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Aslen Kozan’ın Kuyubeli Köyü’nden Profesör Necdet Ünüvar gücünün zirvesinde…

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi’ne rektör olarak atandı
Kırsal mahallelerde proje
Kozan Belediyesi'nden

Ak Parti Adana Eski Milletvekili Necdet Ünüvar, Cumhur Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ankara Üniversitesi’ne Rektör
olarak atandı ve Resmi Gazetede yayımlandı.
Ak Parti döneminde 5 yıl Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Ünüvar, 23. 24. 25 ve 26 dönemlerde de Ak Parti’den Adana Milletvekili
oldu.
Ünüvar, vekilliği döneminde sağlık hususunda Kozan’a ve bölgemize hizmeti geçen, Bölge insanımızın ulaşabileceği en önemli kişiydi. Ünüvar’ın rektör atanmasına Kozan’daki hemşerileri, sevenleri
ve tanıyanları çok sevindiler. 7’de

Karamollaoğlu, SP Genel Merkezi ve Kazım Özgan,
Nihat Atlı hakkında suç duyurusunda bulundular

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu manevi şahsına,
Saadet Partisi genel merkezi partilerine, Kozan Belediye Başkanı Kazım
Özgan manevi şahsına hakaret ve
iftira edildiği iddiasıyla MHP Kozan
İlçe Başkanı Nihat Atlı’nın 08 Temmuz’da yaptığı basın toplantısındaki söylemlerine istinaden Kozan
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulundular. 5’te

Kozan Belediye
başkanı Kazım
Özgan, Büyükşehir Belediye yasasının verdiği imkanlar ile birlikte,
kırsal mahallelerde tapulu arsalara
yapılacak olan
evlerin projesini
Kozan Belediyesi
olarak vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sunacaklarını ifade etti.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kozan Belediye Sineması'nda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı toplantıda, kırsal
mahallelerde yapılacak olan evlerin projesini Kozan Belediyesi olarak kendilerinin yapabileceğini söyledi. Başkan Özgan,
yapılacak olan evlerde 5 ile 10 bin TL arasında bir mühendislik
bedeninin olduğuna dikkat çekerek, belediye olarak 7 ayrı proje hazırladıklarını söyledi. 2’de

İĞNECİ/

Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz’den Adana
milletvekillerine sitem: “Kozan’a ne yaptınız?”
Yılların koca kurt Muhtarı Salim Açıkgöz geçtiğimiz Cuma günü Kozan Belediye Başkanı
Kazım Özgan’ın, Kozan Belediye Sineması’nda düzenlediği proje tanıtım programına
katıldı. Söz verilmesi üzerine Muhtar Açıkgöz,
Adana Milletvekillerinin Kozan’a hiçbir şey
yapmadıklarını söyleyerek sitem etti. 14’te
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Kırsal mahallelerde proje Kozan Belediyesi'nden

Kırsal mahalle sakinlerine tapulu arsalarına ev yapacakları zaman
proje çizimini Kozan Belediyesi ücretsiz olarak yapacak.
Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan, Büyükşehir Belediye yasasının verdiği imkanlar ile birlikte, kırsal mahallelerde tapulu arsalara
yapılacak olan evlerin projesini Kozan Belediyesi olarak vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sunacaklarını ifade etti.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kozan Belediye Sineması'nda
merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı toplantıda, kırsal mahallelerde
yapılacak olan evlerin projesini Kozan Belediyesi olarak kendilerinin yapabileceğini söyledi. Başkan Özgan, yapılacak olan evlerde 5
ile 10 bin TL arasında bir mühendislik bedeninin olduğuna dikkat
çekerek, Büyükşehir yasasının verdiği imkanlar doğrultusunda
Kozan Belediyesi olarak 7 ayrı proje hazırladıklarını bu tip proje
üzerinde kırsal mahalle sakinlerine tapulu arsalarına ev yapacakları
zaman proje çizimini ücretsiz bir şekilde yapacaklarını söyledi.
Kozan Belediyesi başkan yardımcısı Yaşar Gök proje hakkında sunum yaparak muhtarlara bilgi verdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan muhtarlar ile yaptığı toplantıda 2014 yılı Büyükşehir Yasası ile birlikte, kırsal mahallelere ev proje
çizimini belediyelerin ücretsiz bir şekilde yapabileceğini ifade ederek, Türkiye'de bu hizmeti veren 2. şehir olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Seçim vaatleri arasında da, bu sistemin uygulanması
için vatandaşlara söz verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Kazım
Özgan, mazbatayı aldıktan sonra teknik personel ile ilk toplantısında bu konuyu dile getirdiğini kaydetti.
Belediye Başkanı Kazım Özgan; “Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız evlerini yapmak için zaten para harcıyorlar. Vatandaşlarımızın üzerindeki para yükünü almak için 5 ile 10 bin TL arasında
değişen proje mühendislik bedelini almayacağız. Müteahhit hizmeti
gerekiyor. O hizmette de 500 metrekarenin altında olduğu için kendileri yapacakları evin müteahhidi olabiliyorlar. Yapılacak işlemlerde
şantiye şefi gerekiyor. Bu konuda Kozan’da bulunan mimar ve müteahhit arkadaşlarımıza rica edeceğim. Bu tür konu geldiğinde hesaplı
kitaplı yapmaları konusunda yardımcı olmalarını isteyeceğim” dedi.
Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorunlardan birinin niteliksiz yapılar
olduğunun altını çizdi. Yapılan betonarme evlerde kullanılan malzemelerden dolayı yaşanacak herhangi bir deprem karşısında yıkıldığında bir canın bedelini hiç kimse ödeyemez. Bu yapılar için para
harcanıyor. Harcanan para mutlaka doğru yere harcanmalı” dedi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal mahallelerde 200
metrenin altında ticari olmayan yapılarda ve tapulu arsalarda proje
çizim hizmetini Kozan Belediyesi olarak 7 ayrı tip üzerinde vereceklerini ifade etti. 60 metrekare ile 200 metrekare arasında değişen 7
ayrı tipte vatandaşlar istediği projeyi çizdirebileceklerini belirtti.
Düzenlenen toplantıda Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının sorunlarını da dinledi. Ayrıca
şantiye şefliği, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kırsal ve merkez mahallerde yapılan çalışmaları anlatarak muhtarlara bilgi verdi.
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MEŞHUR ALADAĞ KÜP ŞELALESİ İLGİ İSTİYOR...

