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Yaklaşık bir ay önce (28 Temmuz) 
Kızlarsekisi Köyü Hüsemli mevkiinde 
başlayan; Salmanlı, Gökgöz ve Akarca 
köylerini etkisi altına alan orman 
yangınında bir çok ev adeta küle 
dönmüş ve çam ormanı ağırlıklı bölgede 
binlerce ağaç yanmıştı. Tek teselli 
kaynağımız ise her hangi bir can 
kaybının olmamasıydı. Telef olan 
hayvanlar, kül yığını hikâyeler, kömür 
renkli ağaçların görüntüleri hafızamızda 
hâlâ tazeliğini koruyor. 

YANGIN SONRASI SÜREC…

Sürecin başından bugüne kadar, büyük-
şehir belediyesine ait ‘Derman’ ekipleri 
daima vatandaşın yanı başında oldu. 
Buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik 
ihtiyacının karşılanması amacıyla güneş 
paneli, günlük yemek dağıtımı, buz da-
ğıtımı gibi faaliyetleri büyükşehir eliyle 
gerçekleşti. Başkan Zeydan Karalar yan-
gının akabinde bizzat bölgeye giderek 
halkın derdin dinledi ve her türlü ihtiyaç 
halinde belediyenin vatandaşın yanında 
olduğunu vurguladı.                          9’da

FARUK SÖNMEZ  DIŞ İLİŞKİLER 
GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ DAİRE 

BAŞKANLIĞINA ATANDI
Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 
Daire Başkanı Binnur 
Uzun'un görevden 
alınmasıyla yerine 
Kozan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Faruk 
Sönmez atandı.   12’de

CHP Milletvekili  Burhanettin Bulut "Mecliste 
bölgesel sorunları sıklıkla dile getiriyoruz”

CHP Adana Milletvekili 
Burhanettin Bulut ve CHP İlçe 
Teşkilatı Başkanı Bünyamin 
Sedefoğlu, Eski İlçe Başkanı Erkan 
Karaoğlu ve parti yöneticileri 
gazetemize ziyarette bulundular. 
CHP Adana Milleteveili Burhanettin 
Bulut: “Biz mecliste özellikle 
bölgesel sorunları sıklıkla dile 
getiriyor ve sorunları  muhakkak 
yerinde inceliyoruz” dedi. 
Vekil Burhanettin Bulut, Türkiye 
gündemini ulusal kanallarda sıklıkla 
değerlendiren bir milletvekili.   5’de                                

Herkes her yerde tutmaz; siyaset 
bu kadar çocuk oyuncağı değil!
Yalçın Kara yazdı/
Bakıyorum da son zamanlarda ağzı olan herkes siyasi 
konuda saçma sapan, ipe sapa gelmez yakıştırmalar, 
gerçekleşmeyecek senaryolar üzerinde duruyor. 
Misal: Adamın ömrü sosyal demokratlara ve CHP’ye 
düşmanlıkla, karşı mücadele ile geçmiş. Cumhuriyet ve 
değerleri başta laiklik düşmanlığı için elinden gelen her şeyi 
yapmış adamı CHP’ye yakıştırıyorlar. CHP’nin adayı olabilir 
mi? Şeklinde kamuoyu oluşturmaya, algı yaratmaya, 
alıştırmaya çalışıyorlar. Yok böyle yağma?!           3’de
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Margaret Mead 1901 – 1978 yılları arasında 
yaşamış ABD’li bir antropolog.
Bu alanda yetkin biri olarak tanınmış, iz 
bırakmış biri.
Ona bir öğrencisi bir derste, uygarlığın ilk 
işareti nedir diye sormuş?
Bir antropologa bu soruyu sorarsanız, insan 
eliyle yapılmış bir aleti cevap olarak söyle-
mesini beklersiniz.
Örneğin,
Avlanmakta kullanılan keskinleştirilmiş  bir 
taş, kilden yapılmış bir çanak, bir çömlek 
gibi..
Ama o,
Kırılıp iyileşmiş uyluk kemiği.
Cevabını vermiş.
Arkeolojik araştırmalarda, rastladıkları, bu 
şekilde kırıldıktan sonra, iyileştiğini tespit 
ettikleri bir kemik ona göre uygarlığı 
başlatmış.
Gerekçesini de şöyle söylemiş.
Bu kemik, kalçayı dize bağlayan vücuttaki 
en büyük kemiktir.
Modern tıbbın yetersiz olduğu toplumlarda, 
kırık bir uyluk kemiğinin iyileşmesi, yakla-
şık altı hafta gibi bir zaman gerektirir.  
Doğada hiçbir insan, kırık uyluk kemiği iyi-
leşene kadar hayatta kalamaz.
İyileşmiş kemik demek;
Birisi o insanın bacağını sarmış,
Onu güvenli bir yere taşımış,
Onunla birlikte kalmış,
Ona zaman ayırmış,
Ona bakmış demektir.
İyileşmiş bir uyluk kemiği,
Bir kişinin, kendi hayatını kurtarmak için 
onu terk etmek yerine, bir insana yardım
 ettiğini gösterir.
Ayrıca şunu da ifade ediyor.
Zor bir dönemde başka birine yardım 
etmek, medeniyetin ilk belirtisidir.
Mead’ın, vurgusundaki güzelliğe bakar 
mısınız?
Medeniyet, yardımlaşma, şefkat ve sevgi 
ile başlamıştır.
•••
Laiklik neden önemli biliyor musunuz?

