
                Tel:  516 33 38

2,50
TL

SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU 08 EYLÜL 2020 Salı

3,50
TL

MENCİK 
KUYUMCULUK

HAYRİ MENCİK

Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN
  Tel:  516 33 38

Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Üzeyir Öztürk “Oda olarak elimizden geleni yapıyoruz”
Üzeyir Öztürk’ten birlik ve beraberlik mesajları…Öztürk, 
birlik ve beraberlik kahvaltılarına devam ediyor… 

Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Üzeyir Öztürk, Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatif üyeleriy-
le bir araya geldi, 3 etap verilen kahvaltıların 4 etabı da bugün 
yine Dağılcak’ta veriliyor. Öztürk:  “Maşallah her şey bereketli 
gidiyor.  Birleştirici, umut dolu, idealist üyelerimizle birlik ve 
beraberliklerimiz artarak devam ediyor. Biz Allah’ın izniyle in-
san kalbine her daim önem veririz, kırmayız, dökmeyiz. Bütün-
leştiriciyiz. dedi.                                                                  5’te

Çocuklarımız sosyal medyanın, 
teknolojinin bağımlısı oldu

İĞNECİ/
Sadece çocuklar değil, hemen herkes teknoloji, 
telefon, internet bağımlısı oldu çıktı. Tamamıy-
la başkaları için yaşar hale geldik. Yaşadığımız 
süreçte corona virüsü nedeniyle iyice işler 
cozuttu. Eğitimin hali zaten içler acısıydı. Ço-
cuklar yaşamı unuttu, gözleri testten başka bir 
şey görmüyor. Dershaneler kapandı yerine etüt 
merkezleri geldi. Uzaktan eğitim ile iyiden iyiye 
internet bağımlısı bir nesil ortaya çıktı. 2’de

Emlakçı Fatih Kara “Üretim olmadıkça 
araba fiyatlarındaki yükseliş durmaz”

7’de

Genç Av. Ejder Örs 
“Hayalimdeki mesleği 
icra etmenin 
mutluluğunu yaşıyorum”

6’da
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Adana’ya 135 km bisiklet yolu yapılacak

Salgına, küresel ısınmaya ve obeziteye karşı bisiklete teşvik. Başkan 
Zeydan Karalar, Adana genelinde 135 km bisiklet yolu yapma hede-
fine emin adımlarla ilerliyor. Bisiklet yollarında zemin uygulaması 
biten bölümlerin ilk boya işlemini Başkan Zeydan Karalar kendi 
elleriyle yaptı.
 Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde 135 km bisiklet 
yolu yapma hedefinin, ilk 2 etabını oluşturan 15 km’lik bisiklet yolu 
çalışması sürüyor. 1. Etabın Turgut Özal Bulvarı kısmında zemin 
uygulaması biten bölümlerin boya işlemleri başladı. 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapımı devam 
eden bisiklet yolu uygulamalarını inceledi ve ilk zemin işaretleme-
lerini kendi elleriyle sprey boya kullanarak yaptı, bisiklet yollarıyla 
ilgili toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştı.
 

BİSİKLETE DAVET
Adana’yı bisiklet yollarıyla donatmanın önemli hedeflerinden biri 
olduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Bisiklet yollarıyla ilgili 
adımları hızlıca attığımız görülüyor. 
Adana’da uzun süredir yapılmak istenen ama yapılamayan bisiklet 

yollarını hayata geçiriyoruz. Pandemi döneminde toplu taşımanın 
sağlık açısından risk oluşturduğunu biliyoruz. Bu günlerde bisikletle 
seyahat etmek son derece önem kazandı. Bisiklet yolları hem spor 
yapılmasını sağlayacak , hem de küresel ısınmaya neden olan sera 
gazının azalması noktasında faydası olacak. Toplu taşımaya ne kadar 
az insan gönderirsek, ne kadar sera gazı üreten araçlarla seyahat 
engellenirse, küresel ısınma o kadar önlenecek. Herkesi bisiklete 
binmeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tamamını kapsayacak 
135 km’lik bisiklet yolu projesi hedefinin ilk 2 etabını oluşturan 15 
km’lik yol çalışması devam ediyor. Şehri yeni bisiklet yolları ile bu-
luşturma çalışmaları sürerken, mevcut bisiklet yollarında da tadilat 
ve yenileme uygulamaları devam ediyor. 
 

