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UYUŞTURUCU  OPERASYONU
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu
 ticareti  yapanlara yönelik belirlenen adreslere 20 
Ağustos Cuma günü  05.30'da operasyon 
düzenlediler. 
Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasın-
da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti  
yaptıkları tespit edilen şüpheliler  (T.S. - A.C.- I.I. 
- M.I.- S.S.- S.K.-  Ü.S.- I.B.- K.G.) adlı kişilerin 
eşzamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 
yakalandıkları açıklandı.                          13’de   

Akrepten, yılandan korkmuyorlar… Elektrik yok; Ay Işığı onlara yetiyor…
KONAR GÖÇER EDELERİMİZLE YAYLALARINDA SÖYLEŞİ YAPTIK
Çadırlarda yaşasalar da onlar mutlular, hayatlarından da memnunlar…

Konar Göçer edelerimizle Tufanbeyli'deki yaylalarında söyleşi 
yaptık. Bir kısmı dilenmiyor, tarım işçiliği yapıyor...
Yerli halkla kız alıp verenler ve çocuklarını İstanbul'da 
okutanlar da var... 
Nazlı ise bütün kibarlığıyla dilenmeye devam ediyor. 56’sında 
torunun torununu gördü...Torunlarının sayısı o kadar çok ki 
kaç tane olduğunu bilmiyor.                                                9’da

VEKİL TAMER DAĞLI 
KISACIKLI İÇMESİNİ ZİYARET ETTİ 

Ak Parti Adana Milletvekili Tamer 
Dağlı, Feke'nin Kısacıklı Köyü ve 
Kısacıklı İçmesini ziyaret etti. Kısacıklı 
Muhtarı Yaşar Yastı, Şifalı suyun önemini 
ve suyun tekrardan insanların kullanıma 
sunulması, tesisin ayağa kaldırılması için 
projelerini anlattı.
Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, 
Feke programında zaman ayırarak 
Şifalı Suyun kurtarılması ve tesisin
hayata döndürülmesi için elinden gelen 
yardımları yapacağını iletti.        11’de
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Antik Mısır’da, bundan beş bin yıl önce yaşa-
yan insanlar, Nil nehrinin, belirli dönemlerde 
taştığını keşfetmişler, debi arşivini tutmuşlar.
Geometri ve Matematiği, kullanmış, barınak-
larla, tarlaları buna göre konumlandırmışlar.
Beş bin yıl sonra, biz de matematik ve 
geometriyi kullandık.
Köprü yaptık, altından su geçeceğini,
Yol yaptık, altından toprağın kayacağını,
Baraj yaptık, patlayacağını,
Orman deposu yaptık, yerini 
hesaplayamadık.
•••
Dere yatağını daralttık.
Kenarlarına betondan duvarlar yaptık.
Yüzlerce metre olan dere yataklarını, 
kanalcık haline getirdik.
Akarsuyu daracık alana hapsettik.
Dere yatağından arsa ürettik.
Üzerine de çok katlı binalar diktik.
Doğanın yasalarını görmezden geldik
Yağmur yağdı, kanalcık suyu almadı sel oldu.
Suçlu aradık.
Kimimiz, metrekareye düşen 300-400 kg, 
tarihte görülmemiş aşırı yağış dedik.
Kimimiz, baraj kapakları açılmış dedik.
Asıl suçluların dere yatağını daraltan, dere 
yatağını imara ve yapılaşmaya açmış olan 
insanoğlunun taa kendisi olduğunu unuttuk.
Güdük beyinler değil, düşünen ve sorgula-
yan beyinler mütevazidir.
•••
Su akar, yatağını bulur derler ya,
Sel gelmedi.
Siz doğayı delik deşik ettiniz.
Siz akıl çağında, akılsızca suyun yatağına 
gittiniz.
Afet sizsiniz.
Allah, aklını kullanmayanların üzerine pislik 
bırakır, ayetini bilmeyen,
Kibir abidesi, ben istediğimi yaparım 
diyenler,
Siz doğayı bozarsanız, doğada sizden 
intikamını alır.
Felaket bölgesinden gelen ilk görüntüleri 
gördüğümde “su köprüsü” sanmıştım.
Meğerse özgür bırakılmayan, kanalcık haline 