Sivas’ta, insanlar otele sıkıştırılıp diri diri 
yakılmasın,
Suriye’de öldürülen kişinin kalbi çıkarılıp 
“Allahu ekber” nidaları eşliğinde yenmesin,
Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’ndeki 
enstrümanları parçalanmasın, müzik yasak-
lanmasın,
Afganistan’da 8 yaşındaki kız çocuğu 63 
yaşındaki herifle evlendirilmesin,
Afganistan’da kadın toprağa gömülüp, 
taşlanmasın,
Kabil’de gencecik bir kadın sokak 
ortasında linç edilmesin,
Mezopotamya’nın binlerce yıllık geçmişine 
ait arkeolojik mirası yok edilmesin, bu mi-
rasın korunduğu müzeler bombalanmasın,
Erkekler, eşleri öldükten sonra 6 saat içinde 
ölü eşiyle cinsel ilişkiye girebilir diyen din-
ciler olmasın,
Ezidi kadınlar kaçırılıp köle yapılmasın 
diye...
•••
Umutsuzluktur, bir insanın uçağın 
kanadına, motoruna veya tekerleğine 
tutunarak kaçmaya çalışması,
Cahil bırakılmışlıktır, bir insanın, uçağın 
kanadında binlerce km gidebileceğini 
düşünmesi,
Korkudur, bir insanın oksijensiz ve -55 
derecede, uçağın tekerine tutunarak 
kaçabileceğine inanması,
Uçağın kanadında kaçmaya çalışan 
Afganla, tankın egzozuna atlet tıkayan, 
F-16 ları sapanla kovalayan kafa, aynı kafa.
Şeriat, şeriat diye yeri göğü inleten bacılar 
görün de ibret alın.
Bir gün bir uçağın tekerine tutunup yere ça-
kılmak istemiyorsanız laikliğe sahip çıkın.
•••
Afganistan on beş milyondan fazla kadın 
nüfusa sahip.
Nedense bu savaştan kaçanların çoğunluğu 
genç ve erkek,
Bu savaştan kaçan bebek, çocuk, kadın ve 
yaşlılar neden yok?
Bir tarafta, kuyruklu yıldızın sesini kayıt 
eden düşünce,

Diğer tarafta, ortaçağın karanlığını 
günümüze taşıyan düşünce,
Taliban,
“Kadınlar, mücahitlerimizin eşleri olacak”, 
diye açıklama yapıyor.
Konuşmasına, hatta düşünmesine bile izin 
verilmeyen kadınlar,
Talibanın eline geçmek istemiyor.
Saçının bir teli görülse bile, namussuzlukla 
suçlanacağını bilen kadınlar,
Taşlanarak öldürülmektense “bu ölüm daha 
şereflidir” diyerek intihar ediyor.
•••
Kadını öylesine bir giysinin içine 
sokulmuşlar ki;
Gözleri, yüzü, mimikleri, bakışı yok olmuş.
Ezilmiş, küçülmüş, görüş alanı daralmış.
Herkes 180 derecelik görüş alanına 
sahipken, Afganlı kadın 30 dereceye 
hapsedilmiş.
Kadınların durumu felaket,
Bu duruma dünya seyirci kalmamalı.
•••
Analitik düşünme becerisi olmayan,
Öğreti geleneklerinden yoksun,
Direnme kültürünü bilmeyen,
Toprağını, yurdunu savunmayan,
Erkek kılıklı tipler, eşlerini, kızlarını, 
kız kardeşlerini, çocuklarını geride bırakıp 
kaçıyorlar.
Bunlar, önce “ben” sonra yine “ben” 
diyenlerden mi?
•••
Emperyalizm;
Afganistan’daki çeşitli aşiretleri,
Dinle kandırdı,
Etnisite ile akıllarını aldı,
Açlık ve yoksullukla terbiye etti,
DNA’larını hurdaya çevirdi,
Eğitimsiz ve cahil bıraktı.
Giderken arkada vahşi bir toplum, canlı 
bombalar, parçalanmış cesetler, korku, acı, 
sömürü, yoksulluk ve geleceksizlik bıraktı.
Akıl ve bilim yobazlığın ve gericiliğin
 karanlığını eninde sonunda yenilecektir.

UYGARLIĞIN İLK İŞARETİ
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Herkes her yerde tutmaz; siyaset 
bu kadar çocuk oyuncağı değil!

Bakıyorum da son 
zamanlarda ağzı olan 
herkes siyasi konuda 
saçma sapan, ipe sapa 
gelmez yakıştırmalar, 
gerçekleşmeyecek 
senaryolar üzerinde 

duruyor. 
Misal: Adamın ömrü sosyal demokratlara ve CHP’ye 
düşmanlıkla, karşı mücadele ile geçmiş. Cumhuriyet 
ve değerleri başta laiklik düşmanlığı için elinden gelen 
her şeyi yapmış adamı CHP’ye yakıştırıyorlar. CHP’nin 
adayı olabilir mi? Şeklinde kamuoyu oluşturmaya, algı 
yaratmaya, alıştırmaya çalışıyorlar. Yok böyle yağma?! 
Siyaset ve yönetim çocuk oyuncağı değildir. Ya da 
gitmediği parti kalmamış, Fırıldak Kubilay 
niteliğindeki kimseleri hemencecik sol eksene
 yakıştırıveriyorlar ya! Hafsalam almıyor. Emekten, 
halktan uzak kimseleri de aynı mahalde
 değerlendiriyorum. Bir kimsenin güzel bir mesleği de 
elbette olabilir. Bu da o kimselerin iyi yönetici olacağı 
anlamına gelmez. Bu tarz ciddiyetsiz, tabansız
 yakıştırmalar çok saçma. Kel alaka insanları CHP’ye 
boşuna yamamaya çalışmayın! Tutmaz! 