BİRİNCİ VE İKİNCİ ETAP BİSİKLET YOLLARI
 1.Etap toplam: 7,8 km: Turgut Özal Bulvar: 3,2 km - Şehitler Bulva-
rı: 1 km - Aşıklar Bulvarı: 1,6 km - Yeni Stadyum Çevresi: 2 km
 2.Etap toplam: 7,2 km: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı: 3,4 km - Kasım 
Gülek: 1 km - Dilberler Sekisi: 1,8 - Beyazevler: 1 km.
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Çocuklarımız sosyal medyanın, 
teknolojinin bağımlısı oldu
İĞNECİ/ Sadece çocuklar değil, hemen herkes tek-
noloji, telefon, internet bağımlısı oldu çıktı. Tamamıyla 
başkaları için yaşar hale geldik. Yaşadığımız süreçte coro-
na virüsü nedeniyle iyice işler cozuttu. Eğitimin hali zaten 
içler acısıydı. Çocuklar yaşamı unuttu, gözleri testten başka 
bir şey görmüyor. Dershaneler kapandı yerine etüt merkez-
leri geldi. Uzaktan eğitim ile iyiden iyiye internet bağımlısı 
bir nesil ortaya çıktı. Bu gidişle ve dikkatsizlikle okullar 
açılmayacak. EBA’yla telefondan ders anlatılacak. Oradan 

Watsap’a, Facebbok’a, İnstegram derken, bağımlılık yayıla-
cak, yayıldı gitti. Yazılı kültür buharlaşıyor. Kitap okuyan 
gençler hala var da tehlike büyük. Göz bozuluyor, sağlık 
sorunları artıyor. Radyasyona tabi kalıyoruz. Zavallı çocuk-
lar kuşu,böceği, canlıyı unuttu. Sanal alemde boğuluyorlar. 
Üniversite kazanmak ve sonuçta para kazanacak bir meslek 
bulabilmek için yırtınıyor. Psikoloji bozulursa, yaşam şevki 
kaçarsa okul ve eğitim neye yarar ki?! 
**********************************************************

KOMİK AMA GERÇEK... BOYUM UZUN 
İYİ SİYASET YAPARIM DEĞİL Mİ? 

Vaktiyle bir yerel seçimde bir aday gazeteci bir arkadaşımın 
yanına gelir ve aynen şöyle söyler: " Abi bende iyi boy var, 
siyaset yakışır başarırım değil mi?" der. Meslektaşım neza-
ketlidir. " Boy devede de var ama eşeğin arkasından gider" 
demez. Beyin dağarcığı sınırlı siyasetçi gittikten sonra saat-
lerce güler ve söylenir: "Adamın boyundan başka övünece-
ği, anlatacağı başka bir şey yok. Vay memleketimin haline" 
der. Haksız mı?

Çok yüzlülük siyaseti... 

Koltuk sahibi bir arkadaşım söyleniyordu. Diyordu ki:  
“Siyaseti efendilerine şirin gözükmek ya da delege avcılığı 
sananlar var. Beni görünce "Hayırlı olsun, çok sevindim; 
sen bizim belediye başkan adayımız olacaksın inşallah" 
diyor, arkamızı dönünce "yahu bu CHP'Lİ miydi? Ya da 
bizim partilimiz miydi?  Buna neden görev verdiniz? Çı-
ğırtkanlığı ile güya ayak kaydırmaya çalışıyor. Aynaya şöyle 
bir bakıp ta kendisini göremeyen bir sürü zavallı var.” Dedi.
Ben de:  Siyaset çok yüzlülük sanatı değildir ki! Sağlıklı 
insanlar meşruiyet çizgisinde toplumla barışık, değerleri-
ne uygun yaşayan insanlardır. Siyaseti umut çalmak, yalan 
söylemek, provokasyonlara ve bireysel çıkarlara, kör kıs-
kançlıklara alet etmek son dönemlerin en belirgin özelliği 
oldu.