getirilen dereden giden sel, beraberinde
 tomrukları sürüklüyormuş.
Doğa ananın insanoğlundan çektiği nedir?
Doğada, amansız bir hayat mücadelesi var.
•••
Tunus’a 5 milyon,
Filistin’e 5 milyon,
Somali’ye 30 milyon,
Afganistan’a 75 milyon dolar gönderirsiniz.
Otobandan, tünelden, köprüden geçenden de 
geçmeyenden de,
Şehir hastanesine gidenden de gitmeyenden 
de,
Havalimanından uçandan da, uçmayandan 
da para aldınız.
KDV dediniz ÖTV dediniz peşin peşin 
ödedik.
Ama;
Yangında, depremde, selde, pandemide “mil-
letimiz cömerttir” dediniz IBAN verdiniz.
Dirilişten, dilenişe..
Yoksa hazine;
Yağmur yağdı, gök çatladı, 72’sinin ödü pat-
ladı, önden gitti baş toklu, ardından 5 toklu, 
10’unu verdim kasaba, 10’unu da katma he-
saba, kurt kaptı birisini, ötekinin de getirdim 
derisini.
Hikayesi gibi mi?
•••
Gündüz vakti bir ilçe sele teslim oldu. 
Binalar çöktü.
Sokaklar, parklar, iş yerleri çamurla doldu.
İnsanlar, hayvanlar, araçlar denize kadar 
sürükledi.
Yaşayanlar, hiçliğin ortasında kaldı.
Sayın Pakdemirli,
Hes’ler mağdur dediniz ya,
Hes’leriniz mağdursa, yitip giden canlar ne?
Yoksa suçlu onlar mı?
Ölenlerin acısı, kayıpların tasası, kalanların 
sorunları ile dertleneceğinize, HES’lerin 
derdine düşmüşsünüz.
Yangını, seli, depremi, salgını, aşıyı rant 
olarak görenleri,
Düşünüyorum da, sınavlar yapsan, mülakat 
gerçekleştirsen, araştırsan, soruştursan, ince 
eleyip sık dokusan, ölçüp biçsen, bu kadar 

kötüyü bir araya getiremezsin.
Peki nasıl bir araya gelmişler?
Getiren ne?
•••
Yangın olur,
Sel olur,
Geziciler, nerdesiniz derler.
Düşündüler;
Doğayla birlikte yaşamayı öğrenelim, dere 
yataklarına HES yapmayalım dediler, hain 
dediniz.
Doğayı sevdiler;
Yeşili koru, dağı kel bırakma, siyanürle
 maden arama dediler, provokatör dediniz.
Biber gazından kaçtılar camiye sığındılar.
Camide, içki içtiler dediniz.
Yoldan geçtiler;
Türbanlı bacımı dövdüler, bebeğini 
sürüklediler, üzerine i.ediler dediniz.
Gezicileri neden soruyorsunuz ki?
Geziciler, hep aynı yerde, asıl siz nerdesiniz?
•••
Ülkenin yarısı yandı, yarısını sel aldı, bir 
sorumlu istifa etmedi.
Besmeleyi ağızlarından düşürmeyenler,
Cuma namazını sektirmeyenler,
Sahra hastanesi olarak kullanılan camiyi 
boşalttılar.
Cuma namazı kıldılar.
Yetinmediler,
Onlarca insanımız ölmüşken,
Halen kayıpları arama-kurtarma çalışmaları 
sürerken,
İnanılmaz acılar yaşanırken,
Caminin önünde bir de miting yaptılar.
Böylesi bir ortamda nasıl miting yapılır ve 
muhalefet eleştirilir?
Kalbim acıdı...
Millet can derdinde, sizin derdiniz ne?
Bazı acılar paylaşınca bile hafiflemiyor.