Halktan değil, yetkililerden!
Torosların eteğinde, günlük yüzlerce
insanın ziyaret ettiği
doğa harikası bir
yer. Yüksek dağların
arasında, ırmak kenarında, beyaz köpükleriyle gürül gürül akan
kaynak sularının
oluşturduğu şelale
insana huzur veriyor.
Çocuklar oynuyor, insanlar suya giriyor, mangallar yanıyor - dumanlar tütüyor. Adana merkezden, Osmaniye'den, Mersin'den ve daha birçok farklı
ilden gelen vatandaşlarımız var. Ancak...
Derme çatma yapılaşmalar başlamış.
Etraf çöpten geçilmiyor.

Güvenlik önlemleri eksik;
uçurum başlarında herhangi
bir engel yok. Birileri düştü,
canından oldu falan derlerse
şaşırmam.(Allah korusun)
Ve önemli madde:
Yetkililerin dikkatine! Günlük
yüzlerce insanın ziyaret ettiği
bir yerin yolunda tozdan-dumandan göz gözü görmüyor.
Lüks araçlarıyla gelen ziyaretçiler klimasını açıp camını
kapatıyor fakat klimasız eski
model araçlarla gelen gariban
hemşerilerim toza dumana
boğuluyor.
(Gariban insanlar hayatın her aşamasında maalesef ezilen konumunda...)
Köprü Barajı'yla Şelale arasında ortalama 20 kilometrelik bir toprak yol
var. Bu yolun acilen asfaltlanması ve dar kısımların genişlemesi gerekiyor.
Vatandaşlar perişan olduklarını ve yetkililerin bu yola neden çözüm üretmediklerini soruyorlar. Özellikle Büyükşehir Belediyesine önemli görev
düşüyor. Ben bu yazıyı sosyal medyada paylaştığımda bu konuda “Zeydan
başkandan ümitliyiz” yorumları aldım bu da biline… Velhasıl; dağımız –
taşımız, akarsuyumuz – şelalemiz bize verilen hediyelerdir. Sahip çıkmalı,
layıkıyla korumalıyız.
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EĞİTİMİN KARNESİ
Yıllar önce,.
TV kanallarının birinde,
Kim milyoner olmak ister adlı,
Bilgiye dayalı bir yarışma programı izlemiştim.
Sunuculuğunu Kenan Işık yapıyordu.
Yarışmacıya,
‘’Sol anahtarı’’
Hangi mesleği yapanların,
Kullandığı bir terimdir?
Sorusunu sordu.
A-Çilingir B-Marangoz
C-Tamirci D-Müzisyen
Olmak üzere dört seçenek vardı.
Yarışmacı biraz düşündü.
C-Tamirci yanıtını verdi.
İyi eğitimli,
Bilgili,
Kültürlü birisi ki,
Yarışmaya katılmış.
‘Sol anahtarın’
Bir müzik terimi olduğunu,
Nasıl olur da bilemez?
Şimdi ben sizlerin,
Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir.
Dediğinizi duyar gibiyim.
Herkesin her şeyi bilmediğini,
Bilimin sonunun olmadığını,
Milyonlarca bilinmeyenin olduğunu,
Kabul ederim.
Öğrencilik yıllarımda,
Müzik dersini hiç sevmezdim.
Ama;
Beş yatay çizgi,
Dört aralıktan meydana gelen şekle,
Porte dendiğini,
Porteyi meydana getiren,
Çizgilerden ikincisinden başlayan,
Kıvrımları olan küçük (b) harfine benzeyen,
Garip şeklin sol anahtarı olduğunu da öğrenmiştim.
Yarışmacı ‘sol anahtardaki’
‘Sol’u’ siyasi bir kavram olarak,
Kabul etmiş olabilir mi?
Anahtar sözcüğünden hareketle,
Anahtar tamirci arasında da,
Bir bağ kurmuş olabilir mi?
Yoksa;
Köy enstitüleri kapatıldıktan sonra,
Yerine,
Çağdaş bir eğitim sistemi koyamadık.
Uygulanan veya uygulanmakta olan,
Eğitim sisteminin sonucu mu?
Diye düşünmeden de edemedim.
Bu yıl yapılan,
Üniversite sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Üniversite giriş baraj sınavı TYT’ nin,
Sonuçlarına bir bakalım mı?
Türkçe:40/14.5
Matematik:40/6
Fen Bilimleri:20/3.2
Sosyal Bilimler:20/7.9
Eğer TYT sonuçlarını
Liseden mezuniyet sınavı olarak kabul etseydik,
Öğrencilerimizin büyük bir kısmı mezun olamazdı.
AYT sonuçlarına baktınız mı?
Türkçe: 24/4.7
Felsefe:12/2.2

