Adana’nın geleceğini planlıyor
Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık temiz, sağlıklı içme suyuna kavuşuyor. Çok 
uzun süredir susuzluk yaşayan 4 ilçenin sorunu, Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi ile 
tarihe karışıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
müşavirlik hizmetini yürütecek firma ile sözleşme imzaladı. 
İmza sırasında kamuoyunu bilgilendiren Başkan Zeydan 
Karalar, “FRIT-2 kapsamındaki 28 milyon Euro’su hibe, 37 
milyon Euro’su ise krediyle yapılacak olan işin imzasını 
atıyoruz. Yedigöze Baraj’ından Kozan’a, Ceyhan’a 
Yumurtalık’a ve İmamoğlu’na su götürme işini böylece yapaca-
ğız. Hızlı başladık, hızlı gideceğiz. İmamoğlu ve Kozan’a önce-
likle hayırlı olsun. Hemen akabinde Ceyhan’a da, Yumurtalık’a 
da Yedigöze suyunu götüreceğiz. Dünya çapında çok deneyimli 
bir firma; bu konuda emek vermiş bir firma, hem işimiz sağlam 
olacak hem en uygunu olacak hem de çok hızlı olacak” dedi.

Allah belanı versin katil Tomruk!
Eyy!  Kesilip budakları temizlenmiş ağacın
silindir biçimindeki gövdesi Tomruk, senin 
Allah belanı versin!  Katil Tomruk! Alçak 
Tomruk! En az sen de Ana Muhalefet Lideri 
kadar sellerin ve hatta yangınların sorumlususun.   
Bütün kabahat sende! Nasıl da köprüleri yıktın! 

HES’leri neden, niye yaptırdın? Madem yaptırdın kapakları niye açtın? 3’de

Sezen Ailesinin acı günü

Genç Girişimci Sezen Kolonya'nın Sahibi Uğur Güven 
Sezen'in babası Emekli Öğretmen Kadir Sezen kaldırıldığı 
Adana Şehir Hastanesi’nde 11 Ağustos Çarşamba günü (67)
hayatını kaybetti. Merhum Sezen aynı gün sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak öğle namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığı’na defnedildi. 

 4’de

9’da



02 17 AĞUSTOS Salı 2021SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

O günün Ankara’sı kurak, çorak bir köy.
Çankaya’dan meclise gelirken yol üzerinde, 
sadece ama sadece bir tek iğde ağacı varmış.
Atatürk o iğde ağacının önünden geçişlerin-
de arabasını durdururmuş, inermiş ve o iğde 
ağacına selam verirmiş.
Aman demişler paşam ne yapıyorsunuz böy-
le?
E, o demiş yediğim meyvenin, sığındığım 
gölgenin, soluduğum havanın bir neferi.
En az diğer neferler kadar bunun da selama 
hakkı var.
Yani “Niye şaşırıyorsunuz?” der gibiymiş.
Ve bir gün yanında bulunan arkadaşına “İşte 
bu benim.” derken bir de bakıyor ağaç yok 
ortada hemen iniyor.
‘’Ne yaptınız bu ağaca’’ diyor.
“Paşam” diyorlar “Yolu genişletmek için 
mecburduk kestik o ağacı”.
“Yahu bir bana soraydınız, bu ağacı kurtara-
cak bir yolu mutlaka bulurdum.” diyor.
Daha fazla dayanamıyor, arabasına biniyor, 
şoförünün ve arkadaşının gözü önünde hün-
gür, hüngür ağlamaya başlıyor.
Bir tek iğde ağacı için mi dersiniz?
Hayır.
Çok zor şartlarda kurtardığı bu topraklarda 
yetişen bir canlıdır ve lideri olduğu için de 
bu toprakların da o iğde ağacının da sorum-
luluğu Mustafa Kemal’in omuzlarındadır da 
onun için.
•••
Özlem Türeci için,
Uğur Şahin’in eşi,
Uğur Şahin’in hanımı,
Uğur Şahin ve kaburga kemiği,
Uğur beyin yanında taşıdığı vasıfsız, başka 
hiç bir özelliği olmayan birisi gibi sıfatlar 
kullanılmaktadır.
Oysa,
Özlem Türeci bir bilim insanı,
Özlem Türeci bir immünolog,
Özlem Türeci bir dahi,
Özlem Türeci mRNA aşısını Uğur Şahin ile 
birlikte bulan,
Buldukları aşı sayesinde, yüz binlerce insa-
nın hayatını kurtaran,
Evlenmiş ama kocasının soyadını almamış,
İşe bisikletle gidip gelen,

Eşi ve kızı ile mütevazi bir dairede oturan,
Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişa-
nı verilen
TIME Dergisi’nin uluslararası baskısının ka-
pağında yer alan bir kadın.
İnsanlığa yaptığı hizmetlerden ziyade birinin 
eşi olarak anılmak doğru bir yaklaşım değil.
Bu yaklaşım,
Kız çocuklarına,
Bilimsel çalışma yapan kadına verilen değeri 
gösterir.
Kadınlara cinsiyetçi yaklaşımlara, etnik ve 
dini kalıplara sokulmalarına son verilmelidir.
İkisi de çok değerli bilim insanı denilebilir.
İkisine de isimleri ile hitap edilebilir.
Kadın dünyayı kurtarsa da, erkek egemen 
topluma yaranamaz.
•••
Batımızdaki Avrupa ülkeleri zenginlik ve 
medeniyet içinde,
Doğu ve güneyimizdeki Ortadoğu ülkeleri 
yoksulluk ve ilkellik içinde yaşıyor.
İkisinin tam ortasında Türkiye yer alıyor.
Muhafazakar partilerin yıllarca yönettiği 
memlekette,
Sedat Peker’in yazdıklarını okuyunca,
Sinan Çiftçinin anlattıklarını dinleyince,
Kimi kişilerin zenginliğinin arkasında alın 
terinin olmadığını,
Siyasetçi, bürokrat, kadın ve baronlar arasın-
daki kirli ilişkiler yumağının olduğunu anlı-
yoruz.
Bu memleket ve üzerinde yaşayan bizler,
İlkellikle, medeniyet,
Yoksullukla, zenginlik arasına sıkışmış so-
kaklarda dilendirilen kimsesiz çocuklar gibi-
yiz.
Bazıları paramızı ve geleceğimizi çalıyor.
Bazıları değerlerimizi ayaklar altına alıyor, 
aşağılıyor.
Bazıları da halimize acıyor, üzülüyor bu du-
rumdan kurtarmak için bir şeyler yapmaya 
çalışıyor.
Ama;
Öylesine bir sarmal içine itilmişiz ki,
Kirli ilişkiler ağının siyasi ayağından biri 
olan Burhan Kuzu “bizi kim yargılayacak 
oğlan bizim kız bizim” demişti.
Dışarıdaki bu sesler, kafamdaki seslerle karı-

şınca gürültüye dönüşüyor.
Ülkemin içine düşürüldüğü duruma, yüreğim 
dayanmıyor ağzımdan ateş çıkıyor.
Uzaylı görsem, götür beni bu dünyadan, 
diyesim geliyor.
•••
Karıncalar, ayrı fiziksel mekanları aşmak 
için bir birine kenetlenip bedenleri ile köprü 
oluşturur ve yollarına devam ederler.
IQ’sü karınca kadar olan insan kitleleri de 
kenetlenirler.
Birileri tarafında yönetilmeyi isterler.
Biat etmeyi severler.
Böylece güçlü olduklarına inanırlar.
İşin püf noktası ne?
Kenetlenmek!
Akıllı insanların sorunu kenetlenememektir.
Cahil kitleler, biat ve itaat kültürü içinde yek-
vücut hareket ederler.
Akıllı olduğu halde bireysel davrananlar, 
yekvücut hareket edenlerin önünde duramaz-
lar.