Kaybettiklerimiz

 Memduh Demiröz, Saadet Demirelli, 
Musa Yavuz,  Münevver Işık, Cansev 
Toklucuoğlu,  Soydan Kurt, Hamza 

Köse,  Ayşe Yılmaz, Naci Kaya, 
Mehmet Ali Kahraman, Ferudun 

Yıkıcı, Emine Özçelik, Cuma Ergin ve 
Ahmet Özakçaoğlu. Merhum ve 
merhumelere Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine ve sevenlerine 

başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA
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Başkan Özgan Saadet partili heyet ile yangın bölgesinde

Başkan Özgan, yangın bölgesinde Saadet partisi genel başkan yar-
dımcıları ile birlikte 23 Ağustos’ta Kozan ilçesi Kuyubeli yangınında 
küle dönen 200 hektar ormanlık alan ve köy sakinleri ile bir araya 
geldi.
Orman yangınlarından zarar gören vatandaşları köylerinde ziyaret 
eden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet  yangın-
dan zarar gören ormanlık alanları yerinde inceledi.
Adana İl başkanı Mustafa Gözütok, Kozan Belediye başkanı Kazım 
Özgan, İlçe Başkanı Muammer Özçelik ile birlikte yanan bölgeleri 
gezen Saadet partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan Ka-
rahamzalı ,Çamlarca ve Çürüklü köyünde evleri yanan ve küçük ve 
büyük baş hayvanları telef olan vatandaşlar ile bir süre sohbet ede-
rek gıda malzemeleri ile battaniye yardımında bulunuldu.
Yangından etkilenen Çamlarca köyünde vatandaşlar ile görüşen 
Arıkan, köy sınırları içerisinde kalan orman alanlarının yanması 
nedeniyle evleri yanan, tedbir amacıyla evlerini boşaltan vatandaş-
larla dertleşti. Söndürme çalışmalarının sona ermesine rağmen halâ 
duman tüten bölgede nefes almakta güçlük çekildiğine işaret eden 
Arıkan, köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saadet Partisi Genel başkan yardımcısı Mahmut Arıkan, “Kozan 
ilçemizdeki yangın alanında incelemelerde bulunuyoruz, büyük bir 
zayiat var rabbim beşerinden korusun inşallah. Jandarma ya yaptığı-
mız ziyarette yangının büyük bir ihtimalle kundaklamadan olduğu 
bahsediliyor, Üzülüyoruz tabiî ki yananlara, Bu yangının altında 
binlerce canlı zarar görmüş vaziyette araziler zarar görmüş vaziyette 
hayvanlar zarar görmüş,80’den fazla evin zarar gördüğünü şahitlik 
ettik.180 den fazla insanımızın zarar gördüğünü öğrendik. Üzülüyo-
ruz.
Tabi Orman yangınları tedbir alınması zor hadiseler. Eğitimle bir 
birbirimizi ikaz etmekle orman alanların yakarak hiçbir gelir belde 
edeceğimizi olmayacağını mesajının toplu bir şekilde mesaj vererek 
orman yangınlarının önün geçeceğiz.”dedi.
Kozan Belediye başkan Kazım Özgan ise yaptığı açıklamada ; “Yan-
gının başladığı ilk günden bu yana Orman alanlarında vatandaş-
larımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Devletimiz, 
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Kozan Belediyesi 
olarak vatandaşlarımızın yanında olduk.Olmaya da devam ediyoruz.
Yangında Allaha çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasar çok 
özellikle şunu belirtmek istiyorum,Bu tip ihmallerin önüne geçme-
miz lazım.Kozan’ımıza ,Adana’mıza çok büyük geçmiş olsun inşallah 
bir daha böyle felaketler yaşamayız.”diye konuştu.
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Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Üzeyir Öztürk “Oda olarak elimizden geleni yapıyoruz”
Üzeyir Öztürk’ten birlik ve beraberlik mesajları…Öztürk, 
birlik ve beraberlik kahvaltılarına devam ediyor… 

Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Üzeyir Öztürk, Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatif üyeleriyle bir 
araya geldi, 3 etap verilen kahvaltıların 4 etabı da bugün yine Dağıl-
cak’ta veriliyor. Öztürk:  “Maşallah her şey bereketli gidiyor.  Bir-
leştirici, umut dolu, idealist üyelerimizle birlik ve beraberliklerimiz 
artarak devam ediyor. Biz Allah’ın izniyle insan kalbine her daim 
önem veririz, kırmayız, dökmeyiz. bütünleştiriciyiz.” Dedi.
Kahvaltıda Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Muhtarlar 
Derneği Başkanı Salim Açıkgöz merkez ve kırsal mahalle muhtarları 
yer aldı. 
Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Üzeyir Öztürk “Hizmet an-
lamında muhtarlarımız toplumumuzun temel taşını oluşturuyor-
lar. Halkımızın bir sıkıntısı olduğunda ilk olarak muhtarlarımızın 
kapısını çalmaktadır. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın da 
katıldığı programda merkez ve kırsal mahalle muhtarlarımızla 
istişare edip, sorunlarımızı konuşup, çözüm noktasında birlikte fikir 
alışverişi yapmak istedik.  Bu yüzden başkanımız ve muhtarlarımızla 
kahvaltıda bir araya geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm davetli-
lerimize teşekkür ederim. Oda olarak elimizden geleni yapıyoruz” 
dedi. 
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Üzeyir Öztürk’e ve muhtarlara 
teşekkür ederek, talepleri dinlediğini, çözüm noktasında çalışacakla-
rını belirtti. 
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Sezen Bal Doğal Ürünler & Aktar ikinci şubesini açtı