Matematik:40/7.5
Fizik:14/1.0
Kimya:13/1.4
Biyoloji:13/1.3
Sonuçlarda ne gördünüz?
Binlerce öğrenciye gereken bilgiyi veremedik.
Öğrenmesi gerekenleri öğretmeden mezun ettik.
Sınava giren öğrenci ne yapsın?
Sınav öncesi çareyi;
Yatır ziyaretinde,
Okunmuş pirinç yutmakta,
Ayakkabısının içine para koymakta,
Muska ile sınava girmekte arar oldu.
Gelecek kuşakları heba ediyoruz,
Farkında değil misiniz?
Halk istiyor dediniz.
Fen Liselerini kapattınız.
Çok sayıda İmam Hatip açtınız.
Yetmedi çoğu dersleri,
Ya kaldırdınız,
Ya da haftalık ders saatini azalttınız.
Eğitimi içinden çıkılmaz hale getirdiniz.
Eğitimi üçüncü dünya ülkeleri seviyesine düşürdünüz.
Okuduğuna anlamayan.
Problem çözemeyen.
Eleştirel düşünemeyen.
Çocuklar yetiştirdiniz.
Buradaki amacı da anlamış değilim.
Yoksa;
İyi bir eğitim alan çocuğun,
Seka bizimdi,
Demir çelik bizimdi,
Sümerbank bizimdi,
Türk Telekom bizimdi,
Şeker fabrikaları bizimdi,
Pektim bizimdi,
Köprüler bizimdi,
Otoyollar bizimdi,
Hastaneler bizimdi,
Buzdolabımız,
Çamaşır makinemiz,
Bulaşık makinemiz de,
Vardı diyebilmesinden mi korktunuz?
Hepimiz beyninizdeki,
‘’burası imtihan dünyası, fakirlik güzeldir’’
Gibi hikayeleri çıkarıp bir kenara koyalım.
Boşalan yerlere de;
Biraz Türkçe,
Biraz Matematik,
Biraz Mantık,
Biraz Felsefe,
Biraz Tarih,
Biraz Sanat
Biraz Spor,
Biraz Coğrafya
Koyalım.
Nüfusumuz artıyor.
Ama;
Nitelikli nüfus artmıyor.
Çünkü,
Çökertilen ‘’eğitim –öğretim’’
Önlenemeyen‘’beyin göçü’’
Nitelikli nüfusun azalmasına neden oluyor.
Askeri liseleri kapattınız,
Harp okullarını kapattınız,
Polis kolejlerini kapattınız.