CHP’nin önümüzdeki seçimlerde önü açıktır. CHP 
iktidar olmaya namzettir. Sağ kesimden mutlaka oy 
alınmalıdır ve alınacaktır da. Yerel seçimlerde bunu 
açıkça gördük. Seçmenlerin hemen çoğunluğu bir 
adayın, kişiliğine, dürüstlüğüne güveniyorsa, aday da 
liyakate uygunsa parti farketmiyor.
 Seçmen bunalımdaysa kel alaka kişilere dahi bir 
defalık, konjonktür gereği oy da verebiliyor. İki cemaat, 
tarikat, bir iki de parası olan herkes siyaset yapmaya, 
toplumu hemencecik yönetmeye ve ihtiraslarına 
vatandaşı ve siyasi partileri ortak etmeye kalkıyor ama 
olmuyor. Sırıtıyor…
  Halkımız, seçmenler olumlu sinyaller gördüğü ve 
inandıkları kimselerle ilgili açıkça tavır bile almaya 
başladılar. Sevindiricidir…
 Bu arada yukarıda da bahsettiğim gibi, ömrü boyunca 
karşı devrimci olmuş, toplumcu yanı zayıf, kişisel
 gelişimini, tamamlamamış, kamu kaynaklarını
 kullanmada yüksek hassasiyet göstermemiş, meşruiyet 
zeminine büyük zarar vermiş, duruşu olmayan hiçbir 
kimsenin CHP’de politika yapacağına, yer bulacağına 
inanmıyorum. Senaryo icabı dahi olsa CHP adına
 gülünç yakıştırmaları hiç kimse yapmasın. İsimler ge-
lip geçer, tutumlar ve ilkeler değişmez…

Müzisyen Ahmet Öz, kızı Esma’yı evlendirdi
Müzisyen ve şarkıcı ve de seyyar sabit 
Sebzeci Ahmet Öz ve Hatice Öz çiftinin 
güzel kızı, Aşık Mahsuni Şerif 'i cadde ve 
sokaklarda beyinlere kazıyan Teypçi 
Meşhur İsmet Ağabeyin Torunu, Eşeli'nin 
yiğeni Esma Öz, Abdullah Ünal ve Hürü 
Ünal çiftinin oğulları Umut ile 29 Ağustos 
Pazar günü düzenlenen düğün töreni ile 
hayatlarını birleştirdiler. Genç çifte bir ömür 
boyu mutluluklar diliyoruz.
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A. Fatin Dağlı, Mimar oğlunu evlendirdi

İş dünyamızın tanınmış simalarından, toplumla uyumlu, 
STK’ların olmazsa olmaz isimlerinden A. Fatin Rüştü Dağlı ve 
Hikmet Dağlı çiftinin oğulları Yüksek Mimar Talip Dağlı,  
Keziban Süral ve Mehmet Süral çiftinin kızları Mimar Huri 
Süral ile geçtiğimiz hafta sonu Ayna Organizasyon düğün 
salonunda düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile dünya 
evine girdiler.
Dağlı ve Süral  ailelerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasının 
yoğun ilgi gösterdiği düğün törenine Kozan protokolü, iş 
insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi 
partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.
Talip ve Huri Dağlı çiftinin nikâhlarını ise Kozan Belediye 
Başkanı Kazım Özgan kıydı. Genç çiftin nikah 
şahitliklerini ise Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, eski Kozan 
İlçe Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Daire Başkanlığında görevli Sabit Akın Zaimoğlu ve Mimar 

Yaşar Gök üstlendiler. Nikah töreninin ardından Talip ve Huri 
Dağlı çifti ile düğün merasimine katılan davetliler gecenin geç 
saatlerine  kadar süren düğün töreninde doyasıya eğlendiler.
Huri ve Talip Dağlı çifti mutluluklarını aileleri ve düğün  
merasimine katılan davetli misafirler ile paylaştılar.
Damadın Babası A.Fatin Dağlı düğün törenine katılan
 davetlilerle ile tek tek ilgilendi. Genç çiftler Huri ve Talip Dağlı 
çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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CHP Milletvekili  Burhanettin Bulut “Mecliste 
bölgesel sorunları sıklıkla dile getiriyoruz”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve CHP İlçe 
Teşkilatı Başkanı Bünyamin Sedefoğlu, Eski İlçe Başkanı 
Erkan Karaoğlu ve parti yöneticileri gazetemize ziyarette 
bulundular. Adana milletvekilimizle Kozan ve ülke 
gündemini konuştuk. Doğu Çevre Yolu'nun bir an önce 
açılması gerektiğini ve 1 yıl olmasına rağmen 
Kozan'a bağlı 6 köydeki bahçeleri yanan köylülere, İlçe 
tarım müdürlüğünün tutanak tutmasına rağmen herhangi 
bir yardımın yapılmadığını, kredi kullanımının da yok 
denecek kadar az olduğunu dile getirdik. Burhanettin 
Bulut, TÜRKİYE'DE yeni uygulanan Cumhurbaşkanlığı 
sistemiyle özellikle iktidar vekillerinin yetkilerinin ve 
etkilerinin kalmadığını, bu anlamda zorluklar yaşandığını 
ve böylesi sorunlarının çözümünde en çok iktidar 
vekillerinin etkisiz kaldıklarını söyledi. Bulut: "Biz mecliste 
özellikle bölgesel sorunları sıklıkla dile getiriyor ve 
sorunları muhakkak yerinde inceliyoruz" dedi. 
Burhanettin Bulut, Türkiye gündemini ulusal kanallarda 
sıklıkla değerlendiren bir milletvekili.
Kozan’da bir dizi ziyarette bulunan CHP Adana 
Milletvekili Burhanettin Bulut, Kozan Şehit Aileleri 
Derneği, Muhtarlar Derneği, Kozan Ticaret Odası,
 Merkez Mahalle Muhtarları ve Adana Eczacılar Odası 
Kozan Temsilciliğini ve yerel gazeteleri ziyaret etti. Vekil 
Bulut’a ziyareti esnasında CHP İlçe Başkanı Bünyamin 
Sedefoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Kozan Eski İlçe 
Başkanı Erkan Karaoğlu eşlik ettiler. 
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Evinin bahçesini sıra dışı kafeye dönüştürdü
Kozan’da 
Tufanpaşa 
Mahallesi, Orhan 
Sokak (Millet 
Bahçesi’nin 
arkasındaki sokak- 
Mezarlık civarı) 
da oturan İlhami 
Durak, 30 yılı 
aşkındır uğraştığı 
hobilerle evinin 
bahçesini ve 
odalarını sıra dışı 
kafeye çevirdi. 
Doğadaki ve 
tabiattaki ürünleri 
zayi etmeden bin 
bir emekle 
süsleyerek şekil 
veren Durak, 
Tapan’ın Paşalı 
Köyünden. 
İlhami Durak 

“Aslen Tapan’a bağlı Paşalı Köyündenim. 30-40 senedir 
Kozan’da ikamet etmekteyiz. Kahve, soğuk ve sıcak içecek 
çeşitlerimizle Marverde Tıkışık Kafe’ye olarak hizmet 
veriyoruz. 