SU NE YAPSIN
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Cumali DÜVER-Hasan DÜVER & HAS OTO GALERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı 
kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere tüm şehitlerimizi 

ve gazilerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum.

Av. Mustafa 
ÇİFTÇİ

Tahsin Topaloğlu’nun ardından…
Yalçın Kara yazdı/

Geçtiğimiz hafta toprağa 
verdiğimiz Tahsin ağabey 
beyefendi, dürüst,  
yakışıklı, mütevazı, 
toplumla uyumlu ve 
kendisiyle barışık bir
 insandı. Bir anda ne 
olduysa oldu 1 ay 
içerisinde vücudunun 
her yerine yayılmış 
kansere yenik düştü, çok 
geç kalınmıştı sonuçta 
kaderdi.
Tahsin Ağabey kökten 

akrabamızdı ve derdi ki: “Kozan’ın en köklü, eski ve 
geniş ailesinin mensubu benim çünkü bir tarafım 

Sehlikoğulları, diğer  tarafım Karaoğlu ve baba
 tarafım Topaloğlu” Kendisinden küçük olan bizlere 
“Dayı” diye hitap ederdi. Güzel insandı. Zor 
bulunurdu. Güçlü manevi miras bıraktı. Annesi 
Süheyla abla da genç yaşında bu dünyadan göçüp 
gitmişti, ona köyünde hep “Süheyla’nın oğlu” 
derlerdi. Bir de bacısı var Adeviye Abla can’dır
 kendisi. Duygu yüklüdür. Kütahya’ya yerleşti, 
orada yaşıyor. Ona da “Süheyla’nın Kızı” derler. 
Bugünlerde o kadar çok sevdiğimiz insanlar ardı 
ardına vefat etti ki anlatamam. Çoğu zaman 
cenazelere, yasa yetişemez olduk.
 Sanki ölümler hızlandı veya  bizlere yol yaklaştı…
 Tahsin abiyi unutmayacağız. Kendisine Allah’tan 
rahmet diliyor; tüm sevdiklerinin ve ailesinin 
acılarını paylaşıyorum. Hayatta önemli olan 
giderken bıraktığın: Sevgi, saygı ve muhabbettir. 
Mal da yalan mülkte yalan gel biraz da sen 
oyalan misali…

 Bizlere bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'ü ve silah 
arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm milletimizin 30 

Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun
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KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI MUSTAFA 
KANDEMİR’İN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Kozan Ticaret 
Odası Başkanı 
Mustafa Kande-
mir, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
dolayısıyla mesaj 
yayımladı. 
Başkan Kandemir 
mesajında: “Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ ün 
söylediği gibi 
‘Genç Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
temeli burada 
sağlamlaştırıldı, 
ölümsüz yaşayışı 

burada taçlandırıldı’ bu bağlamda 30 
Ağustos 1922’ de kazanılan Büyük Taarruz 
ile tarihi bir mücadele veren ecdadımız bize 
şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke 
bırakmışlardır. Tarih boyunca birlik ve 
beraberliğimizi yıkmaya  çalışan her 
türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa  çıka-
ran aziz milletimiz, 30 Ağustos 1922'de 
Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle 
birlikte ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm 
dünyaya ilanetmiştir.
Birlik ve beraberliğimizi geçmişte olduğu 
gibi bugün de bozmak isteyen bazı güçler 
olacaktır. Ancak bu güçlere karşı daha önce 
nasıl mücadele ettiysek 
bugün de aynı mücadeleyi verme karar ve 

azmindeyiz. Bugün, bizlere düşen, bütün 
imkânsızlıklara, bütün yokluklara rağmen 
ecdadımızın kurduğu Cumhuriyetimizi, 
birlik ve beraberlik içinde, daha da 
yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. 
Tüm bu duygularla başta üyelerimiz ve 
Kozan’ lı Hemşehrilerim olmak üzere tüm 
Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’ 
nı kutluyor, saygıyla selamlıyorum” dedi. 
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Av. Yusuf BİLGİLİ
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı

Fatih Aydın
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi & KOSB Müdürü

KEMAL YILDIRIM
Yıldırım Tüp ve Su Bayii

Ak Parti Kozan İlçe Başkan 
Yardımcısı / Tanıtım ve Medya 

Başkanı

Faruk YİĞENOĞLU

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 

arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm 
Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en 

içten dileklerimle kutluyorum

Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve 
yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu günün 

yıl dönümü 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’mız kutlu olsun!

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 
1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, 

Türk ulusunun yeniden dirilişidir. 
Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

30 Ağustos'un ne kadar büyük bir zafer olduğunu 
karasularımıza karşı atılmaya çalışılan adımlarla bir kez 

daha anlıyoruz. Canı pahasına vatanı ve bağımsızlığı 
savunan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla

anıyorum. 30 Ağustos
 Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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Zaferimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, 

halkımızın 30 Ağustos Zafer  bayramını yürekten 
kutluyorum.

Av. Alper ALKIŞ

Manav Paşa 
Ali KARA

Fatih KARA
Emlak-Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı & Fatih Auto

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır”
diyen ataların torunları olarak tarihi 

zaferlerle dolu milletimle gurur duyuyor 
ve herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 

kutluyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize 
armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, 
kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin 
milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda 
eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve 

minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman 
mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum

Habip Saygılı “Şifalı su temizlendi 
herkes gönül rahatlığıyla içebilir”

Feke ilçesine bağlı Güzpınarı Ma-
hallesi’nde bulunan şifalı içme suyu 
faydası ile hem yöre halkının hem 
de Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
gelen vatandaşların yoğun ilgisi-

ni görüyor. Emekli Esnaf Habip 
Saygılı şifalı suyun etrafının temiz-
liğini her sene kendi imkanlarıyla 
yaptırıyor. 
Habip Saygılı “Şifalı su temizlendi 
herkes gönül rahatlığıyla içebilir. 
Grip hastası olanlar, böbreğinde 
taş olanlar, solucan kıl kurt olanlar 
için bulunmaz bir nimet. Böyle bir 
şeyin eşi benzeri emsali olmayan 
suya sahip çıkılmalıdır” dedi. 
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Kozan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahbazoğlu’nun, 
30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kozan Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet 
Şahbazoğlu, 30 
Ağustos Zafer 
Bayramının yıl 
dönümü dolayısıyla 
basın açıklaması 
yaptı. Başkan 
Şahbazoğlu 
açıklamasında 
“Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın
 Başkumandanı ve 
Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün ön-
derliğinde kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılını kutluyoruz. 
Osmanlı Devletinin 1918 de imzaladığı Mondros sözleşmesi ile Anadolu 
toprakları işgal edilmiştir.
Türk Milleti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işgalci ve sömürgeci 
devletlere karşı kazandığı bu büyük zafer ile Yunan ordusu ve onun 
işbirlikçileri 9 Eylül 1922 tarihinde işgale başladıkları İzmir’de Akdeniz’e 
dökülmüştür. Bu  çerçevede;  ulusal kurtuluş savaşı’nın önderi ve 30 
Ağustos Zaferi’nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve 
her Türk’ün gururu Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ve, silah arkadaşları 
başta olmak üzere kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını, kanları ve 
canları ile bu toprakları vatan yapan, bağımsızlığı kazandıran,  
şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anar, büyük Türk Milleti’nin 30 ağustos 
zafer bayramını en içten duygularımla kutlarım” dedi

Emin CANBOLAT
Kuyumcular Odası Başkanı & Döviz Kuyumculuk

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 
Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan 
Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun 
yeniden dirilişidir. 30 Ağustos Zafer 

Bayramınız Kutlu Olsun.