Okullar;
Dört duvar, üstü dam.
İçinde sıra, masa, kara tahta,
Tebeşir ve silgi bulunan bir bina.
Bunlar cansız varlıklar,
Bunlar nasıl suç işler ki.
Suçu işleyen okulları yöneten kadrolardır.
Suçlu o kadroları oraya atayanlardır.
Ayasofya müzesi cami yapıldı.
İlk cuma namazı kılındı.
Cuma namazını,
Elinde kılıçla minbere çıkan
Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı.
Okullar açılacak mı?
Onu bilmiyorum.
Ama;
Eğer okullar açılırsa
Açılış konuşmasını yapacak olan
Milli Eğitim Bakanının,
Elinde kılıç olmasın
Ya kalem,
Ya da dünyayı değiştiren on yedi formül olsun isterim.
Benim,
Anadolu’nun kavruk yüzlü çocuğunun,
İyi bir eğitim sistemine sahip olması,
Hayalim vardı.
Bu hayalim,
Her çocuğun,
Yapabileceği,
Başarılı olabileceği,
Hayata tutunabileceği,
Bir alan mutlaka olmalı diye düşlerdim.
Eğitimin görevi ise bu alanı,
Bulup çıkarmak,
Bu alanı geliştirmek olmalı diye düşünürdüm.
Hayalimin gerçekleşmeyeceğini anladım.
Çünkü;
Kapitalizmin otoriter uygulamaları,
Toplumun bir bölümüne,
Çağdaş olmayan eğitimi kabul ettirdiler,
En iyi öğrenciyi seçmeyi,
Diğerlerinin canı cehenneme demeyi,
Normal karşılar hale getirdiler.
Benim hayalimdeki eğitim sistemi olsaydı,
Tarımın cenneti,
Altı maden,
Üstü kültür,
Her tarafı tarih,
Üç tarafı deniz,
Kar’ı, yağmuru, güneşi,
Bol olan Anadolu coğrafyasında,
Yoksulluk içinde yaşamaz,
Yarı aç yarı tok uyumazdık.
Bilimsel devrim bilgiyle değil,
Cehaletin keşfiyle ortaya çıkmıştır.
Hiçbir olgu, fikir, teori eleştiriden muaf değildir.
Adam gece tuvalete kalkar.
İşi bitince koşarak yatak odasına gelir.
Karısına;
‘’Hanım ben erdim galiba,
Tuvaletin kapısını açtım,
Lamba kendiliğinden yandı’’der.
Karısı gayet sakin,
‘’yat zıbar,yine uyku sersemi
Buzdolabına işemişsin’’der.
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Karamollaoğlu, SP Genel Merkezi ve Kazım Özgan,
Nihat Atlı hakkında suç duyurusunda bulundular
toplan tısında, Kazım Özgan hakkında birtakım iddialarda bulunarak Özgan’ın ve bazı çevrelerin Ermeni diasporasıyla ilişki
içerisinde olduklarını iddia etmiş, Özgan’a: “Sen hainsin önce
hainliği partine yaptın sonra ailene sonra da Kozan’a yaptın.
Sen Ermeni’sin, bayan meclis üyeleriyle alay ediyorsun sen Soytarısın” şeklinde itham etmiş, Adalarda diaspora ile birtakım
pazarlıklar yaptığını öne sürmüştü.
Basın toplantısında Saadet Partisi hakkında da konuşan Atlı,
31 Martta yapılan yerel seçimlerde SP’nin HDP ve Fetö ile kol
kola hareket ettiğini iddia ederek “Saadet Partisi PKK ve HDP
ile kola kola girmiş, Doğu ve Gübeydoğu’da PKK’nın belediyelerinin güçlü olduğu yerlerde oyları PKK’nın adaylarına vermek
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu manevi
şartıyla PKK ve Fetö işbirliği yapmıştır. Cumhur ittifakının karşahsına, Saadet Partisi genel merkezi partilerine, Kozan Beşısında kim güçlü PKK onu destekleyelim, kim güçlü Fetö onu
lediye Başkanı Kazım Özgan manevi şahsına hakaret ve iftira
destekleyelim. Saadet Partisi böyle bir çizgiye girmiştir” şeklinedildiği iddiasıyla MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı’nın 08
Temmuz’da yaptığı basın toplantısındaki söylemlerine istinaden de konuşmuştu.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu manevi
2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’ndan Belediye Başkanı şahsına, Saadet Partisi genel merkezi partilerine, Kozan Belediye
Adayı olan ve seçimleri kazanan Başkan Atlı’nın, edilen şikayet
Başkanı Kazım Özgan ise yine manevi şahsına hakaret ve iftira
nedeniyle YSK tarafından belediye başkanlığı düşürülmüştü.
Oysa aynı YSK Nihat Atlı’nın adaylık başvurusunu seçimlerden edildiği iddiasıyla MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı’nın 08
önce kabul etmişti.
Temmuz’da yaptığı basın toplantısındaki söylemlerine istinaden
MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, Temmuz ayında düzenlediği basın Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular.

Kozan’da harnup alımında sona gelindi

Kozan’da kilosu 8 TL’den alınan Harnup’ta sona gelindi.
Kozan’dan Mersin’e gönderilen harnup’un faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça faydalı olan harnup (keçiboy-

nuzu) tüm bu kullanım alanları dışında; matbaacılıkta,
ilaç sanayide, kozmetik sanayide, kibrit yapımında, mobilyacılıkta, dericilikte (tabaklamada), fotoğraf filmlerinin emülsiyonunda, deterjan ve plastik sanayide, sigara
endüstrisinde tütüne lezzet vermek için, patlayıcı madde
yapımında, tekstil, kağıt ve petrol endüstrisinde, seramik
endüstrisinde tutkal olarak ve diş macunu yapımında yoğunlaştırıcı olarak kullanılmaktadır.
Yeryüzünün en eski bitki türlerinden olan şifa deposu
keçiboynuzunun, zengin besin içeriği yanında yüksek
düzeyde antioksidan maddeler içerdiğinden, bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesi açısından büyük öneme sahip.
Halk arasında 'harnup' olarak bilinen keçiboynuzunun
faydaları, kullanım alanları ve şekilleri saymakla bitmiyor.
Keçiboynuzu doğal olarak tatlı olduğundan tatlı krizlerine
de birebir!