Her gün yapılan tekrarlı ve ritmik işlere karşı 
insan psikolojisinde sıkılma belirtileri ile bir-
likte enerjide düşme, coşkuda azalma 
görülür.
Bu sebeple iş yerlerinde arada sırada
 rotasyon uygulanır.
Bu kurala siyaset kurumu uymaz.
Siyasetçilerin de rotasyona uğraması 
gerekmez mi?
•••
IQ’ü düşük, ironiden anlamayan, şakayı 
algılamayan, çapsız, baldırı çıplak adamlara 
bir bakıyorsun dolar milyarderi olmuşlar.
Vallahi de billahi de şeytan bunların çırağı 
bile olamaz.
Bu ülkede acilen geri kazanılması gereken en 
öncelikli şey ahlaktır.
Bir tarafta yangın, bir tarafta salgın, bir 
tarafta sel, diğer tarafta ahlaksızlık..
Galiba ömrümüz çok kötü bir zamana denk 
geldi.
Ama;Yine de ‘solcu kafa’ insana insan oldu-
ğunu hatırlatıyor.

NİYE ŞAŞIRIYORSUN
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Allah belanı versin katil Tomruk!
Eyy!  Kesilip 
budakları 
temizlenmiş 
ağacın silindir 
biçimindeki 
gövdesi Tomruk, 
senin Allah 
belanı versin! 

Katil Tomruk!
Alçak Tomruk!
En az sen de Ana Muhalefet Lideri kadar sellerin 
ve hatta yangınların sorumlususun.  
Bütün kabahat sende!
Nasıl da köprüleri yıktın!
HES’leri neden, niye yaptırdın?
Madem yaptırdın kapakları niye açtın?
Nasıl acımasız ve zalimce sellerle insanların
 ölümüne neden oldun.
O küçücük çocukların hayatlarını nasıl harcadın?
O ikiz kızların annesinden de mi utanmadın ha?!
Lan Tomruk! Niye dere yataklarını imara açtın?
Niye ruhsatlar verdin?
Gürül gürül akan derelerin yataklarını niye 
daralttın, beton yığını apartmanlarla doldurdun 
ve selle yok ettin?
Ulan Tomruk, ulan muhalefet! Hiç mi 
vizyonunuz yoktu?
Somali’ye 30 milyon dolar yardım ettik, yangın 
ve sel felaketleri için iban açtırmak zorunda 
bıraktın koca devleti ey Tomruk!
Allah yüz bin kere belanı versin Tomruk ve 
Alçak muhalefet!
Siz olmazsanız bu memleket ne güzel idare edilir 
amma bir türlü dışlık vermediniz, bir türlü rahat 
vermediniz.
Seni ağaç iken Akdeniz sahillerinde boşuna 
yakmamışlar amma intikamını tuttun  
Karadeniz’den aldın.

********************************************
UĞURSUZLUK NEREDE, KİMDE, 

NEDEN HİÇ SÖZ ETMEZ OLDUNUZ?

Koalisyon hükümeti dönemlerini hatırlıyorum. 
Yaşanan deprem ve benzeri felaketlerden dolayı 
bir uğursuzluk lafı almış başını gitmişti. 
Ha “koalisyonlar dönemi çok  kötü”, “Başkanlık 
sistemiyle her şey düzelir” deniliyordu.
Ne istedilerse verdiler, ne istedilerse de yaptılar. 
Amma halen olmuyor. Güce doymuyorlar. 
Devamlı bir düşman aranıyor. Düşman da belli 
zaten muhalefet! 
Kapatsalar kurtulacaklar. Vallahi kapatın!
 Bak muhalefetin memleketin yararına olacak 
önerilerini dahi reddediyorsunuz nasıl olsa!
 Mahkeme kadıya mülk olsun. Her şey sizin 
olsun! Ama olmaz, yine yetmez! Devamlı
 düşman lazımdır…
Sürekli düşman üretmelisiniz ki iktidarlarınız 
devam etsin. Yandaşlar da nasıl olsa büyük, 
küçük rantlarından memnunlar.
Benim aklımın almadığı şu: O kadar çok 
felaketler yaşanıyor ki, gözümüzü açamıyoruz. 
Suriyelisi, Afganlısı mültecisi; depremler, seller, 
ölümler, yangınlar vb.
Ancak, her nedense,  uğursuzluk lafı unutuldu 
gitti. 
Bu sözü kullanmak kolay mı? Ben dahi yazarken 
çok dikkatliyim. Binbir imbikten geçiriyorum. 
Size yardımcı olayım: Uğursuz belli. Ana 
muhalefet partileri. Canı gönülden istiyorum. 
Kapatın! Nasıl olsa memleket o kadar güzel idare 
ediliyor ki ana muhalefete ve muhalefet 
partilerine hiç mi hiç ihtiyaç yok. 
Geldiğimiz nokta şudur: Hiç kimseyi dinlemek 
bile istemiyoruz. 
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Sezen Ailesinin acı günü

Genç Girişimci Sezen Kolonya'nın Sahibi Uğur  Güven 
Sezen'in babası Emekli Öğretmen Kadir  Sezen 
kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi’nde 11 Ağustos 
Çarşamba günü (67)hayatını kaybetti. 
Merhum Sezen aynı gün sosyal mesafe kurallarına uygun 
olarak öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Kozan  Mezarlığı’na defnedildi. Sezen ailesini 
bu acılı  günlerinde aile yakınları, arkadaşları, dostları ve 
sevenleri yalnız bırakmadılar.
Efendi ve çalışkan, kimliğiyle ve sade yaşamıyla tanınan 
Uğur Güven Sezen'in ve ailesinin acılarını  paylaşıyoruz.