Mehmet GELEBEK
Kelebek Gurme Peynir Dünyası

Zafer elbette başaracağım diyenin ve 
başaracağına inananlarındır. Bu güzel 
memleketimizde zaferi hak eden Türk 
milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı 

kutlu olsun.
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Musa AKÇALI
CAN MEDİKAL

Akrepten, yılandan korkmuyorlar… Elektrik yok; Ay Işığı onlara yetiyor…
KONAR GÖÇER EDELERİMİZLE YAYLALARINDA SÖYLEŞİ YAPTIK
Çadırlarda yaşasalar da onlar mutlular, hayatlarından da memnunlar…

Konar Göçer edelerimiz-
le Tufanbeyli'deki 
yaylalarında söyleşi 
yaptık. Bir kısmı 
dilenmiyor, tarım işçiliği 
yapıyor...
Yerli halkla kız alıp 
verenler ve çocuklarını 
İstanbul'da okutanlar da 
var... 
Nazlı ise bütün kibarlı-
ğıyla dilenmeye devam 
ediyor. 56’sında torunun 
torununu gördü...
Torunlarının sayısı o 

kadar çok ki kaç tane 
olduğunu bilmiyor. 
Tufanbeyli Şar’da Çadırda yayla yaparken 
karşılaştığımız Nazlı “56 yaşındayım. Torunumun 
torununu gördüm. 3 aydan beri yayladayım. Bir sürü 
torunum var sayısını 
bilmiyorum. Suyumuzu arabalarla getiriyoruz. 
Elektriğimiz yok. Ay ışığından faydalanıyoruz” dedi.
İmirze’nin torunu, Aşır ve Mahmut abinin yiğeni 
Mihriban Abla’nın ise 15  torunu var. İstanbul’da 
akültede okuyan akrabaları da varmış.

 Mihriban 3 kız 3 erkek 
çocuğu annesi ve hep
birlikte Tarım işçiliği 
yapıyorlar.  Ailecek 
yevmiyeciler. Portakal, 
limon ve fıstığa giderek 
geçimlerini çıkartıyorlar. 
Yakın akrabalarına yardım 
dahi ettiğini 
belirten Mihriban abla 
“Çok şükür elimiz ayağımız 
tutuyor” diyor. Çadırların 
içerisinde yaşasalar da 
onlar mutlular, 
hayatlarından da 
memnunlar.
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HARUN DEĞİRMENCİ
DEĞİRMENCİ SİGORTACILIK VE 

ARACILIK HİZMETLERİ

ALEV ATAŞ
ATAŞ TİCARET

DR. MERYEM GÜLPERİ SUCAK
DİŞHEKİMİ DURMUŞ SUCAK

Başkan Yahya Ocak’tan 30 
Ağustos Zafer Bayramı mesajı

S.S. Kozan Sancaklı Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi ve Kozan Kundu-
racılar Odası Başkanı Yahya 
Ocak, 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Başkan Ocak mesajında “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
liderliğinde 1919 yılında baş-
layan istiklal mücadelesi, 30 
Ağustos 1922'de Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi Zaferi ile 
taçlanmıştır. Ülkemizin birliği 
ve Milletimizin bağımsızlığı 
uğruna verilen mücadelenin 

kazanıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramının yıldönümünde, Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş 
Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu top-
rakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden 
Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum” dedi. 
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Mehmet BOZDOĞAN
MHP Kozan Belediye Meclis Üyesi

Bozdoğan Ticaret

30 Ağustos Zafer 
Bayramımız Kutlu Olsun

Mehmet Ali ALTIPARMAK

Büyük Taarruz 
Zaferi’nin 

yıldönümünde, başta 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk olmak 
üzere vatanımız 

uğruna canlarını feda 
etmekten bir an olsun 
bile tereddüt etmeyen 

aziz şehitlerimizi 
rahmet ve şükranla 
anar, milletimizin 
30 Ağustos Zafer 

Bayramını içtenlikle 
kutlarım.