06

SON FİKİR

18 AĞUSTOS Salı

2020

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan’da Engelli ailelere ekmek indirimi

Kozan Kent Konseyi, Kozan Beyaz Ay Derneği, Kozan Belediyesi
ve Kozan fırıncılar odası başkanlığı arasında ilçede yaşayan engelli
vatandaşlar için protokol imzalandı.
Kozan Kent Konseyinde bir araya gelen Kaymakam Şafak Gürçam,
Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, Fırıncılar Odası başkanı Muhammet Yorulmaz ve Beyaz Ay
Derneği Başkanı Ahmet Ünal tarafından engelleri aşan protokol

imzalandı.
Protokolde Kozan’da
bulunan Engelli
Ailelerin bir nebze
olsa da hayatlarına
dokunmak amacıyla, kendilerine en
yakın Belediyeye ait
ekmek büfelerden 1
TL 25 kuruş tan 80
kuruşa düşürülmesi
ve ilçemiz dahilindeki ekmek fırınlarının 1 TL 50 kuruştan, 1 TL ye
düşürülmesi amacı ile;Bu doğrultuda Engelli olan vatandaşlarımızın (%40 ve üzeri Engelli raporu bulunan ) 18 yaş ve üzeri olanların
kendisine 18 yaşından küçük olanların vasisine Türkiye Beyaz Ay
Derneği Kozan Şubesi tarafından doldurulacak olan formlar Kozan
Kent Konseyi onayından sonra “Engelsiz İndirim Kartı” çıkarttırılacak.Günlük tükettiği ekmek sayısı kadar kendilerine en yakın Kozan
belediyesine ait ekmek büfelerinden ve İlçe ekmek fırınlarından (sadece formlarda belirtilen bilgiler doğrultusunda belirlenen sayıda)
ekmek alımlarında ve belirlenen oranda indirimden faydalanmaları
sağlanacağı belirtildi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer
Erdoğan’dan Ticaret Borsasına ziyaret

Uçar Ailesi’nin acı günü

Kozan İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Ömer
Erdoğan ve İlçe
Tarım Müdürlüğü’nde göevli
Ziraat Mühendisi
Mutlu Karataş,
Kozan Ticaret
Borsası Başkanı
İdris Çevikalp’i

makamında ziyaret ettiler.
Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, Meclis Başkanı Turgay
Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kurt ve Genel Sekreter Abdullah KILINÇ’ ında yer aldığı ziyarette, 2020 yılı içinde Tarım
ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüd ve
Projeler Daire Başkanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar
Kalkınma Projesi Kapsamında Kozan’da yapılması planlanan Hayvan Pazarı ve çiftçilerin sıkıntılarının dile getirilip çözüm yolları
bulma konularında istişarede bulunuldu.

Merhum İsmail Hakkı
Uçar’ın Eşi, Ülkücü camianın sevilen isimlerden
arkadaşımız, dostumuz,
kimseyi kırmayan beyefendi kişiliği ile tanınan
Hacı Uçar’ın Annesi

Necile Uçar, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhume
Uçar, 17 Ağustos Pazartesi
günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozan
Mezarlığı’na defnedildi.
Merhume Uçar’a Allah’tan
rahmet dilerken, kederli
ailesine ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi’ne rektör olarak atandı

Ünüvar, vekilliği döneminde
sağlık hususunda Kozan’a ve
bölgemize hizmeti geçen, Bölge insanımızın ulaşabileceği
en önemli kişiydi. Ünüvar’ın
rektör atanmasına Kozan’daki
hemşerileri, sevenleri ve tanıyanları çok sevindiler.
Aslen Kozan’ın Kuyubeli Köyü’nden olan Prof. Dr. Necdet
Ak Parti Adana Eski Milletvekili Necdet Ünüvar, Cumhur Ünüvar, 23 ve 24. Dönem
Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ankara Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı ve Resmi Gazetede yayım- Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve
landı.
Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Uyuşturucu ile MüAk Parti döneminde 5 yıl Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı
cadele Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye- Azerbaycan Paryapan Ünüvar, 23. 24. 25 ve 26 dönemlerde de Ak Parti’den lamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır. İngilizce bilen
Adana Milletvekili oldu.
Ünüvar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YÜREĞİR BELEDİYE ŞANTİYESİ YENİLENİYOR

Yüreğir Belediyesi’nin PTT
Evleri Mahallesi’nde bulunan
Makine İkmal
Bakım ve Onarım Müdürlüğü
yenileniyor.
Yüreğir Belediye
Başkanı Fatih
Mehmet Kocaispir, ‘Kamu
kaynaklarını
doğru kullanarak daha yaşanabilir bir Yüreğir için çalışıyoruz’ dedi.
Bünyesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün yanı sıra
Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünü bulunduran
Yüreğir Belediyesi şantiyesi bakım ve onarımdan geçirilerek
yenileniyor. Çalışma büroları, demir atölyesi, inşaat ve yol birimlerine

ait
atölyeler, makine ikmal bakım
ve onarım atölyeleri ile tüm
araçların
park edilebileceği araç
parkı Yüreğir
ilçe sakinlerine
yakışır bir
şekilde daha
verimli hizmet
üretilmesi amacıyla modernize ediliyor.
Bu kapsamda alınan yeni araçlar da belediye araç parkuruna
kazandırıldı. 7 adet çöp kamyonu, 6 adet çöp taksi, 3 adet mini
süpürge, 2 adet cenaze aracı, 9 adet çift kabinli kamyonet, 2 adet
kazıcı-yükleyici, 1 adet asfalt yama silindiri toplamda 30 yeni araç
Yüreğirli’nin hizmetine sunuldu.
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HAS OTO GALERİ
Cumali DÜVER