BEYAZAY DERNEĞİ BİR ENGELLİYE DAHA UMUT OLDU
Kozan'ın Doğanalan Mahal-
lesi’nde yaşayan ortopedik 
engelli Durmuş Avcı'nın 
yardım çağrısına BEYA-
ZAY Derneği Kozan Şube 
Başkanı Ahmet Ünal koştu. 
Başkan Ahmet Ünal, evinde 
ziyaret ettiği Avcı'ya yeni bir 
tekerlekli sandalye hediye 
etti.
Dernek Başkanı Ahmet 
Ünal “Türkiye Beyazay Der-
neği Kozan Şubesi olarak 
Kozan’ın Doğanalanı Ma-
hallesi’nde yalnız yaşayan ve 
6 yıldır engelli olan Durmuş 
Avcı (46) isimli vatandaşı-
mızı evinde ziyaret ederek 

tekerlekli sandalye hedi-
ye ettik. Beyazay derneği 
yönetim kurulu tüm engelli 
vatandaşlarımızın topluma 
bir birey olarak katılmaları 
için elinden geleni yapmaya 
devam ediyor. Çevresinde 
tekerlekli sandalye ihtiyacı 
olan veya bir tekerlekli san-
dalye hediye etmek isteyen 
bizimle iletişime 
geçebilirler” dedi. 
Durmuş Avcı, Beyazay 
Derneği Başkanı Ahmet 
Ünal’a ve tekerlekli 
sandalyeyi getirmelerinde 
katkısı olanlara teşekkür etti.
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ARAP AGA
Halk Köşesi YÜREĞİMİZ YANGIN YERİ 2

Geçen sayının devamı
Baş düşman ABD’nin parmağı mutlaka vardır. Burada 
gelde Menderes’e kahretme.! Terör örgütlerinin böyle 
bir sabotajı hayata geçireceklerini anında tesbit ede-
bilen yetkililer. Peki, gerekli önlemleri anında neden 
almakta zorlanırlar? Bir iki demeç patlatmakla sabotaj 
önlendi mi? Yarınların ne getireceğini, bugünden tahmin 
edemeyen yöneticilerin yöneticiyim demeye hakları 
var mı acaba? Önlem almak bu kadar çok zahmetli bir 
iş mi yoksa? Önlem almaya üşeniyorlarsa, bu yetkili 
yöneticiler neden başımızda yönetici arkadaş? Vatandaş 
bir hak arayışı için, bir yürüyüş tertiplese yöneticiler 
kendi güvenlikleri için her türlü önlemi almasını bilirler-
de, oluşabilecek felâketler için gerekli hazırlığı yapıp, 
neden gerekli olacak tedbir amaçlı önlemleri önceden 
almazlar? Neden önceden hazırlıklı değiller? Ben 
öldükten sonra…
Vatandaşı niye böyle zaafa uğratıyorlar ki? Olumsuz olu-
şan gelişmeler karşısında eğer acizseniz ülke yönetimin-
de ne işiniz var arkadaş? Beyinsiz hiç bir yöneticiden hiç 
bir cacık olmaz. Bırakında aklı başında akılcı yöneticiler 
yönetsin bu ülkeyi. Biz, sizin gibi yöneticilerin, yükünü 
sırtımızda taşımak zorunda değiliz. Geçmişteki yaşanan 
felaketlerden hiç mi deneyim sahibi olmadınız? Yanan 
ağaçlar hiç can taşımıyor mu? Börtü böcek hiç can taşı-
mıyor mu? Kurt kuş hayvanlar alemi can taşımıyor mu? 
İnsan can taşımıyor mu? Ey yetkili yönetici sen hiç can 
taşımıyor musun? Bu ağaçlar bu kuşlar bu hayvanlar bu 
insanlar yanarsa sen hayatta mı kalacağını sanıyorsun? 
Ey mala mülke paraya tapan ayarı bozuk yönetici takımı, 
bu ülke için asıl siz büyük bir felaketsiniz. Biz yöneti-
lenlere gelince, hani biz yönetilenlerin de ayarı 
bozuk yöneticilerden geri kalır tarafımız yok 
haaa...! Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş 
tantanası. Uyurgezer gezeceğimize uyanık olsak daha 
akılcı olmaz mıydık? 
Akıllı olsaydık akılcı bir yönetici seçer ocağımıza bomba 
gibi düşen felaketlerin hiç birinde can kaybı yaşamazdık. 
Bizim bu ürkek pasifliğimiz, başımıza daha çok fela-
ketleri çağırır acılarla kucak kucağa yaşarız. Sorumsuz 
sorumlu yetkili yöneticilere gelince tereyağından kıl 
çeker gibi su yüzüne çıkarlar. Oluşan felaketleri bir iki 
gariban tayfasının sırtına yıkarlar. Asıl kendileri günah 
keçisiyken garibanları günah keçisi ilan etmeleri hiçte 
inandırıcı gelmez bana. Bütün başarısızlıklarına rağmen 
o mevkide, o makamda oturuyorsalar kabahat bizim 
hemşerim. Ve aynı görevlerine devam etmelerinde bir 
sakınca görmüyorsalar, kabahatin büyüğü bizim hem-
şerim. Ve bıraktıkları yerden başlamışlarsa ağız dalaşına 
ve birbirlerini suçlamaya başlamışlarsa kolla pöçüğü 

hemşerim çünkü suç senin. Kabağın bizim başımızda 
patlayacağını iyi hesap edin hemşerim. Vatandaş can 
derdine düşmüşken, bu sorumsuz sorumlu yetkili yö-
neticiler mevki ve makamlarını daha yükseklere taşıma 
telaşına düşerler. Umurlarında mı yaşanmış felâketler. 
Çokta önemli yaratıklar ya, yaralı parmağa dahi işe-
mezler aslında.  Dürüstlüğün itibar görmediği bir ülkede 
namussuzlar köşklerinde haram saltanatı kurarlarmış. 
Zaman zaman gel gör ki mevki makam sahibi 
adamlar, aslında adam kılığına girmiş iki ayaklı 
şeytan bozuntuları olabilirmiş.
 Adam yerine koymayacaksınız böyle sinsi tipleri. Böyle 
daha gerçekçi olur. Tabi şunu belirteyim. Devleti temsil 
eden atanmış yöneticiler, istisnalar haricinde eleştirileri-
min dışındadır. Sözüm yarası olan siyasilere 
canları cehenneme! Aynı partinin elemanları birbir-
lerinin makam uğruna ayağını kaydırmaya çalışıyorsa o 
ülkenin hayatı kaymış demektir. Fırsatı fırsata çevirerek! 
Devletin malını sebil niyetine kapışan siyasilere neden 
acı sözüm olmasın ki? Acı biberin acılığından beter 
acılar. Eline geçirdiği yasa dışı fırsatı, fırsat-ı ganimete 
çeviren, gözü doymaz takımının mideleri bir iki tabak 
yemekten fazlasını kabul etmezken, gözü doymaz 
fırsatçılar midelerine inat olsun diye, sofralarını bin 
çeşit yemekle donatılar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri 
çöp konteynerinde. Yoksul mu? Yoksulun gözünü Allah 
doyursun, sıçacak boku bulursa tabi. Gözü doymaz 
yetkili takımının doyumsuz istekleri doymak bilmez. 4-5 
kurumdan avantadan aldıkları maaşlarla gül gibi şatafat 
içinde ömür yaşarlar. Sürün oğlum ARAP AGA niye gel-
din dünyaya? Ne zamanki felâketler yaşanır, aklımız işte 
o an sıfırlanır. Ağzımız başlar ana avrat küfretmeye. Kâh 
sağımıza bakar küfür ederiz, kâh solumuza bakar küfür 
ederiz. Arkadaş birde aklına küfür et de aklın başına 
gelsin. Oysa yönetici kılığındaki yetkili beyleri Anga-
ra’nın dumanlı havasından biz zor kurtardık. Bugünlerde 
ise aramızda pişkin pişkin gezerek, teselli ikramiyesi 
dağıtıyorlar. 
“Yaraları saracağız”masalını dinleye dinleye yaralarımız 
kangrene dönüştü zaten. Al elma gönül alma diye buna 
derler işte. Yaşanmış bunca felaketler sadece orman 
yangınlarından mı kaynaklanır? Deprem felâketi gibi, 
sel felâketi gibi, çığ düşmesi gibi, trafik canavarı gibi, 
maden ocaklarında grizu patlamaları gibi, terör saldı-
rıları gibi, salgın hastalıklar gibi. Anadolu halklarına hiç 
de yabancı gelmeyen, yaşayıp tanık olduğumuz bu tür 
felaketler acıları ile birlikte neredeyse ocağımıza düşen 
ateş topu gibi. Gözlerimizden yaşı hiç dindirmez ağıtları-
mız göklere sığmaz olur. Felaketlerin yaşanmış acılarına 
rağmen sanki hiç acılar yaşanmamış gibi başımıza 