Kaliteli ve doğal ürünleriyle müşterilerinin güvenini kazanan Sezen Bal 
Doğal Ürünler & Aktar’ın ikinci şubesi Üstün Sokak, Eski Sezen Et ad-
resinde hizmete girdi.  Velican Sezen ve Ahmet Sezen’in işletmeciliğini 
Sezen Bal ve Aktarda, aşurelik malzemelerinizi, tereyağı, soğuk pres yağ 
çeşitleri, bitki çayları, polen, pekmez, tarhana, bal, baharatlar ve ismini 
sayamadığımız vb. ürünleri bulabilirsiniz. 
İşletmeci Velican Sezen “Müşterilerimize daha kaliteli ve daha güzeli sun-
mak için ikinci şubemizle halkımızın hizmetinizdeyiz. Hem Kozan İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü yanındaki işyerimizde hem de Sezen Et’in eski 

yerindeki şubemizde doğal ve şifalı 
ürünlerinizi bulabilirsiniz. Bitkisel 
ürünler, baharatlar, aktariye ürünleri 
şifalı bitkiler ve doğal ürünlerimiz-
le Kozan halkının hizmetindeyiz.  
Yufka Ekmek, El yapımı şalgam, 
Kuru meyveler Erik, Üzüm, Kayısı, 
Sirke, Salça, Yumurta, Sabun, Reçel, 
Melengiç ve Dibek Kahvesi, Açlık 
otu, rezene, Tarçın lavanta, plates çayı, Defne yaprağı, melisa otu, %100 
Kantoron ve Zeytinyağı, cezerye çeşitleri i vb. ürünlerimizle Kozan hal-
kının hizmetindeyiz. İşyerlerimizde sattığımız çoğu ürünler kendi imala-

tımız. Ayrıca ev ve işyerlerine siparişimiz vardır. 
Sipariş için 0537 913 54 01’nolu telefondan bizlere 
ulaşabilirsiniz” dedi

Genç Av. Ejder Örs “Hayalimdeki mesleği 
icra etmenin mutluluğunu yaşıyorum”

İşçi Emeklisi Levent Örs ve Sibel Nur Örs çiftinin oğulları genç ve 
idealist Av. Ejder Örs, Üstün Sokak, Denizbank yanında kendi hukuk 
bürosunu açtı. 
Hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığına vurgu yapan 

Örs “1 Kasım 1995 yılında Kozan’da 
doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi 
Kozan ve Adana’da çeşitli okullarda 
tamamladım. 2013 yılında Kozan 
Lisesi’nden mezun oldum. Aynı yıl Er-
zincan Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
kazanarak 2017 yılında mezun oldum. 
2018 yılında çeşitli avukatlık bürola-
rında çalıştıktan sonra kendi hukuk 
büromu açmaya karar verdim. Haya-
limdeki mesleği icra etmenin mutlulu-
ğu içerisindeyim. Adaletin yılmaz bir 
savunucusu olarak en adil bir şekilde 
tecelli etmesi için elimden gelenin 
fazlasını yapmaya hazırım. Bana destek 
olan aileme ve dost ve sevenlerime çok 
teşekkür ederim” dedi. 
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Emlakçı Fatih Kara “Üretim olmadıkça 
araba fiyatlarındaki yükseliş durmaz”