TLF:0322 515 89 38

Her türlü oto alım & satımı yapılır
Cumali DÜVER GSM: 0532 255 13 60

Hasan DÜVER GSM: 0533 656 12 48

Adres: Saimbeyli Caddesi No:199 / Kozan & ADANA hasotogalerikozan.sahibinden.com

18 AĞUSTOS Salı 2020
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DÖNER’İN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ
KUKA DÖNER IŞIKLI YOL ŞUBESİ

(0322) 515 15 15

Damak tadınıza uygun eşsiz lezzetler bir telefonla kapınızda

Tavuk Döner, Kırpık, Köfte Ekmek,
Hamburger, Pilavüstü Tavuk Servis. Sıcak
ve Soğuk İçecek çeşitlerimiz mevcuttur.
Alo Sipariş Hattı: (0322) 515 15 15
Ev ve iş yerlerine sipariş alınır.
ADRES: Karacaoğlan Mah. Şehit Hüseyin Soydan Caddesi (Işıklı Yol) Kozan / ADANA
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İMAMOĞLU İLÇE BAŞKANLIĞI

07/08/2020

Sayı: 2020/20
Konu:İlçe Kongresi ilanı hk.

KONGRE İLANI

Milliyetçi Hareket Partisi İmamoğlu İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi 05/09/2020 Cumartesi günü saat: 10:00’da Fatih
Mah. Salı Pazarı İmamoğlu adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun
sağlanamaması halinde ikinci toplantı 07/09/2020 Pazartesi günü saat: 10:00’da aynı adreste aynı gündemle çoğunluk
aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3-Kongre ve Başkanlık Divanının Seçimi
4-Faaliyet raporunun okunması ve ibrası
5-Mali raporun okunması ve ibrası
6-Siyasi konuşmalar
7-Seçimler
8-Dilek ve temenniler
9-Kapanış

MHP İmamoğlu İlçe Başkanı
Savaş AĞCA

AÇICI LASTİK

SON FİKİR

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

18 Ağustos 2020 / Yıl: 15 Sayı: 725

Ercan AÇICI

BÖLGE BAYII
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

Saimbeyli Caddesi No: 236 Kozan Telefon: 0(322) 515 63 29

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
İletişim Tel

0(322) 516 15 19
0(533) 499 76 13

Kuruluş:12 /09 /2006
Email:
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
sonfikir01@gmail.com
İdare Merkezi:

Hacıuşağı Mah. Irmak cad.
No: 43/A Kozan/ADANA

Baskı :ANADOLU WEB OFSET BASKI TESİSLERİ
Güzelevler Mahallesi Biriketciler sitesi Cad. Haydar Ağar
İşyerleri No: 1/13 Yüreğir / ADANA

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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Başkan Bilgili “AK Parti Milletimizin Partisidir, AK
Parti’nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir”
zin kurduğu ve bizim sadece tabelasını astığımız Adalet ve
Kalkınma Partimiz, tüm dünyadaki mazlum ve mağdurların
umudu ve davasının adı olmuştur. Yüce Milletimiz, 19 yıl
önce biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik diyerek sözünün arkasında duran, gece gündüz
demeden çalışan, ülke içinde-dışında haklarını ve itibarını
kuvvetlendiren, dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tek millet, tek bayrak,
tek vatan, tek devlet şiarını düstur edinip bu yolda 19. Yılını
kutlamaktadır” dedi.
Bu dava AK Parti’nin 19 yılının çok ötesinde bir davadır
diyen Başkan Bilgili “ Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk’a ve halka hizmet davasının bugünkü
temsilcileri olmaya talibiz. Üstelik 19 Yıllık parti tarihimiz
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili AK Parti’nin
ile 18 yıllık iktidarımızın her dönemi, sadece iş yapmakla
kuruluşunun 19. Yıldönümünde kuruluşundan bu yana ülke- değil, icraat yapmakla değil aynı zamanda farklı güçlere karşı
nin geleceği için büyük mücadele veren Recep Tayyip Erdo- mücadele vermekle geçti. 2001’den bugüne milletin desteğini
ğan’ın başlattığı siyasi hareket ile AK Parti nin milleti partisi arkasına alarak karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin
olarak, partinin hikayesi, bir milletin aşk hikayesi olarak
hikayesidir AK Parti. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyona,
tarih sayfalarında yer alacağını ifade etti.
projelere, enerjiye, kararlılığa ve aşka sahip olan yegane parBaşkan Bilgili açıklamasında; “ 14 Ağustos 2001 tarihinde
timiz 19 Yaşında. AK Partimizin Kuruluşunun 19. Yılı Kutlu
‘Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, milletimiOlsun” diye konuştu.