koca bir kaya düşünceye kadar, hayat her şeye rağmen 
devam ediyor. Acıları yeniden yaşamak için yeniden 
acıları çağıyoruz, olmadı daha beterini yaşamak için 
tekrar acıları çağırıyoruz. Tekrar yeniden acıları çağıyo-
ruz. Yaşanmış her acı felaketlerden sonra acılarımızdan 
ders çıkarmak yerine ders çıkarmamayı ilke edinmişiz. 
Acıları yeniden yaşamamak için, gerekli hiç bir önlemi 
alma gereği duymuyoruz. Yani vatandaş olarak üzerimize 
düşen muhaliflik görevini yerine getiremiyoruz. Tamam 
vatandaşlık görevini yerine getirmek için seçimden 
seçime sandığa gidip gönlümüzden geçen bir partiye 
oy veririz, görevimizin bu oy verme işleminden sonra 
bittiğini sanıyoruz. BİTMEDİ! Oysa asıl görevimiz oy 
verme işleminden sonra başlar. Ama biz öyle yapmıyo-
ruz, artık bütün sorumluluğu iktidardaki veya muhale-
fetteki partilerin sorumluluğuna bırakırız. Ya biz ne işe 
yararız? Hiç bir işe yaramayan işe yaramaz hacı. Onlar 
birbirleri ile dövüşür biz birebirlerimizle dövüşürüz. Onlar 
bizim kalemize gol atar, biz de bizim kalemize gol atarız. 
Değişen bir mevzuat yok. Ne güzel Angara değil mi? 
Yürü yavrum yürü Angara’da anayaso! Yahu yıllarca bu 
siyasilerin arkasında koştuk, bunlara bel bağladık siya-
siler elimizi kolumuzu bağladı, mal bulmuş mağrib-i gibi 
devletin gelir getirecek bütün kurumlarına çöreklendiler. 
Biz vatandaşlar ise havada bulutu göremezken, yanan 
ormanlar sönsün diye Allahtan yağmur bekliyoruz. Ne 
zamanki başımıza bu tür felâketler gelir, aklımız başı-
mızdan gider, yerimizde hop oturup, hop kalktıkça acıları 
bizzat yaşayarak acı gerçeği öğreniriz. Bir iki bağırtı ça-
ğırtı ile, bir iki cayırtı cızırtı ile ortalığı toz dumana katarız 
o kadar. Balonun havası tiz zamanda fısss... diye boşalır, 
Allah ne verdi ise artık, düşeriz susuz çöllere. Leyla’yı 
kaybettik, nerede bulacağız Leyla’yı? Eh! işte dostlar alış 
verişte görsün ya. Bir şeycikler yapıyormuş gibi yaparak, 
telaşla sağa sola koşuşturur oyalanırız. Canımız yanmadı 
şükürler olsun, canı yananların canı sağ olsun ayağında 
geçmiş olsun dileklerinde bulunur, üzüntülerimizi iletiriz 
gayrı. Ve böylece işlem tamamlanır reklam seviciler iş 
başına geçer, işte şu felaket bölgesine şu kadar yar-
dım dağıttık, işte bu felaket bölgesine bu kadar yardım 
dağıttık. 

Allah dövlet babaya zeval vermesin dövletimiz her 

zaman güçlüdür. İnşallah yaralarımızı tiz zamanda sarar. 

O an için bugünleri düşünür, yarınların ne getireceğini 

hesap etmeden Doğrucu Davut kesiliriz. 

Hele felâketler bir yaşansın “Allah kerim canım, mucize-

ler yaratır yanan ormanları göz yaşlarımızla söndürürüz 

evvel Allah Yüreğimiz yangın yerine dönmüş, galiba 

birileri bizi fena işletiyor.
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SANAYİ KAVŞAĞINDA KAZA: 8 YARALI
Kozan Sanayi Sitesi kavşağında 15 Ağustos Pazar günü 
gece meydana gelen trafik  kazasında 8 kişi yaralandı. 
Murat Karaman yönetimindeki otomobille, Mehmet 
Eroğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisiyle araçlarda bulunan  Şahabettin Sehlikoğlu, 
Mehmet Eroğlu ,  İlayda Eroğlu , Okan Eroğlu ,Yurdagül 
Eroğlu, Murat Karaman, Asaf Eroğlu ve Belinay Eroğlu 
yaralandılar.
Olayın haber  verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 
ambulans sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 
yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine 
kaldırıldılar.  Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. 

Av. Yasin Yavuz Adana’da avukatlık bürosu açtı
Genç, idealist ve başarılı avu-
katlarımızdan, Kozan’da Adliye 
civarında hukuk bürosu bulunan 
Av. Yasin Yavuz, Adana’da da 
Reşatbey Mahallesi, Türkkuşu 
Caddesi, Günep Panorama İş 
Merkezi B blok Kat: 10 Daire 
1006’da açtığı hukuk bürosu ile 
de hemşerilerine hizmet vermeye 
başladı. Bir ayağı Kozan’da, bir 
ayağı Adana’da olan Avukat Yasin 
Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretleri 
sürüyor. 
Avukatlık mesleğine hem 
Adana’da hem de Kozan’da 
devam edecek olan Av. Yasin 
Yavuz 1991 yılında Kozan’da 
doğdu. İlk, Orta ve Liseyi 
Kozan’da bitirdi. Akabinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olan Yavuz, askerlik görevini tamamlandıktan 
sonra 2016 yılında Kozan Adliyesi civarında kendi hukuk bürosunu açmıştı. 

Öğretmen Rüştü 
Baysal vefat etti

Eğitim camiasının 
acı günü. Kozan Fen 
Lisesi Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 
öğretmeni, Otağ TV 
Genel Yayın 
Yönetmeni Levent 
Açıkgöz’ün Dayısının 
Oğlu, Rüştü Baysal 
vefat etti. Merhum 
Baysal 16 Ağustos 
Pazartesi günü öğle 

namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozan 
Mezarlığı’na defnedildi. Merhuma Allah’tan rahmet kederli 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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CHP Feke İlçe Başkanı Mehmet Ali Kızıloluk 
“Feke’ye 50 yıldır yapılmayanlar yapılıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi 
Feke İlçe Başkanı Meh-
met Ali Kızıloluk yaptığı 
yazılı basın açıklama-
sında, AK Parti Feke 
İlçe Başkanı İbrahim 
Gün’ün, Karayolları’nın 
bölgede başlattığı yol 
çalışmasını, Millet İtti-
fakı’na ve Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar’a düş-
manlık yapma arenasına 
dönüştürmeye çalışma-
sını üzüntü ve endişe ile 
takip ettiklerini belirtti. 
CHP Feke İlçe Başkanı 

Kızıloluk “Zeydan Karalar’ın Feke’ye hizmet götürmediğini iddia eden İb-
rahim Gün, bazı muhtarları da toplayarak yapılanları inkara ve tek amacı 
Adana’ya hizmet olan Başkan Zeydan Karalar’ı eleştirmeye, haksız suçla-
malarda bulunmaya çalışmıştır.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, göreve geldi-
ğinden bu yana Adana’nın dört bir yanında olduğu gibi, Feke’yi de tari-
hinde görmediği hizmetlerle buluşturmuştur.