Manav Paşa Ali'nin Oğlu, Paşa Dayı'nın torunu, genç, idealist, 
çalışkan Fatih Kara, Andıl Caddesi üzeri, Gönül Un karşısında Em-
lak Danışmanlığı ofisi açtı. Emlakçı Kara’ya, ev ve araba fiyatlarının 
neden sürekli arttığını sorduk. 
Fatih Kara “1990 doğumluyum. İlk, Orta ve Lise’yi Kozan’da oku-
dum. Çukurova Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldum. Daha 

sonra 4 yıllık işletme bitirdim. 
Fatih Kara Emlakçılık olarak emlak, gayrimenkul, yatırım danış-
manlığı, ev, işyeri, bahçe ve arsa alım-satımı işleri yapıyoruz.
 Ev almak için uygun zaman değil. Ev almak isteyen vatandaşlarımız 
biraz beklesinler. Çevre yolunda 3 ay önce 280 milyon’dan satılan 
evler şuanda 350-370 milyon arası. Şuan kimse gelip ev sormuyor.
Para olan vatandaşlarımız arabaya yatırım yapabilirler. Örneğin 
30 milyona aldığınız bir araba birkaç gün sonra 40 milyon oluyor. 
Üretim olmadıkça araba fiyatlarındaki yükselişini durduramazlar. 
ÖTV’de zamlandı” şeklinde konuştu. 

Kızıldağ Ailesi’nin mutlu günü

Diyanet İşleri’nde görevli Hamdi Kızıldağ ve Lutfiye Kızıl-
dağ’ın oğlu Emrah Kızıldağ ile Bediha ve Mahmut Altun’un 
Kızları Melek Altun ile geçtiğimiz hafta Ayna Düğün Salo-
nu’nda düzenlenen törenle evlendi. 

Hamdi Kızıldağ ve Eşi düğüne gelen davetlilerle yakından 
ilgilendiler. Kızıldağ ailesini bu mutlu günlerinde aile ya-
kınları yalnız bırakmadılar. 
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HAS OTO GALERİ

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 TLF:0322 515 89 38

Cumali DÜVER   

Tüm kredi kartlarına 4-6 taksit yapılır. 
Adres: Karacaoğlan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 12/ A  Eski dolmuş 
durağı civarı-Hastane Kavşağı  Tel: 0532 691 98 08- (0322) 515  44 00

Mustafa DÜVER

Has Oto Galeri’de boyasız 
göçük onarımı yapılır.
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DÖNER’İN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ
KUKA DÖNER IŞIKLI YOL ŞUBESİ

Alo Sipariş Hattı: (0322) 515 15 15                                    Ev ve iş yerlerine sipariş alınır.
ADRES: Karacaoğlan Mah. Şehit Hüseyin Soydan Caddesi (Işıklı Yol)  Kozan / ADANA

Damak tadınıza uygun eşsiz lezzetler bir telefonla kapınızda
(0322) 515 15 15

Tavuk Döner, Kırpık,  Köfte Ekmek,
Hamburger, Pilavüstü Tavuk Servis. Sıcak 
ve Soğuk İçecek çeşitlerimiz mevcuttur.
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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
08 EYLÜL  2020 / Yıl: 15    Sayı: 728

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

MHP ‘den yangında zarar gören vatandaşlara yardım

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana İl Kadın 
Kolları Başkanı Alev Ataş, , MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat 
Atlı, İlçe Başkan Yardımcıları Şerif Köşeli ,Zahide Azgın, 
Kadın Kolları Başkanı Gülcan Erol ve Belediye Meclis Üye-
si Gölhan Coşkun ile birlikte bölgesi Karahamzalı, Min-
netli, Çürüklü, Çamlarca, Acaryayla ve Çürüklü köylerini 
ziyaret ederek Yardım Paketleri dağıttı.
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BAŞKAN KOCAİSPİR: “NE YAPIYORSAK ADANA’MIZ İÇİN YAPIYORUZ”

Yüreğir Belediyesi, Karataş, Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, 
Feke, Karaisalı, Pozantı ve Ykurtalık Belediyeleri ile ‘İş-
birliği Protokolü’ imzaladı. Yüreğir Belediyesi, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi ve Yüreğir Belediye 
Meclisi’nin 06/08/2020 sayılı kararı ile Aladağ, Tufanbeyli, 
Saimbeyli, Feke, Yukurtalık, Karaisalı ve Pozantı Belediye-
leri ile ‘İşbirliği Protokolü’ imzaladı. Protokol çerçevesinde 
güçlerini birleştirme kararı alan belediyeler projeler yapma 

ve yürütme, sosyal ve kültürel etkinlikler, araç gereç yardı-
mı, malzeme temini gibi birbirlerinin eksik kaldığı nokta-
lardaimkânlar ölçüsünde diğer belediyelere destek sağla-
yacak. Yapılan güç birliği ile amaçlarının Adana’ya hizmet 
etmek olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Kocaispir, “Söz konusu hizmet ise durmak bize 
yakışmaz. Adana’mız için taş üstüne taş koymakadına var 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İş birliği protokolü 
imzaladığımız belediyelerimiz ile birlikte Adana’mıza hiz-
met etme noktasında fikir ve irade birliği içerisindeyiz. Ne 
yapıyorsak Adana’mız için yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.
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KOZAN BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR! 
SİL BAŞTAN YENİDEN YAPILIYOR