VEKİL TAMER DAĞLI KISACIKLI İÇMESİNİ ZİYARET ETTİ
Ak Parti Adana 
Milletvekili Tamer 
Dağlı, Feke’nin 
Kısacıklı Köyü ve 
Kısacıklı 
İçmesini ziyaret 
etti. Kısacıklı 
Muhtarı Yaşar 
Yastı, Şifalı suyun 
önemini ve suyun 
tekrardan
 insanların 
kullanıma 
sunulması, tesisin 

ayağa kaldırılması için projelerini anlattı.
Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Feke programında zaman 
ayırarak Şifalı Suyun kurtarılması ve tesisin hayata döndürülmesi 
için elinden gelen yardımları yapacağını iletti. 
Kısacıklı köyü muhtarı Yaşar Yastı “Vekilim Tamer Dağlı’ya köyümü-
zü ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum.  Köyümüzle ilgili 5 
başlıklı temel sıkıntılar için çözüm arayışları içerisinde sohbet ettik. 
İnşallah Kısacıklı içmesiyle ilgili de sorunu çözme konusunda 
çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah açılışını hep beraber 
vekilimizle gerçekleştireceğiz. Adana milletvekillerini köyümüzde 
ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi. 

Tuna Nehrin'in serin kıyılarında 
aldığı abdestin namazını, 

Afrika'nın kızgın çöllerinde eda 
eden bir milletin çocukları olarak 

30 Ağustos Zafer Bayramınızı 
kutlarım

Salim AÇIKGÖZ
Muhtarlar Derneği Başkanı

30 Ağustos Zafer 
Bayramımız 
Kutlu Olsun

Vahdettin SARI
Işıklı Mahallesi Muhtarı
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ŞERİFLİ KÖYÜNDE TRAKTÖR UÇURUMA 
DÜŞTÜ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şerifli Köyü'nde Mustafa 
Akgül’ (39) kullandı-
ğı traktörün direksiyon 
hakimiyetini kaybederek 
uçurumdan aşağı yuvar-
lanması sonucu hayatını 
kaybetti. Mustafa Akgül 
isimli vatandaş traktörle 
seyir halindeyken, traktö-
rün direksiyon hâkimiyeti-
ni kaybetmesi sonucunda 
traktörle birlikte yaklaşık 
100 metrelik uçurumdan 
aşağı yuvarlanarak hayatı-
nın kaybetti. 
Haber verilmesi üzerine 
olay yerine 112 sağlık ekip-
leri ve cankur ekipleri sevk 

edildi. Yapılan kontrollerde Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. 
Savcının olay yerini incelemesinin ardından Feke Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Merhum Akgül, 
otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şerifli Mahalle Mezarlığı’na 
defnedildi. 

BAŞKAN KOCAİSPİR 
AŞURE İKRAM ETTİ

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Meh-
met Kocaispir, belediye hizmet
binasında vatandaşlara ve personele 
aşure ikram etti.
Yüreğir Belediyesi, Muharrem ayı 
dolayısıyla belediye hizmet binasında
aşure etkinliği düzenledi. Dualarla 
kurulan kazanlarda hazırlanan
aşureler belediye çalışanlarına ve 
vatandaşlara ikram edildi.
Etkinliğe katılan Başkan Kocaispir, 
Muharrem ayının ülkemize ve İslam
âlemine hayırlar getirmesini diledi.
Aşurenin, paylaşmanın, dayanışma-