30-40 senedir gerek birik-
tirdiğim gerekse arkadaş-
larımın getirdiği deterjan 
kutuları, pet şişeler, eski 
kasetler, çam kozalağı, 
kabak, taş, çay fincanı, 
deniz kabuğu, kabak, 
ağaç dalları, gaz lambası, 
turunç v.b. ürünlerden 
biriktirdiğim
 malzemeleri değişik 
şekiller vererek süsledim. 
Bu davatandaşlarımızın 
ilgisini çekiyor. Sabah 
8:00’den Akşam 19:00’a 
kadar    hizmet veriyoruz. 

Hemşerilerimiz  mekânımıza gelerek doğal ortamda sohbet 
ve muhabbet edebilirler” dedi. 

YÜREĞİR BELEDİYESİ OKULLARDA 
TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Yüreğir Belediyesi, yüz yüze eğiti-
min başlayacağı 6 Eylül tarihi
öncesi öğrencilerin sağlıklı ve 
huzurlu bir ortamda eğitim göre-
bilmesiamacıyla ilçe genelindeki 
okullarda temizlik seferberliği 
başlattı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Kocaispir’in talimatıyla
harekete geçen Temizlik İşleri ve 
Park Bahçeler ekipleri yaptıkları
ortak çalışmalarla okulları eğiti-
me hazır hale getiriyor.
Eğitime verdiği önemi her fırsatta 
dile getiren ve göreve geldiği ilk
yıl hayata geçirdiği ‘Eğitime 
Dokun’ projesiyle bu alanda 
birbirinden önemli çalışmala-
ra imza atan Yüreğir Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 
pandemi nedeniyle ara verilen 

yüz yüze eğitimin yeniden baş-
layacağı 6 Eylül öncesi elini yine 
taşın altına koydu.
Başkan Kocaispir, ilçedeki okulla-
rın temizlenip çevre düzenlemesi
yapılması için ekiplerine talimat 
verdi. Yüreğir Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri okul 
bahçelerinde çim biçme, budama 
ve çevre düzenlemesi yaparken, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri de özel dezenfektanlarla 
yıkama ve çevre temizliği 
gerçekleştiriyor.



0731 Ağustos Salı 2021

SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

10. GELENEKSEL ÂŞIK ALİ KEMAL YİĞİT ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

Aşık Adnan Özcandan,  Ustası Merhum Aşık Ali Kemal Yiğit için gele-
neksel haIe getirdiği 10. anma gecesini 27 ağustos 2021 cuma Anka çay 
evinde düzenledi. Programa şehir dışından ve Kozan’da aşıklar katıldı. 
Adnan Özcanlı, Ahmet Pazarcı, Mahmut Divan, Ramazan Bozkurt ve 
Mücahit Erdem’in düzenlediği 10. Geleneksel Aşıklar Şölenine Deniz-
li’den Aşık Ozan Nihat, Osmaniye’den Aşık Aşikar, Feke’den Aşık Eyyubi, 
Feke’den Osman Çay, Kozan’dan Aşık Adnan Özcanlı, Kozan’dan Aşık 
Hikmetli ve yine Kozan’dan Ozan Alişan söylediği türkülerle gönülle-
ri mest ettiler. Program Aşık Ali Kemal Yiğt ve Eşi Fatma’nın ruhuna 

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. 
Aşık Adnan Özcan’dan “Öncelikle bize burayı tahsis eden MHP Kozan 
İlçe Başkanımız Nihat Atlı’ya çok teşekkür ediyorum. Ali Kemal Yiğit 
aslen Kozan’a bağlı Akçalıuşağı Mahallesi’ndendir. 1942 yılında Kozan’ın 
Bucak Mahallesi’nde doğmuştur. Ali Kemal Yiğit çok sayıda şiir yazmıştır. 
Amansız bir hastalık sonucu 2009 yılında Hakk’ın rahmetine kavuştu ” 
dedi.  

TİCARET BORSASI BAŞKANI İDRİS ÇEVİKALP' IN 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Kozan Ticaret Odası Başkanı İdris Çevikalp, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çevikalp mesajında “30 Ağustos 
1922’ de kazanılan Büyük Taarruz zaferi ile tarihi bir mücadele veren 

ecdadımız bize şanlı bir 
tarih ve bağımsız bir ülke 
bırakmıştır. Gazi Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’ 
ün söylediği gibi ‘Genç 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
temeli burada sağlamlaş-
tırıldı, ölümsüz yaşayışı 
burada taçlandırıldı’.
Bugün bizlere düşen, 
bütün imkânsızlıklara 
rağmen mücadele ederek, 
ecdadımızın kurduğu 
Cumhuriyeti, birlik ve 
beraberlik içinde, daha 
da yüceltmek, daha da 
güçlendirmek olmalıdır.
Tüm bu duygularla; başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyor, Kozan’ lı Hemşehrilerimin ve tüm Türk Mille-
tinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’ nı kutluyor, saygıyla selamlıyorum” dedi. 
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GAZETECİ ARKADAŞIMIZ CUMA ALİ 
SARI, YANGIN SONRASI SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşık bir ay önce(28 Temmuz) Kızlar-
sekisi Köyü Hüsemli mevkiinde başlayan; 
Salmanlı, Gökgöz ve Akarca köylerini 
etkisi altına alan orman yangınında bir 
çok ev adeta küle dönmüş ve çam ormanı 
ağırlıklı bölgede binlerce ağaç yanmıştı. 
Tek teselli kaynağımız ise her hangi bir 
can kaybının olmamasıydı. Telef olan 
hayvanlar, kül yığını hikâyeler, kömür 
renkli ağaçların görüntüleri hafızamızda 
hâlâ tazeliğini koruyor. 