Atatürk İlkokulu Müdürü İlyas Açıkgöz emekli oldu
Kozan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nde görev
yapan ancak tayinleri
çıkarak başka yerlere
atanan Gazi Keleş’e,
Mehmet Gazi Yılancıoğlu’na, Emekliye
ayrılan Atatürk İlkokulu Müdürü İlyas Açıkgöz’e ve yine Emekliye
ayrılan Okul Müdürü
Ruhşi Gül’e Kozan
Milli Eğitim Camiasına
yapmış oldukları katkılardan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Osman Bayer tarafından plaket verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, Adana’ya Şube Müdürü olarak
atandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Mehmet Gazi
Yılancıoğlu daha önce Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda ise İlyas Açıkgöz ve Ruhşi Gül’ emekli olmuşlardı.
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Kozan’da maske denetimleri devam ediyor
Türkiye'de
koronavirüs
tedbirleri ile
ilgili yüksek
yoğunluklu
bir denetleme
gerçekleştirileceğinin İçişleri
Bakanı Soylu
tarafından duyurulmasından
sonra 81 il valiliğine genelge
gönderilmişti. Genel kapsamında Kozan’da da 11 Ağustos
Salı günü kapsamlı bir şekilde maske denetimi gerçekleşti.
Emniyet mensupları tarafından maske takmayan vatandaşlar uyarıldı. Yapılan denetimlerin ardından maske takan
vatandaş sayısında biraz artış olurken sonraki günlerde ise
vatandaşların yine eski düzen hareket ettiği görüldü.
Mahalle aralarında ve şehrin uzak noktalarında vatandaşların hala maske takmadığı görülüyor.
Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat

döneminde temel
prensipler olan
temizlik,
maske ve
mesafe
kurallarının yanı
sıra tüm
iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem
arz ettiği belirtildi.
Koranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler
ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşlarımızın
bilinçlendirilmelerini ve tedbir/kurallara en üst seviyede
uymalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimler büyük
önem arz ediyor. Zira son günlerde vaka sayılar bini aşmış
durumda. O yüzden maske takmaya ve sosyal mesafe
kurallarına uymaya gayret gösterelim.

TAZİYE
Kekilli Market’in Sahibi, okuyucumuz,
arkadaşımız Erdem Kekilli, Ergün ve Halil
Kekilli'nin Babaları İbrahim KEKİLLİ Hakk’ın
rahmetine kavuştu. Merhum’a Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.
Yalçın KARA
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Kaliteli hizmet, vatandaşın parası
korunarak gerçekleştiriliyor
Adana Büyükşehir
Belediyesi, kentin
birçok noktasında
peyzaj düzenlemesinde kullanılan
bank, masa, kamelya
gibi oturma gruplarını kendi bünyesinde bulunan ahşap
atölyesinde üretiyor.
Atölyede ayrıca
eskiyen ve kırılan
grupların onarımı da

gerçekleştiriliyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda vatandaşa en iyi ve en kaliteli hizmetin sunulmasına azami özen
gösterilirken, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına da
dikkat ediliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi üretimi olan masa,
bank ve kamelyaları peyzaj çalışmalarında kullanarak masrafları olabildiğince aşağıya çekiyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde
bulunan ahşap atölyesinde üretilen ürünler kent merkezi ile birlikte 15
ilçede kullanılıyor. Eski İl Özel İdare yerinde bulunan ahşap atölyesinde
ayda 350 bank, 100 adet piknik masası ve 20 adet de üzeri korunaklı piknik masası üretiliyor. Nostaljik ve modern oturma gruplarının üretildiği
atölyede aynı zamanda eskimiş ve kırılmış ürünlerin onarımı da gerçekleştirilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.

İş Bankası Personellerinden Evren Bilgili ikncikez baba oldu
İş Bankası
Kozan Şubesi’nin sevilen
personellerinden Evren
Bilgili ve Esra
Bilgili çiftinin geçtiğimiz
hafta Adana Özel Medline
Hastanesi’nde bir erkek evlatları dünyaya geldi. Bilgili
çifti çocuklarına Merhum
Banka Müdürü Efraim Bilgili’nin adını verdiler. Genç
çifte mutluluklarının daim
olmasını dilerken, Allah
analı-babalı büyütmek nasip
etsin diyoruz.

Olkan Dağlı, Sis Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

Geçmişte değişik
okullarda idarecilik
ve ilçe milli eğitim
şube müdürlüğü de
yapan Olkan Dağlı,
Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Müdür olarak
atandı. Sis Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
Ruhşi Gül ise geçtiğimiz haftalarda
emekli olmuştu.
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İĞNECİ/ Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz’den
Adana milletvekillerine sitem: “Kozan’a ne yaptınız?”

Yılların koca kurt
Muhtarı Salim Açıkgöz geçtiğimiz Cuma
günü Kozan Belediye
Başkanı Kazım Özgan’ın, Kozan Belediye Sineması’nda
düzenlediği proje
tanıtım programına
katıldı. Söz verilmesi üzerine Muhtar Açıkgöz, Adana
Milletvekillerinin Kozan’a hiçbir şey yapmadıklarını
söyleyerek sitem etti. Muhtar Açıkgöz “Adana’nın o kadar milletvekili var. Hepsi ağızlarını açtıklarını zaman
konuşuyor. Yahu Kozan’a ne yaptınız bana onu söyleyin? Valilik ve kaymakamlık kanalıyla istenilirse kırsal
mahallelerimize ihaleyle parke de yolda yapılır. Kusura
bakmayın başkanım parası olmayan adamdan ben ne
isteyeyim” dedi. Muhtar Salim Açıkgöz’ün açıklamalarına istinaden Başkan Özgan’da ellerinden geldiği kadar
Kozan’a hizmet yapmaya çalıştıklarını söyledi.
******************************************************

si’nden Ağlıboğaz Mahallesi’ne giden ya da Feke yolundan Saimbeyli Caddesi tarafına giden araçlarla kavşak
içindeki araçlar karşı karşıya kalıyor. Bu da araçların
trafik kazası riskiyle karşı karşıya kalmalarına neden
oluyor. Dönel kavşak içindekiler, dönel kavşak dışındakilere göre ilk geçiş hakkına sahiptir. Ama Kozan’da pek
buna uyan yok. Kozan Kaymakamlığı’na ve İlçe Trafik
Müdürlüğü’ne burada uygulama yapılması çağrısı yapıyoruz.
******************************************************