Zeydan Başkan döneminde Feke’ye 10 bin tona yakın sıcak asfalt dökül-
müş, 20 km sathi kaplama gerçekleştirilmiş, 4 köprü ve 1 menfez inşa 
edilmiş, 25 km içme suyu hattı döşenmiş, 4 adet su deposu yapılmış ve 
300 bin lavanta fidesi dağıtılmıştır. 20 üreticinin yumurta üretimine başla-
ması sağlanmış, 9 bine yakın tavuk dağıtılmıştır. 13 köye internet paketi 
dağıtıldı. Hayvan üreticilerine silaj dağıtımı gerçekleştirildi ve devam 
ediyor. 
İlçede üreticilerin, özellikle kadınların güçlenmesi için faaliyetler sürmek-
tedir.
İlçemiz, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin içinde bulunduğu mali koşullar 
ve pandemi şartlarına rağmen, yarım asırdır alamadığı hizmetleri almaya 
başlamıştır.  Halkımız Başkan Zeydan Karalar’ın  önümüzdeki süreçte ço 
daha fazlasını yapacağına yürekten inanmaktadır. 
Durum böyleyken, Başkan Zeydan Karalar’ın Feke’ye hizmet yapmadığını 
söylemek, kesinlikle kötü niyetli ve gerçek dışı bir yaklaşımdır.
Feke’de kim taş üzerine taş koyarsa biz halkımız adına mutlu olacağız. 
Karayollarına başlattığı yol çalışması için teşekkürlerimizi ve şükranları-
mızı iletiyoruz. Zeydan Karalar Başkanımızın yaptıkları, yapacaklarının 
teminatıdır. Fekeliler olarak bundan kesinlikle şüphemiz yoktur. Halkımız 
hak ettiği hizmetlere Sayın Zeydan Karalar döneminde kavuşmaya 
başlamıştır ve daha fazlası önümüzdeki süreçte gelecektir. 
İlçemize yarım asırdır yapılmayan hizmetleri getirmeye başlayan Zeydan 
Karalar Başkanımıza minnettarız” dedi. 

Deva Partisi Kozan İlçe Başkanı Güngör Avan babasını kaybetti

Kozan’da uzun yıllar eğitimcilik yapan Deva 
Partisi Kozan İlçe Başkanı Güngör Avan’ın Babası 
Hacı Mustafa Avan geçtiğimiz hafta vefat etti. 
Merhum Avan sosyal mesafe kurallarına uygun 
olarak kılınan cenaze namazının ardından 
Kamışobası Mezarlığı’na defnedildi. 
Avan ailesini bu acılı günlerinde Deva Partisi Adana 

İl Başkanı Sadullah Kısacık, 
aile yakınları, arkadaşları, 
dostları ve sevenleri yalnız 
bırakmadılar. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 
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Ticaret Odası Başkanı Mustafa 
Kandemir’den Yalçın Karaoğlu’na tebrik
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa 
Kandemir, Karaoğlu Şalgamlarının isim 
hakkını alıp, markalaşması dolayısıyla 
Yalçın Karaoğlu’nu tebrik etti. Kozan’ın 
hem ilçe olarak hem de firma olarak 
markalaşmaya devam ettiğine vurgu 
yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı 
Mustafa Kandemir “Kozan’ımız hem ilçe 
olarak hem de firma bazında marka 
olmaya devam ediyor. Kaliteden taviz 
vermeden Babadan Oğula yıllardır devam 
eden şalgam üretimlerini markalaştırarak 
yerel ve ulusal marketlerdeki 
reyonlarda yerini alacak inşallah ihracat 
yolu da açılacaktır. Yılmadan her türlü 
zorluğa rağmen başarmanın mutluğunu 
yaşayan ve Kozan’ımıza değer katan kıy-
metli kardeşim Yalçın Karaoğlunu tebrik 
ediyor başarılarının devamını 
diliyorum” dedi. 

İş Bankası Müdürü Seçkin Kesen görevine başladı...
İş Bankası Müdürü Aydın Kutlu’nun tayininin çıkması 
üzerine İş Bankası Kozan Şubesine Müdür olarak 
atanan hemşerimiz Seçkin Kesen görevine başladı. 
Adanalı hemşerimiz Konya'da Ilgın şubesi Müdürü 
olarak görev yapıyordu. Kendisi 1977 Adana doğumlu. 
İlk ve orta öğrenimini  Adana'da tamamladı. Çukurova 
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır. Kendisine başarılar diliyoruz.
Halef ve selef yan yana fotoğraf çektirdik.  Aydın Kutlu 
dostuma da yeni görevinde  başarılar diliyorum.
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Zeydan Karalar Adana’nın geleceğini planlıyor
Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık temiz, sağlıklı içme suyuna 
kavuşuyor. Çok uzun süredir susuzluk yaşayan 4 ilçenin sorunu, 
Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi ile tarihe karışıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare-
si (ASKİ), İlbank ve müşavirlik hizmetlerini yürütecek 
firma ile Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi FRIT-2 
kapsamında yapılacak olan Yedigöze Barajı İçme Suyu 
Projesi için imza süreçleri tamamlandı. Yedigöze Barajı 
İçme Suyu Projesi’nin müşavirlik hizmetini yürütecek 
firma ile imzalar atıldı.

PROJE EN UYGUN FİYATA VE ÇOK 
HIZLI YAPILACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
müşavirlik hizmetini yürütecek firma ile sözleşme im-
zaladı. İmza sırasında kamuoyunu bilgilendiren Baş-
kan Zeydan Karalar, “FRIT-2 kapsamındaki 28 milyon 
Euro’su hibe, 37 milyon Euro’su ise krediyle yapılacak 
olan işin imzasını atıyoruz. Yedigöze Baraj’ından Ko-
zan’a, Ceyhan’a Yumurtalık’a ve İmamoğlu’na su gö-
türme işini böylece yapacağız. Hızlı başladık, hızlı gi-
deceğiz. İmamoğlu ve Kozan’a öncelikle hayırlı olsun. 
Hemen akabinde Ceyhan’a da, Yumurtalık’a da Yedigö-
ze suyunu götüreceğiz. Dünya çapında çok deneyimli 
bir firma; bu konuda emek vermiş bir firma, hem işi-

miz sağlam olacak hem en uygunu olacak hem de çok 
hızlı olacak” dedi.