YANGIN SONRASI SÜREC…

Yangının çıktığı andan itibaren arazözler 
harekete geçmiş bir saatten önce bölge-
ye intikal sağlanmış, hatta valiliğin etki 
altında kalacak bölgelerdeki vatandaşla-
rın tahliyesine yönelik kararı uygulanmış, 
böylece birçok vatandaşımız tehliken 
uzaklaştırılmış... Haklıya haklı, doğruya 
doğru... Fakat bazı evlerin arazözlerin 
zamanında müdahalesi olsa yamaktan 
kurtarılacağına dair vatandaşların iddiası 
var. Bunu da bir tarafa yazalım... 
Sürecin başından bugüne kadar, Adana 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 'Derman' 
ekipleri daima vatandaşın yanı başın-
da oldu. Buzdolabı, çamaşır makinesi, 
elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 
güneş paneli, günlük yemek dağıtımı, 
buz dağıtımı gibi faaliyetleri büyükşehir 
eliyle gerçekleşti. Başkan Zeydan Karalar 

yangının akabinde bizzat bölgeye giderek 
halkın derdin dinledi ve her türlü ihtiyaç 
halinde belediyenin vatandaşın yanında 

olduğunu vurguladı.
Yangından sonra evi yanan ailelerle ilk 
teması kuranlardan biri de Kızılay, AFAD 
ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı Psikososyal Destek Ekipleri oldu. 
Bu konuda vatandaşın memnuniyetini 
gözlemledim. 
Kozan Belediyesi de sahadaydı. Sanırım 
maddi imkansızlıklar nedeniyle büyük 
bir yardıma imza atamadılar. Bazı az 

hasarlı evlerin boyanması, hayvancılıkla 
uğraşan ailelere çadır dağıtımı ve sedir/
somye dağıtımı yapıldı.
Hükümet yetkileri bölgeyi sık sık ziyeret 
etti. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
Adana Mv. ve Eski Bakan Jülide Sarıeroğ-
lu, Kozanlı Vekil Tamer Dağlı sık sık böl-
geye gelip vatandaşın derdini dinlediler. 
Kaymakamlık kanalıyla canlı hayvan ve 

yem desteği verildi. Geçtiğimiz günlerde 
AFAD, sonra da valilik kanalıyla para 
yardımı yapıldı. 
Vekiller, bakanlar geldi gelmesine 
ama... Evi yanan vatandaşlara, 'evlerini-
zi sizden hiç bir ücret talep etmeden ye-
niden yapacağız' diyemediler. En önem-
li noktalardan biri henüz muallakta 
maalesef... Bu konunun hızlıca netliğe 
kavuşması gerekiyor. Yurttaşın sigorta-
sı devlettir. Unutulmaması gerekir!
Halkın bölgeye olan ilgisi ve yardımse-
verliği görülmeye değerdi. Bir hanenin 
ihtiyacı olan ne varsa, yardımsever va-
tandaşların elbirliğinde fazlasıyla yan-
gınzedelere ulaştırıldı. Bu olay gösterdi 
ki halkımızın vicdani eşiği çok yüksek. 
Bölge halkı bu durumdan çok memnun 
kalmış.
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 99. YIL DÖNÜMÜ 
DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramının 99’ uncu Yıldönümü tüm 
yurtta olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen programla 
kutlandı.  Program Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına 
Kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin 
konulmasıyla başladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 
günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma 
Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Vedat Aslan yaptı. 

Kozan Devlet Hastanesi Aşı çağrısı yaptı

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt ve 
Doktorlar artan virüs vakalarına karşı aşı çağrısı yaptı. Yapılan 
açıklamada: 18 YAŞ VE ÜSTÜ HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ en az 1 doz 
aşısını yaptırdı. %75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: 
“Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği 

sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.İhmal ettiğimiz ilk doz aşıyı şimdi 
yaptıralım. Hastalığa, can kaybına karşı! DEĞMEZ Mİ? HAYDİ KOZAN 
BEKLİYORUZ” denildi.
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ARAP AGA
Halk Köşesi

EĞİTİMSİZLİK SARMALINDA 
YIKILAN HAYALLER!