nın ve birliğin sembolü olduğunu 
ifadeeden Başkan Kocaispir, “Son 
zamanlarda bir taraftan yangınlarla, 
bir taraftan sel afetleri ile ülke olarak 
hepimiz zor günler yaşadık. Ama
inanıyorum ki birlik ve beraberlik 
içerisinde bu günleri de inşallah
atlatacağız. Muharrem ayının 
birlik, beraberlik ve kardeşlik
duygularımızın daha da 
pekişmesine, tüm olumsuzlukla-
rın sona ermesinevesile olmasını 
diliyorum.
Belediyemize bağlı tüm birimlerde 
özveriyle çalışan tüm mesai
arkadaşlarıma emeklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Allah, yaptığımızaşure hayrını 
kabul etsin.”  şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi Yönetiminden 
Yangın Bölgesine Ziyaret

Gelecek Partisi Adana İl Başka-
nı Ebubekir Yılmaz, Kozan İlçe 
Başkanı Murat Başıbüyük ve 
beraberinde parti il ve ilçe yö-
netim kurulu üyeleri geçtiğimiz 
haftalarda ilçemiz Kozan’a bağlı 
Salmanlı ve Kızlarsekisi Mahal-
lelerinde orman yangınından 
zarar gören köylü vatandaşları 
ziyaret ettiler.

İl Başkanı Yıldırım ve İlçe Baş-
kanı Başıbüyük yangında mağ-
dur olan vatandaşların sorun-
larını dinleyip yanan ikametleri 
tek tek ziyaret ettiler. Gelecek 
Partisi Adana İl ve Kozan İlçe 
teşkilatı olarak maddi mane-
vi tüm imkanları ile yangın 
bölgesinde zarar gören hemşe-
rilerinin yanında olduklarını 
belirten Gelecek Partisi Kozan 
İlçe Başkanı Murat Doğuşlu 
hemşerilerine ayrı yeten geçmiş 
olsun dileğinde bulundu.

Asfalt üretimi artıyor, 
yollar daha hızlı yapılıyor

Başkan Zeydan Karalar, günlük 
asfalt üretimini 3500 tona çıkara-
rak, yol yapım miktarını ve hızını 
artırdı.
Adana Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeydan Karalar, göreve gelir 
gelmez başlattığı asfalt hamlesinde 
vitesi daha da yükseltiyor.
Asfalt şantiyesinde incelemeler-
de bulunan Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Ka-
ralar, asfalt üretim miktarının 
artırıldığını ifade etti. Başkan 

Zeydan Karalar, “Şu anda 
elimizde olan ve günde 2 bin ton 
asfalt üreten plent istediğimiz 
hızda asfalt hizmeti vermemize 
yetmiyordu. İlçelerimizden 
getirdiğimiz plent ile günlük 
asfalt üretimini 3 bin ton ile 3 
bin 500 ton seviyesine çıkardık. 
Böylece hem eski bozuk 
yolları hem de kazılan yolları 
daha çabuk yapacağız. 
Adana’mıza hayırlı olsun” dedi. 
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DÜZENLENEN UYUŞTURUCU 
OPERASYONUNDA 9 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı 
Koordinesi, İlçe  Emniyet Müdürlü-
ğü ekipleri, kentte uyuşturucu
 ticareti  yapanlara yönelik 
belirlenen adreslere 20 Ağustos 
Cuma günü  05.30’da operasyon 
düzenlediler. 
Başsavcılık tarafından yapılan basın 
açıklamasında uyuşturucu ve uyarıcı 
madde ticareti  
yaptıkları tespit edilen şüpheliler  
(T.S. - A.C.- I.I. - M.I.- S.S.- S.K.-  
Ü.S.- I.B.- K.G.) adlı kişilerin
 eşzamanlı olarak yapılan operasyon 
neticesinde yakalandıkları 
açıklandı. Polis, ev, iş yeri ve
 araçlarında yaptığı aramada, 1216 

gram esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram sentetik uyuşturucu, 
hassas terazi ve tabanca ele geçirdi. 
Şüpheli şahısların soruşturmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği 
öğrenildi.