4 İLÇE İLE KÖYLER VE MAHALLELER SAĞLIKLI 
İÇME SUYUNA KAVUŞACAK

Yedigöze Barajı İçme Suyu Temini Projesi kapsamında; 
Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin, 
bu İlçelere bağlı kırsalda bulunan köylerin ve 
mahallelerin, sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşması 
amaçlanıyor.

2050 YILI NÜFUS ARTIŞI 
ÖNGÖRÜLEREK YAPILIYOR

Projenin 1.etabında Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi 
ve İmamoğlu, Kozan iletim hatları ile Kozan ilçesinin 
içme suyu şebeke değişimi inşaatı, 2. etabında ise 
Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin uzun vadeli içme 
suyu ihtiyacının temin edilmesi sağlanacak.
2050 yılı nüfus artışı ön görülerek, Yedigöze Barajı 
İçme Suyu Projesi kapsamında büyük ölçekli arıtma 
tesisi, ihtiyaç görülen konumlara su depoları ve 595 
km’lik içme suyu boru hattı döşenmesi planlanlanıyor.
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DEVA PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI SADULLAH KISACIK, 
YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

DEVA Partisi Adana İl Başkanı Sadullah Kısacık, Adana’nın Kozan İlçesi-
ne bağlı, Kızlarsekisi Mahallesi’nde geçtiğimiz haftalarda çıkan yangından 
etkilenen vatandaşları ziyaret etti. 
Deva Partisi İl Başkanı Sadullah Kısacık beraberinde İl Yönetim kurulu 
üyeleri, Deva Partisi Kozan İlçe Teşkilat üyeleri, Deva Partisi İmamoğlu ve 
Pozantı ilçe başkanları ile birlikte Kozan ilçesinde yangından zarar gören 
köyleri ziyaret ederek yangın mağduru köylüler ile bir araya geldi. Evle-
ri yanan vatandaşları tek tek bulundukları yerde ziyaret edip, maddi ve 
manevi anlamda her zaman yanlarında olacaklarını belirten Kısacık, Deva 
Partisi Genel Başkanı sn. Ali Babacan’ın selamını ve geçmiş olsun temen-
nilerini iletti. 

Kısacık, Kızlarsekisi Köy (Mahalle) Muhtarı Şaban Özcan ile bir araya 
gelerek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Deva Partisi teş-
kilatları tarafından daha önce tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacı 
ile toplanan yardımları muhtarlığa teslim eden Sadullah Kısacık kendileri-
nin Deva Partisi Adana İl Teşkilatı ve bütün ilçe teşkilatlarıyla her zaman 
yanlarında olduklarını dile getirdi.
Kısacık, ‘’Yangından mağdur olan vatandaşların haklarından en iyi şe-
kilde yararlanabilmeleri ve arada yaşanabilecek olan tıkanıklıkların takip 
edilmesi için DEVA Partisi Adana bünyesinde, hukukçu, mali müşavir ve 
çevre bilimcilerden oluşan bir komisyon kurduklarını’’, süreci çok sıkı bir 
şekilde takip ettiklerini söyledi. 

Kozanlı Hemşerimiz Doktor Gökhan Ahmet 
Sarıtaş Doçentlik unvanına yükseldi

Çukurova Üniversitesi 
Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi 
Anabilim dalında görev yapan 
Kozanlı Hemşerimiz,  Kozan 
Tapanlılar Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Gökmen Sarıtaş’ın kardeşi 
Gökhan Ahmet Sarıtaş 
Doçentlik Unvanına Yükseldi. 
Kozan sevdalısı olan Dr. Sarıtaş, 
hemşerileriyle ve hastalarıyla 
yakından ilgilenen bir isim. 
Tapanlılar Derneği Başkanı 
Gökmen Sarıtaş sosyal medya 
hesabından “Çukurova 
Üniversitesi Balcalı Hastanesi 
Genel Cerrahi Anabilim 
Dalında görev yapan Canım 
Kardeşim Doktor Gökhan 
Ahmet Sarıtaş, Doçentlik 
Unvanına yükseldi. Çok şükür. 
Allah’ım yolunu açık etsin 
inşallah” diyerek duygularını 
dile getirdi. 

ŞİDDETLİ RÜZGAR FAYDALI 
İLKOKULU ÇATISINI UÇURDU

Geçtiğimiz günlerde şiddetli esen rüzgâr Faydalı 
Köyü'nde hasara neden oldu. 2 ay önce yeniden 
onarılan okul ve park şiddetli rüzgârda hasar 
görürken, okulun çatısı 100 metre ilerideki bir
 tarlaya uçtu. 



1117 AĞUSTOS Salı 2021

SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

5.ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ TANITIM TOPLANTISI 
VALİ SÜLEYMAN ELBAN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Adana’da 8-9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Uluslararası Adana 
Lezzet Festivali’ hazırlık toplantısı Vali Süleyman Elban başkanlığında 
yapıldı.
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali  Süleyman Elban'ın yanı 
sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr.Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı 
Muzaffer Şahiner, Vali Yardımcısı ve Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa 
Yavuz, Vali Yardımcısı Zafer Öz, ilçe belediye başkanları, oda başkanları 
ve yetkililer katıldı.

Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuru-
luşlarının katkılarıyla 8-9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festi-
valde, yöresel yemekler katılımcılara sunulacak. Vali Elban,“Festivaller 
kenti” olan Adana’da, 8-9 ve 10 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan  
“Adana Lezzet Festivali”nin, tüm lezzet tutkunlarını bir araya getirmesinin 
yanı sıra zengin Adana mutfağının tanıtımının da en iyi şekilde yapılma-
sına vesile olacağına dikkat çekti.
Turizmin çeşitlendirilmesi konusuna verdikleri önem doğrultusunda, 
Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gastronomi turizminin gelişti-
rilmesi amacını da pekiştireceğini kaydeden Vali Elban, gerekli koordi-
nasyonun en iyi şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti ve festivalin 
düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan belediye başkanlarına, 
oda başkanlarına, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Vali Elban Adana’nın zengin mutfağının ve eşsiz damak tatlarının yanı 
sıra tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tanıtacakları Uluslararası Adana 
Lezzet Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından gelecek tüm konukları kente 
davet etti.
Toplantıda söz alan belediye başkanları da herkesi Adana’ya 'Uluslararası 
Adana Lezzet Festivali’ne davet etti. 

Ciğerci Fuat Usta’nın mekanı 
dizi setine ev sahipliği yaptı

Babadan toruna devam eden ve yıllardır Aşağı Çarşı’da tarihi mekânda 
Ciğercilik yapan Fuat Dokuzcu’ya ait mekan Kozan’da çekimleri devam 
eden ve ATV ekranlarında yayınlanan “Bir Zamanlar Çukurova” dizisine 
ev sahipliği yaptı. 