Ne yazık ki seçilmiş siyasi yöneticiler politik her konuşmaları 
ile hep hayal kırıklığı yaşattı bizlere. “Yapacağız, edeceğiz, her 
şey daha güzel olacak, düzelteceğiz falan filan” tesellisi ile sorun 
üzerine sorun üreten, sorumsuz sorunlu yöneticilerin yönettiği bir 
ülkede huzurlu bir yaşama kavuşabilir miyiz? Sorunların yaşattığı 
acı felaketlerle iç içe yaşıyor olmamız gerçekten ülke halkı olarak 
bizim için ibretlik acı bir felâket. Sorunlar yığını üst üste yığılınca 
felâketler zinciri arka arkaya gelirmiş. Bizse, bize bir şey olmaz 
umarsızlığında, maceracı yönümüz ağır bastığından susuz havuza 
gözü kapalı balıklama atlıyoruz. Öyle kritik bir âlemde yaşıyoruz 
ki, çözümsüz karmaşa ortamında kördüğüm olduk. Sorunlar sar-
malında çözülerek dağılacak mıyız? Yada sorunların üstesinden 
gelip birikmiş sorunları çözecek miyiz? Kafa yapımız beceriksiz 
olursa giyecek don bulabilir miyiz? Orman yangınları, sel felaket-
leri, deprem, terör, çığ düşmesi, maden kazaları, trafik ve işsizlik 
canavarı ve diğer farklı felaketleri özümsemiş, sorunlar diyarı bir 
memlekette sorunlarla iç içe yaşıyor olmamız, neyin göstergesidir? 
“Oku bakim!” Yani halk olarak yönetilmeyi başarabiliyor muyuz? 
Peki yönetici kadro yönetmeyi başarabiliyor mu? Başarısız toplum-
ların başardıkları tek başarı yolu var, o’da başarısızlığı aşırı dere-
cede başarmalarıdır. Öyle zorlu günlerden geçiyoruz ki, felâketler 
adeta tutsak aldı yaşantımızı. Ne yazık ki başarısızlığımız gönül 
sarayımızda gönül sultanımız oldu. Nereye kadar? Kimin için 
hangi amaçla neden koşuyoruz? Nereye koştuğumuzun bilincin-
de miyiz? Yaşamamak için mi koşuyoruz? Veya yaşamak için mi 
koşuyoruz? Eh işte yaşamıyoruz, ama yinede buna şükürler olsun 
sürünerek yaşıyoruz ya ölmediğimize şükür edelim eşliğinde nanay 
gülüm nanay havasında çiftetelli oynuyoruz. Angara’nın bağların-
da, karışık kuruşuk cılkı çıkmış üzüm hoşafından farkımız var mı 
ki? Vesselâm karikatüre dönmüş hâlimize kahkahalarla gülelim mi? 
Kara kara düşünelim mi? Vırrığımız gitmiş tırrığımız kalmış. Nö-
rüyon bre mösyö Musto? Kafayın contalarımı yalama oldu yoksa? 
Şu zor günlerimizde, doğup büyüdüğümüz ve bir ömür anılarımız-
da yaşattığımız anamızın damında hayır kaldı mı acaba? Hâl böyle 
olunca, neden hayata bakışımız Everest tepesinin karlı tepelerinden 
buz gibi daha soğuk? Can sıkıcı sefil bir ömür hoşumuza mı gidi-
yor? Elimizden her şey geliyor geliyor da, bir şey gelmemesi için 
mi çaba sarf ediyoruz? Var mıyız? Yok muyuz? Varsak niye yokuz? 
Yoksak niye varız? Hangi âlemde derin uykulardayız? Prof. ünvan-
lı iktidar partisi kurucuları arasında yer alan Burhan Kuzu gibi bir
anayasa hukukçusu, uyuşturucu tüccarı, baronlar arasında gözde 
bir hukukçu ise? Ve milyar dolarlık akçeli dümenlerin başında yaşa 
dışı kirli işler çeviriyorsa, ülkede hukukun var olduğuna inanabilir 
miyiz? Evet ülke yönetimini kimlere emanet ettiğimizin, farkında 

mıyız? Şöyle başımızı ellerimizin arasına alıp, uzun uzun bir dü-
şünelim, bakalım, biz nerede ne gibi bir yanlış yapıyoruz? Hâlâ 
manzarayı çakmadık mı? Prof. Burhan Kuzu’nun ani ölümü bir çok 
sırları da mahşer gününe birlikte götürdü. Hukuk, garibanı 20-25 
yıla mahkûm ederek hesap sormasını bilir, iş uyuşturucu baronla-
rına gelince hukuk sudan çıkmış balığa döner. Yaşadığımız toprak-
larda felâketler zinciri arka arkaya yaşanıyorsa, demek ki bir çok 
konuda yanlış üzerine yanlış yapıyoruz. Buda şu demektir. Yanlış-
lar batağına saplanıp kalmış, yanlışları kutsallaştıran bir toplumuz. 
Deve örneğinde olduğu gibi, eğri büğrü yolda yürüyen gereksiz 
yanlış insanlar topluluğundan hiç bir farkımız yok. Neremiz doğru 
ki? Başımız doğru olsun. Evet arka arkaya gelen bu felâketlerin sa-
botaj olduğunu iddia edenlerin, oynanan ayak oyunlarında parmağı 
olamaz mı? Veya birileri arazi rantı uğruna kasıtlı orman yangınla-
rını çıkaramaz mı? Gündemi başka başka mecraya taşımak uğruna 
kasıtlı terör estiremez mi? Oluşabilecek olumsuz her olasılığı en 
akılcı yöntemle çözmek varken, kışkırtıcı iddaa’lara başvurmanın 
anlamlı bir yönü olabilir mi? Öyle ulu orta rastgele bir yaklaşım 
biçimi çok tehlikeli sonuçları doğurmaz mı? Önümüzdeki derin 
çukurları göremezsek, içimizdeki yerli işbirlikçi ajan provokatör-
lerin kazdığı derin çukurlara düşeriz ki, buda hiç hayra alamet bir 
olay değildir. Evine ekmek götürmekten başka bir derdi olmayan 
kürt kökenli yurttaşlarımız bir provokasyon ile her an bir saldırıya 
maruz kalırsa, vicdanımızı nereye koyacağız? Enine boyuna iyi 
hesap etmek durumundayız. Yani ağzımızdan çıkacak dikkatsiz her 
suçlayıcı ithamlardan kaçınmazsak, elin yabancı markası, aklımızı 
başımızdan uçurmasını bilir. Peki felâketler silsilesinin arkasında 
hangi örgütleri aramalıyız? Eğer felâketlerin boyutu ülke sınırları-
mızı aşarsa, içimizdeki yerli işbirlikçi provokatörlere koz verdiği-
miz sürece, “değmen benim gamlı yaslı gönlüme” türküsünü daha 
çok söyleriz. Ülke kontrolden çıkar, çağdışı karanlık güçlerin inisi-
yatifine geçer. Buda risk içeren felaketin bir başka boyutu. Çözüm 
üretemeyişimizin başında akıl yolu ile çözüm üreten sağlıklı bir 
bilgiye sahip olmayışımızda kaynaklanır. Gereksiz lakırdılarla, ge-
reksiz mahalle lakırdısı üreterek bir yere varamayız. Çünkü en ufak 
bir pohpohlayıcı bir dolduruş öfke patlaması yaratabilir. Öfkemizi 
kontrol altına alamazsak, ön yargılarımız harekete geçer. Sorgusuz 
sualsiz neyin ne olduğunu anlamadan tehlikeli bir kaos oluşturma-
ya, müsait bir konuma düşeriz. Bir türlü sırlarını çözemediğimiz 
yaşamsal kaynaklı matematiksel kültürü, kahve kültürü çerçevesin-
de hesaplarsak, birbirleri ile eş anlamlıdır… Devamı haftaya 
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KOZAN KARASİS KALESİ’Nİ TURİZME KAZANDIRMAK 
İÇİN YOL AÇMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tarihi Karasis Kalesinin Turizme kazandırılmak için ça-
lışmalar başladı. Yolu olmayan ve zor çıkılan Karasis Ka-
lesinin yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Ak Parti 
Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Orman İşletme 
Müdürü Şensu Küçükateş, Ak Parti Kozan İlçe Teşkilat 
Başkanı Polat Kaya ve yönetim kurulu üyesi Mete Ulu yet-
kililerden bilgi aldılar.  Kozan'daki tarihi Karasis Kalesi'nin 
turizme kazandırılması kapsamında Orçan Köyü’nden 
kaleye yol açma çalışmaları başlatıldı. 2 bin 385 metre-
lik yolun yapım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti 

Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Tarım ve Orman Bakan-
lığı’nın ciddi bir bütçe ayırdığını söyleyerek, tarihi Karasis 
Kalesi'nin turizme kazandırılması adına önemli bir adımın 
atıldığını belirterek Kozan’ın turizm açısından önemli bir 
nokta olacağına vurgu yaparak emeği geçen bakanlara, 
milletvekillerine, orman bölge müdürüne ve ilçe müdürü-
ne teşekkür etti. 
Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ayrıca yeni adliye 
binası ve huzurevi için çalışmaların devam ettiğini de söy-
ledi.
 Kozan Karasis Kalesine açılacak 2.5 km yol ve kale hakkın-
da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hasan Buyruk, kalenin 
önemine dikkat çekerek zarar görmemesini dile getirdi.

FARUK SÖNMEZ  DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIĞINA ATANDI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Binnur Uzun'un görevden alınmasıyla yerine Kozan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez atandı. 
Faruk Sönmez, Kozan’da yaklaşık on yıldır Milli Eğitim 
Müdürlüğü yapıyordu. Faruk Sönmez’e  yeni görevinin hayırlı 
uğurlu olmasını diliyoruz.

ZAYİİ
Adıma kayıtlı (11407353712 T.C. No’lu)  
A-25651-25900 ( 5 Cilt fatura), A-6251-6300 
(1 cilt) gider pusulası, A-346151-348650 
(50 Cilt) perakende satış fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.                                                                                                                                     
                                                                               A. Mennan DERMAN 
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Yahya Ocak “Tüm Okul Kıyafetlerini 
bulabileceğiniz tek adres Ocak Okul Dünyası”

Yüz yüze eği-
timin başla-
masına kısa 
bir süre kala 
velilerde okul 
kıyafeti telaşı-
na düştü.  
Kozan San-
caklı Esnaf 
Sanatkârlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi  
Başkanı Yahya 

Ocak ve Oğlu Kadir Kürşat Ocak, Tufanpaşa Mahalle-
si,  Eski QNB Finansbank civarı, Üstün Sokak üzerinde 
işletmeciliğini yaptıkları Ocak Okul Dünyası’nda tüm 
okul kıyafetlerinin bulunduğunu dile getirdiler.

Yahya Ocak ve Oğlu Kadir Kürşat Ocak “Öncelikle tüm 
eğitim camiamıza, veli ve öğrencilerimize 2021-2022 
Eğitim Öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dile-
riz. Tüm okulların kıyafetleri Ocak Okul Dünyası’nda 
bulunmaktadır. Ayrıca ayakkabılar, sporlar, Eşofman 
takımları, okul çantaları kısaca A’den Z’ye tüm okul 
kıyafetlerinizi kaliteli ve uygun fiyata Ocak Okul Dün-
yası’nda bulabilirsiniz” dediler.   

Abidin Kaymak’ın kızı Mahmudeyi evlendi
Sosyal, ekonomik, 
siyasi ve kültürel 
dokumuzun güngör-
müş önemli isimle-
rinden Şifa ve Abidin 
Kaymak’ın kızları 
Mahmude ile Yusuf 
Balta ve Cennet Ho-
caoğlu’nun oğulları 
Mehmet ile Adana 
Elit Balo salonunda 
17 Ağustos Salı günü düzenlenen düğün töreninin ardından hayatlarını 
birleştirdiler. 
Şifa ve Abidin Kaymak ve düğüne gelen davetlilerle yakından ilgilendiler.  
Kaymak ailesini bu mutlu günlerinde aile yakınları, dostları, arkadaşları ve 
sevenleri yalnız bırakmadılar. 
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Av. Zihni Çubukçu “30 Ağustos Zaferi Sevr Sözleşmesini ve haritasını yırtıp atmıştır”
Atatürkçü Düşünce Derneği Eski 
Başkanı Av. Zihni Çubukçu, 30 
Ağustos Zafer Bayramının 99. 
Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Çubukçu mesajında 
““Ordular ilk hedefiniz Akde-
niz’dir ileri” Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın Başkumandanı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin kurucusu Gazi Mustafa 
kemal Atatürk’ün önderliğinde 
kazanılan 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 99.yılını kutluyo-
ruz. Osmanlı Devletinin 1918 
de imzaladığı Mondros söz-
leşmesi ile Anadolu toprakları 
Yunanistan, İngiltere,Fransa ve 
İtalya tarafından işgal edilmiştir. 
Türk Milleti’nin ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin işgalci ve sömür-
geci devletlere karşı kazandığı 