Kıssadan Hisse
Önce toplumu bozup farklılaştırırız, sonrada
toplumu birbirine düşman ederiz

Tilkinin kuyruğu kayaya sıkışmış ve kurtulmak için
kuyruğunu kesmek zorunda kalmış.
Daha sonra bir başka tilki onu gördüğünde
Kuyruğunu neden kestin diye sormuş.
Kuyruğu kesik olan;
Böyle kendimi çok mutlu hissediyorum şimdi o kadar
Geçiş üstünlüğü kavşak içindeki aracındır mutluyum ki adeta sevincimden havalara uçuyorum
demiş.
Bunun üzerine diğer tilki de kuyruğunu kesmiş.
Fakat mutluluk yerine şiddetli bir acı çekmiş.
Hemen tilkiye gelip; Neden bana yalan söyledin çok
canım acıdı demiş.
Tilki; Eğer acı çektiğini diğer tilkilere söylersen onlar
asla kuyruğunu kesmez ve bizimle dalga geçerler demiş.
Bu iki tilki diğer tilkilere yaşadıkları mutluluğu anlatmışlar.
Böylece tilkilerin çoğu kuyruklarını kesmişler.
Çoğunluk onlara geçince bu seferde kuyruğu olanlarla
dalga geçip onlara eziyet etmeye başlamışlar.
Trafikte meydana gelen çoğu zaman kazaya sebep olan İşte böyle:
Önce toplumu bozup farklılaştırırız, sonrada toplumu
ya da stres oluşturan konu, geçiş üstünlüğü hakkında,
önce kim geçmeli, hangi araca yol verilmeli gibi sorular birbirine düşman ederiz. Kıssadan hisse;SONUÇ: Bir
toplumda bozulmalar artınca bozuk insanlar iyi insanmerak konusu olmuştur. Kozan’da Saimbeyli Caddeları ayıplarlar ve dalga geçerler.’
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Kozan Spor yönetiminden Başkan Özgan’a ziyaret

Kozan’ı 3.Lig te temsil eden Kozanspor Futbol Kulübü
yöneticileri Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı önce
makamında ziyaret etti ardından Kozan baraj gölünde tekne turuna çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig Temsilcisi Kozanspor
Futbol Kulübü Başkanı Yusuf Sağlam ve yönetim kurulu
üyeleri Serdal Şahin, Tolga Özdoğan, Bekir Ayhan, Ali Gültekin, Umur Gök, Serhan Gültekin, ve Ahmet Hilmi Tanrıverdi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özganı Makamında
ziyaret ederek Kozanspor’a destek sözü aldılar. Kozansporlu yöneticiler ilçenin takımına ve Kozan’ın tarihi doğal
güzellikleri birlikte daha çok gündeme gelmesi gerektiğini
belirterek Kozan Belediyesi Derin Sis Teknesi ile Kozan
baraj gölünde mavi sularda belediye Başkanı Özgan ile bir
aya gelerek yapılacak destek ve çalışmaları konuştular.
Kozanspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sağlam Başkan

Özgan’a destekleri için teşekkür ederek takımın bu yıl daha
güçlü bir şekilde yeşil sahalarda yer alacağını tüm Kozanlıları takımlarını yeşil sahalarda desteklemeye davet etti.
Belediye Başkanı Kazım Özgan sporda siyaset olmaması
gerekliliğine vurgu yaparak “ yeni yönetim kurulu hayırlı
olsun. Kozanspor bizim milli bir değerimiz. Geçmiş 10 yıl
daha çok birlikteydik. Kozan belediye başkanı olarak bu
ziyaretten ve takımdan gurur duyuyoruz. Kozanspor’un
sahiplenilmesinden daha güzel bir şey yok. Kozanspor bu
yıl başarılıydı, profesyonel yönetimi var. Başından beri çok
önemli şeyler yapamadık ama manevi destek verdik. Alt
yapıya daha çok katkı sunmaya çalışacağız. Önemli olan
Kozanlı sporcularımızı yetiştirmek. Bana göre spor kamudan daha değerli. Tüm Kozanlılara bu sporun siyaseti
olmaz, kozan milliyetçilikse, milliyetçi vatansever olalım ve
Kozanspor’a sahip çıkalım çağrısı yapıyorum” diye konuştu.
Kozanspor yönetimi ve Başkan Özgan tekne turunun ardından Kozan’ın güzelliklerinin ve sporunun kamuoyunda
yer alması için çalışmalar yapacaklarını