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder 
Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları 
şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle 
kutluyorum.

Av. Zihni ÇUBUKÇU
Mehmet YAĞAN

YAĞANLAR UN

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 
30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, 

aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anarım

Bizlere bu büyük zaferi armağan eden Atatürk'ü ve 
silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Tüm 
milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

TURGAY BOZKURT
İŞ ADAMI / PETROLCÜ  

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun
 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle 

kutluyorum.

Ali TÜFEKLİ 
SERPA SERAMİK



Kozan Belediyesi İşletme İştirakler 
Müdürü Burak Kamalı’yı Sosyal Yaşam 

Merkezi’ nde ziyaret ettik

FUAT KÖK YILDIRIM
NAZLIM PASTANESİ VE NAZLIM 

UNLU MAMÜLLERİ

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız 
askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve 

ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam 
edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer 

Bayramınız Kutlu Olsun.

DERYA DENİZ
TEMA Vakfı Kozan İlçe Sorumlusu

Volkan BAYRAKÇI
Adana Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili & 
Erdeniz Sigorta ve 

İnşaat

30 Ağustos'un ne kadar büyük bir zafer 
olduğunu karasularımıza karşı atılmaya 

çalışılan adımlarla bir kez daha anlıyoruz. 
Canı pahasına vatanı ve bağımsızlığı savunan 

tüm şehitlerimizi bir kez daha  saygıyla 
anıyorum. 30 Ağustos 

Zafer Bayramımız kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay 
yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve 

canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin 
kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 

üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, 
minnet ve şükranla anıyorum.

Bizce toplumun üretim ve meslekleş-
me anlamında geleceğini ilgilendiren 
en önemli ve yararlı birim. Binbir 
emek ve özenle Kozan'ın köylerin-

de yetişen yöresel ürünlerin dolum 
ve paketlemeleri yapılıyor. Ürünler 
Hoşkadem Cami karşısındaki yöresel 
ürün satış merkezinde(Baymuş'un biti-
şiği) halka arz ediliyor. Ayrıca e ticaret 
www.kozanyoresel.com adresinden 
tüm Türkiye' ye satışı gerçekleştiriliyor. 
Tek kelimeyle tebrik ediyorum. 
Devamı gelmeli...

Gelecek Partisi Yönetiminden Yangın Bölgesine Ziyaret
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı 
Ebubekir Yılmaz, Kozan İlçe Başkanı 
Murat Başıbüyük ve beraberinde parti il 
ve ilçe yönetim kurulu üyeleri geçtiği-
miz haftalarda ilçemiz Kozan’a bağlı 
Salmanlı ve Kızlarsekisi Mahallelerinde 
orman yangınından zarar gören köylü 
vatandaşları ziyaret ettiler.
İl Başkanı Yıldırım ve İlçe Başkanı 
Başıbüyük yangında mağdur olan 
vatandaşların sorunlarını dinleyip 
yanan ikametleri tek tek ziyaret ettiler. 
Gelecek Partisi Adana İl ve Kozan İlçe 

teşkilatı olarak maddi manevi tüm 
imkanları ile yangın bölgesinde zarar 
gören hemşerilerinin yanında oldukla-
rını belirten Gelecek Partisi Kozan İlçe 
Başkanı Murat Doğuşlu hemşerilerine 
ayrı yeten geçmiş olsun dileğinde 
bulundu.
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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
24 AĞUSTOS 2021 / Yıl: 15    Sayı: 775

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

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten 

dileklerimizle kutluyoruz.

Fuat DOKUZCU
Kebapcı Fuat Usta

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 30 

Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun.

Gönen GENCER
TÜMER OTO 
KUAFÖR & 
OTO PARK

30 Ağustos Zafer Bayramınızı en 
içten dileklerimle kutluyorum.

Ekrem ŞAHİN
Şahin TARIM



ADEM KAMALI