bu büyük zafer ile Yunan ordusu ve onun işbirlikçileri 9 Eylül 1922 tarihinde 
işgale başladıkları İzmir’de Akdeniz’e dökülmüştür. Başkumandan Atatürk’ün 1 
Eylül 1922 tarihinde TÜRK ORDUSU’NA”ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR” 
emri ile Afyon Dumlupınar da Yunan Ordusu takibe başlanmış, Yunan Ordusu 
Başkumandanı General TRİKOPİS esir alınmış bozguna uğrayan Yunan askerleri 
İzmir’e doğru kaçarken geçtikleri şehir, kasabalar ve köyleri yakmışlar, siville-
ri katletmişler kadınların ırzına geçmişler, yakalanan Yunan ordusu, ordumuz 
tarafından imha edilmiş, kaçanlar ise İzmir’de denize dökülmüş kaçabilenler ise 
gemilere binerek kaçmışlardır. 30 Ağustos Zaferi başta, İngiltere, Fransa, Yuna-
nistan İtalya ve onların arkasındaki güç Amerika’nın Anadolu üzerindeki çirkin 
amaçlarını bozmuş, önceden hazırlanan ve Türk toprağı olan Anadolu’yu parça-
layan Sevr Sözleşmesini ve haritasını yırtıp atmıştır. Batının-Avrupa’nın Türkleri 
Orta Asya’ya sürme hayalleri de yıkılmıştır. 30 Ağustos Zaferi’yle yalnız işgalci 
devletleri değil, onlarla işbirliği yapan Osmanlı Padişahı ve yönetimi, iç isyan-
cıları ve kurtuluş savaşı karşıtları, irticacı, yıkıcı ve bölücülerde yenilmiştir. BU 
ÇERÇEVE DE; Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Önderi ve 30 Ağustos Zaferi’nin Başko-
mutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve her Türk’ün gururu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını, 
kanları ve canları ile bu toprakları vatan yapan, bağımsızlığı kazandıran,sevgili 
şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anar, büyük Türk Milleti’nin 30 ağustos zafer 
bayramını en içten duygularımla kutlarım” dedi. 

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf 
Bilgili’den 30 Ağustos Mesajı

AK Parti Kozan 
İlçe Başkanı Av. 
Yusuf Bilgili 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle 
bir mesaj yayım-
ladı.
Tüm vatandaşların 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nı tebrik 
eden Başkan Avu-
kat Yusuf Bilgili  
yaptığı açıklama-
da “ Milletimizin 
yaktığı hürriyet ve 
bağımsızlık me-
şalesini 99. yılın-
da aynı gurur ve 

heyecanla kutluyoruz.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-
daşlarının yakmış olduğu bağımsızlık meşalesini tam 99 yıl önce, 30 
Ağustos'ta gerçekleştirilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 
kazanılan zafer Türk Milleti o meydanda, hürriyet ve istiklâlini zapt 
etmek isteyenlere tarihi bir ders vermiş, makus talihini tarihe göm-
müştür. 

Bizim sorumluluğumuz, kahraman ecdadımızın Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve milletimizin canı pahasına 
var ettiği vatanımıza sahip çıkmak daha da ileriye taşımak en büyük 
sorumluluğumuzdur” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini belirlediği ve bağımsızlık meşale-
sini yakarak 30 Ağustos Zaferi  sadece ülkemiz tarihinin değil dünya 
tarihine kazınan bir zafer olduğunu kaydeden Başkan Bilgili 
“ Aynı direniş ruhunu ve şahlanış, milletimiz her zor durumda 
tezahür ettiğini ediyor. Gelecek davamızdan asla taviz vermeden 
yolumuza devam ediyoruz. Mücadelemiz, birlik ve beraberliğimizi 
koruyarak 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefimizden sapmadan, Cum-
huriyet değerlerimize ve bize bırakılan mirasa sahip çıkıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi; 'Bu coğrafya, devletler, 
ordular mezarlığıdır. Varsa bedel ödemeyi göze alan gelsin' deme 
cesaretimizi ve kararlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru korkusuzca yoluna devam 
eden aziz milletimiz, ne terörle ne de hain darbe girişimleriyle bu 
yoldan saptırılamayacaktır. Ülkemizi, her alanda başarılarla taçlan-
dıracak; hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Bu duygu ve 
düşüncelerimle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, 
gazilerimizi hürmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız 
kutlu olsun" ifadelerini kullandı.        
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İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.08.2021 tarih 
13441 sayılı Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu konulu Genelge-
sine istinaden, Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve 
kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülme-
si adına Kozan Kaymakamlık Makamının 23.08.2021 tarih ve 
2021-31 karar sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurul kararı 
kapsamında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.
KARAR:
1) 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin 
konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulun-
duğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu 
getirilecektir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından 
etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş has-
talık (Covid¬19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen 
süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgu-
laması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya ne-
gatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.
2) Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, 
otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şe-
hirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunmalıdır. 
Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firma-
larınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/
geçirilmiş hastalık (Covid¬19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık 
kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif 
PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı 

değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade 
edilmeyecektir.
3) Aşısız veya (Covid-19) geçirilmiş hastalığı bulunmayan tüm kamu 
görevlilerine 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu 
PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Aşısız kamu görevlileri her Pazar 
günü PCR testini yaptırarak pazartesi günü mesai başlangıcında nega-
tif PCR test sonucunu kurumuna teslim edecektir. Hastalığı geçirmiş 
kişiler (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen 
süreye göre) muaf olacaktır.
4) Okul idarecileri, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, 
öğrenci servis personeli ve diğer okul çalışanları tam doz aşılı olma-
maları durumunda, haftada iki kez pazar ve çarşamba günleri PCR 
testi yaptıracaklar ve bu sonuçlar okul idaresi tarafından kayıt altında 
tutulacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, kaymakamlar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının en üst amirleri tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle 
alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 
ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesine veya 5326 sayılı 
kabahatler kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve-
rilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davra-
nışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda karar verilmiştir.