ZAYİİ
2007 MODEL, 677696 seri nolu,  CaterPıllar Marka İş 
Makinesi  Tescil Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.                      
                                                      Fakı GEDİK 
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MHP’de yardımlar devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin 
Avcı, MHP’li İlçe Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyeleriyle düzenlediği toplantıda, orman yangınlarında 
zarar gören mağdur vatandaşlara yönelik MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan ve devam eden yar-
dım çalışmalarını istişare etti.
Orman yangınlarında maddi zarara uğrayan vatandaşlar için 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın koordinasyonunda ayni 
ve nakdi yardım, ayrıca hayvanları telef olan mağdur ailelere 5 

keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı için yardım kampanya başlatıl-
mıştı. Diğer birçok il ve ilçelerde olduğu gibi Adana’da da MHP, 
aynı yardımlar kapsamında, yangından en çok etkilenen Ko-
zan ilçesinde ve Aladağ’da mağdur ailelere keçi, koyun ve düve 
dağıtımlarına başladı.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP’li İlçe Belediye 
Başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleriyle düzenle-
diği istişare toplantısında yardım çalışmalarını masaya yatırdı. 
Avcı, “Bugüne kadar böylesi yaşanmayan yangın felaketinde 
devletimiz vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyor. Sayın Genel 
Başkanımız da açık talimatlarıyla tüm teşkilatlarımızı, beledi-
yelerimizi mağdur ailelere, vatandaşlarımıza sahip çıkılması 
konusunda harekete geçirmiştir.” dedi.
Başkan Bünyamin Avcı “Türk milleti olarak neşe ve sevinçte bir 
olduğumuz gibi tasa ve kederde de biriz. Dünyanın neresinde 
bir soydaşımız, kardeşimiz varsa, ayağına diken batsa acısını 
hissederiz, hissetmeliyiz. Şehrimizde yaşanan acıya asla du-
yarsız kalamayız. Adana’mızda da bizler İl ve İlçe Teşkilatları-
mız, Ülkü Ocaklarımız, Belediyelerimiz; hepimiz toprağımıza, 
ormanımıza sahip çıkarken; vatandaşlarımızın da yardımına 
koşuyoruz ve koşacağız. Çalışmalarımıza gayretle devam ede-
ceğiz.” diye konuştu. 

Daire Başkanları Adana’da İncelemelerde Bulundular
Ülkemizde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangınları ile 
mücadele edilirken aynı zamanda yanan alanlarında bir an önce ağaçlan-
dırılması ve yangının izlerinin silinmesi için hummalı bir çalışma yürütü-
lüyor.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan ve 28 
Temmuz 2021 – 02 Ağustos 2021 tarihlerinde Adana ve Osmaniye ille-
rinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden 
ağaçlandırılarak YeşilVatan’a dönüştürülmesi için çalışmalara hemen 
başlandı.
Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanı Mu-
rat Çevirme, Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, İşletme Pazar-
lama Daire Başkanı Ahmet Aydın, Silvikültür Daire Başkanı Kahraman 
Temur, Başkan Yardımcısı Reşat Benli Adana Orman Bölge Müdürlüğünü 
ziyaret ederek yanan alanlarda inceleme ve  değerlendirmelerde bulundu-
lar.
Daire Başkanlarını Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge 
Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Müdür Yar-
dımcıları karşıladı.
Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelen heyete Bölge Mü-
dürümüz Mahmut Yılmaz ormancılık faaliyetleri ve yangınlarla ile ilgili 
bilgiler verdi.
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Gazetecilerden dayanışmaya destek

Adana’nın Aladağ, Kozan, Karaisalı ve Çukurova ilçelerinde 22 ayrı nok-
tada çıkan orman yangınları sonunda zarar gören vatandaşların yaraları 
sarılmaya çalışılıyor. TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası) Adana Şubesi 
öncülüğünde gönüllü Gazeteciler tahribatı yerinde görmek ve yardım-
ların dağıtılmasına destek olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Derman 
ekibi ile birlikte yangından en fazla etkilenen Aladağ’ın köylerine gitti.
TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, izlenimlerini şöyle aktardı:
“Yangın görüntüleri üzerine hissettiğimiz acıyı bir kenara bırakarak yara-
ların sarılmasına kendi gücümüz oranında katkıda bulunmak okyanusta 
bir damla kadar da olsa elimizden geleni ortaya koymak için arayışa 
girdik. Ancak, karmaşaya yol açmamak, gerek soğutmada ve onarımda 
gerekse yardım dağıtımında çalışan insanların çabalarına da engel olma-
mak için dinamik ve küçük bir ekiple yola çıktık. Yangının ilk gününden 
bu güne kadar sahada olduklarını bildiğimiz ve daha önceden de çeşitli 
nedenlerle bu bölgelerde çalışma yürüttükleri için sahayı tanıdıklarına 
inandığımız Büyükşehir Belediyesi Dermen ekibi ile irtibata geçtik. Fuar 
alanında Ankara ve Eskişehir Belediyelerinden gelen yardım tırlarından 
çıkan malzemenin tasnifinde kısa süre çalıştıktan sonra tespit edilen ihti-
yaç malzemelerinin yüklediği araçlarla Aladağ’a hareket ettik. Araçlarda 
sıcak yemek, gıda ürünleri, giyim malzemeleri, mutfak araç ve gereçleri 
ile çeşitli ev eşyaları vardı”

Yangın alanlarında hem umut veren hem düşündüren tablolarla karşılaş-
tıklarının altını çizen Büyükkaya çoğunlukla yoksul orman köylülerinin 
yaşadığı bölgede günlük hayatın daha da zorlaştığına dikkat çekti. Yanan 
ormanlık alanlar ile zarar gören vatandaşlarla ilgili hasar tespitlerinin bir 
an önce tamamlanarak kamuoyuna açıklanması ve yapılacak çalışmaların 
da bu doğrultuda hızlandırılması gerektiğini söyleyen Büyükkaya, “hasar 
tespiti ile ilgili kesin ve net rakamlar bir an önce açıklanmalı yapılacak-
lar bir planlama dahilinde koordine edilmelidir. İlçe belediye başkanları 
hala yanan orman miktarı, zarar gören köyler, yanan evler ile ilgili farklı 
rakamlar açıklıyorlar. Bu konuda Valilik bir veri ortaya koymak duru-
mundadır. Yapılacak işler bu veriler doğrultusunda daha çabuk ve doğru 
şekilde organize edilebilir.” dedi.
Büyükkaya yardımların yerine doğru şekilde ulaştırılması için yapılması 
gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Yangın bölgesine birçok insan iyi niyetle 
destek olmak istiyor. Bunun için de elinden geleni yapıyor. Ancak bunun 
planlı ve bilinçli bir şekilde sürdürülmesi gerek. Birçok belediye yardım 
topluyor ve bölgeye gönderiyor. Hemen hemen hepsi aynı tarz yardım 
malzemelerini bölgeye ulaştırıyorlar. Bazı malzemeler üst üste yığılırken, 
eksikliği hissedilen ürünlere ise ulaşılamıyor. Örneğin bizden en fazla 
buz istendi. Çünkü bu hava koşullarında en faza yarım gün muhafaza 
edebiliyorsunuz. Bölgede hala birçok noktada elektrik yok. Bu yüzden 
buz büyük ihtiyaç. Oysa Büyükşehir Belediyesinin Derman ekipleri ilk 
günden itibaren her gün bölgede yemek ve çeşitli malzemeler dağıtıyor. 
İhtiyaçları isim, isim tespit ediyorlar. Birçok görevli köylüler tarafından 
isimleriyle çağırılıyor. Örneğin bizim aracımızda ütüler vardı. Derman 
görevlileri hangi ütünün hangi kadına verileceğini biliyordu.
Bazı noktalarda yığılmış plastik mutfak gereçleri, bardak, fincan ta-
kımları gördük. Muhtemelen yardım için gelenler ellerinde ne varsa ilk 
karşılaştıkları mağdurlara verip gitmişler. Bu malzemeye ihtiyacı olanlara 
da ihtiyaç duymayacakları malzeme ulaştırılmış. Bütün bunların önüne 
geçmek için yardımların bir düzen içerisinde yerine ulaştırılması lazım. 
Hem yangın öncesi hem de yangınların ardından her gün bölgede olan 
Büyükşehir Belediyesi Derman ekibi araç-gereç ve personel yeterliliği 
(uzmanlığı) bakımından en doğru adres olarak önümüze çıkıyor. Hatta 
ilçe belediyelerinin de “Derman Çatı Organizasyonu” altında yer almaları 
gerektiğini düşünüyorum. Ankara, Eskişehir, Çankaya gibi belediyeler 
bu organizasyonda Adana’daki ilçe belediyeleri de yer alabilirler” dedi. 
Salim Büyükkaya (TGS Adana Şube Başkanı), Murat Yıldız (Şube Baş-
kan Yardımcısı), Armağan Kabaklı (TGS Üyesi Birbuçuk Tv Genel Yayın 
Yönetmeni), Serdar Akın (TGS Merkez Disiplin Kurulu Üyesi), Uğur 
Büyükkaya (Yardım gönüllüsü)
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YAKUT KASTAMONU’YA YARDIMA KOŞTU

Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekibi, Kastamonu 
Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketine yardıma koştu. 13 Ağustos’tan bu 
yana Kastamonu’da olan ekipler, devam eden arama-kurtarma ve tahliye 
çalışmalarına katkı sağlıyor.
Türkiye günlerdir yangın-sel gibi afetlerle boğuşurken, Yüreğir Beledi-
yesi Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekipleri nerede ihtiyaç varsa oraya 
koşuyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla daha 
önce orman yangınlarının yaşandığı Kozan, Aladağ, Kadirli ve Manav-
gat’a giderek çalışmalara destek veren Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma 
Timi (YAKUT) ekipleri, şimdi de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya 
yardım eli uzattı. Yaşanan büyük afet sonrası vakit kaybetmeden yola 
çıkan ekipler, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmala-
rına destek vermeye başladı.
Selzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kocaispir, “Zor bir 
süreçten geçiyoruz. Önce orman yangınları sonra sel felaketi yaşadık. 
Ama devletimiz güçlü hamdolsun. Hep birlikte bu felaketin de üstesinden 
geleceğiz. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor,
Yüreğir Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen her 
göreve hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” İfadelerini kullandı.

Yusuf Sağlam yeniden Kozanspor FK Kulüp Başkanı
Geçtiğimiz sezon 3.ligden amatör lige 
düşen Kozanspor FK olağan genel kuru-
lu yapıldı. Mevcut Başkan Yusuf Sağlam 
yeniden Kozanspor FK Kulüp Başkanı 
olurken Bekir Ayhan ise Asbaşkan oldu. 
Yönetimde Volkan Bayrakçı, Umur Gök 
ve Serhan Gültekin gibi genç ve idealist 
isimlerde yönetime girenler arasında.
Kozanspor FK Yeni Yönetim Kurulu şu 
isimlerden oluştu: Başkan Yusuf Sağlam, 
Asbaşkan Bekir Ayhan, Ümmet Akca, 
Volkan Bayrakçı, Serhan Gültekin, Kud-
dusi Ergen,  Muhammed Bekir Evcin, 
Bedir Kocaoğlu, İsmail Erol, Umur Gök, 
Ümit Özarslan, Muhammet Alparslan, 
Mustafa Arslan, Hüseyin Kaya, Mehmet 
Agca, Tuncay Gök, Ulaş Aydın, İbrahim 
Taş, Elif Akyıldız, Zehra Ergen, Halil Ataş 
ve Furkan Çetin.
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Kozan’da Büyüyen Fidanlar Yüzleri Güldürüyor 

Ülkemizde birçok 
ilde meydana ge-
len orman yangını 
sonrası yanan 
alanlar Orman 
Genel Müdürlüğü-
müzün çalışmaları 
doğrultusunda 
yeniden ağaçlandı-
rılarak küllerinden 
doğuyor.
Adana Orman 
Bölge Müdürlüğü 
Kozan’da 2020 
yılında meydana 

gelen orman yangını sonrası zarar gören ormanlık alanların yeniden hayat 
bulması için, fidan dikimi ve tohumlama çalışmalarıyla her metrekareyi 
yeniden yeşillendirmek, eski görünümüne kavuşturmak amacıyla, ilmek 
ilmek dağ taş demeden yeşil vatan hedefiyle  büyük bir gayret ve özveri ile 
çalışmaya devam ediyor. 
Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz meydana gelen orman yangın-
larından sonra zarar gören alanlar ülkemizin neresinde olursa olsun 1 
yıl içerisinde ağaçlandırıldığını belirterek; “Bölge Müdürlüğümüz sınır-
ları içerisinde bugüne kadar orman yangınlarında zarar gören alanların 
tamamı ağaçlandırılmıştır. Kozan yangınında da zarar gören alanlarda 
kısa sürede yanan ağaçları sahadan çıkartarak hazırladığımız projeye göre 
aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Yanan alanların 
%80’i tabi tensil tohum ekimi yöntemi ile ağaçlandırılmış olup, %20’sinin 

ise arazi hazırlığı tamamlanarak sonbaharda fidan dikimi gerçekleştiri-
lecektir. Tohum ekimi ve tabi tensil ile elde edilen gençlikler yüzlerimizi 
güldürdü.  Yangından sonra asli tür korunarak doğal yapısına uygun 
ormanları inşa ederken gelir getirici türler ile de fidan dikimi gerçekleşti-
rerek orman köylümüze ekonomik olarak destek sağlamayı da amaçladık. 
Ekolojik dengeyi yeniden kurmak ve GeleceğeNefes olmak için bir yıl 
dolmadan sahayı ağaçlandırdık ve çalışmalarımız halen devam ediyor. 
Çalışmalarda emeği geçen vefakar cefakar mesai arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi.



* Geniş ve zengin eğitim odaklı kadro
* Çocuk oyun grupları
* Ferah ve hijyenik bir ortamda çocuklarımızın yaş 
gruplarına göre eğitimi
* Maske mesafe ve hijyen kurallarının en üst 
  düzeyde uygulanması
* Montesör eğitimi
* Satranç, Mangala, Müzikli tiyatro *Önemli gün ve 
   haftalarda parti ve gösteriler *Çocuk sineması 
* Parkur oyunları
* Sosyal aktiviteler

* Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı, 
sağlıklı beslenme eğitimi 
* Değerler eğitimi
* Türkçe dil etkinliği Matematik eğitimi, okuma 
yazma ya hazırlık * Fen ve Doğa, spor etkinlikleri ve 
çocuğunuz gelişimi için gerekli eğitimler uzman 
kadro tarafından sunuluyor
* Çocuk Durağı Kreş ve Gündüz bakımevi
 Erken kayıt avantajlarından sizde yararlanın
* Kontenjanlarımız sınırlıdır
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Çocuk Durağı Kreş ve Gündüz 
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