Kozan Belediyesi, Türkeli Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde 
bulunan Feyyaz Güralp Camii yanında bulunan parkı genişleterek 
yenileme çalışması başlattı.
Kozan Belediyesi, vatandaşların keyifli ve huzurlu vakit geçirebile-
cekleri sosyal yaşam alanları parklarda düzenleme ve yenileme çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
Türkeli Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1000 metre kare alana sahip 
Feyyaz Güralp Camii yanında bulunan park 2600 metre kare daha 
genişleterek toplamda 3600 metre kare alanda düzenleme ve yenile-
me yapılıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 
alana mevcut çalışmanın dışında bir uygulama yapılarak toplu bitki 
dikimleri yapılıyor. Serada üretimi yapılan bitkilerden 690 adet gül, 
600 adet lavanta, 500 adet biberiye, 250 adet bodrum papatyası ve 
oya ağaçlarından oluşan ağaçlandırma ve bitki dikimi yapılıyor. 
Ayrıca alanda Çocuk oyun grubu, fitness aletleri, banklar, kamelya 
yapımı gerçekleştirecek. 

ÖZGAN, “TEMELDEN ELE ALMAK SURETİ İLE YENİLİYORUZ”

Atıl halde bulunan parkın genişletilerek yenilendiğini kaydeden 
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Yeni yeşil alan proje-
lerimizin yanı sıra mevcut parklarımızı da bakım ve onarımın 
yanı sıra bir kısmını da temelden ele almak sureti ile yeniliyo-
ruz" dedi. Başkan Özgan, “Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda 
mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve 
yeşil alanlardan yararlanabilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşla-
rımızdan da yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. 
Çünkü bu eserler kendilerinin yaşam alanları” dedi.

SİL BAŞTAN YENİDEN YAPILIYOR

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden mahalle 
sakinleri Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ekipleri sağolsunlar par-
kımızı sil baştan yeniden yapıyorlar. Ayrıca çöplük olarak kullanılan 
geniş bir alanda parka ilave edilmesinden dolayı da ayrıca teşekkür 
ederiz. Parkın yapımı ile birlikte inşallah mahallemiz güzel bir sos-
yal tesise kavuşmuş olacak dilediler. 
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TAÇ UTANGAÇLIĞI
Güneşe olan uzaklığıyla,
Güneş ve kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıyla,
Havasıyla, suyuyla,
Taşıyla, toprağıyla,
Çiçeğiyle, gülüyle,
Ormanıyla, kuşuyla,
Bulutuyla, yağmuruyla,
Dolusuyla, karıyla,
Deresiyle, çayıyla, 
Gölüyle, deniziyle,
Bitkisiyle, hayvanıyla,
Sıcağıyla, soğuğuyla,
Sahip olduğumuz bilgilere göre,
Üzerinde yaşamın olduğu tek gezegen var.
O da dünya.
Dolayısıyla, 
İnsanlığın doğum yeri,
İlk insandan,
Günümüz insanını,
Doğduğumuz andan ölünceye kadar,
Bizi üzerinde barındırır.
Bizim;
Su,
Oksijen,
Besin gibi ihtiyaçlarımızı karşılar.
Dünya üzerinde yaşayan canlıların,
Canlılıklarını devam ettirebilmek için,
Enerjiye ihtiyacı vardır.
Bu enerjinin kaynağı ise güneştir.
İnsanlar,
Hayvanlar,
Klorofili olmayan bitkiler,
Güneş enerjisinden, doğrudan doğruya yararla-
namaz.
Dolaylı yoldan yararlanır.
Bu olaya fotosentez denir.
Fotosentez;
Yeşil bitkiler,
Güneş ışığı altında,
Topraktan su, suda çözünmüş madensel tuzlar,
Havadan da karbondioksit alır.
Bunları hücrelerindeki klorofil aracılığıyla,
Oksijen ve organik bileşiklere dönüştürür.
İnsanlar,
Hayvanlar,
Klorofili olmayan bitkiler,
Hem enerji,
Hem de oksijen ihtiyaçlarını,
Fotosentez sonucu oluşan ürünlerden karşılar.
Sanki klorofilli bitkiler ile
Diğer canlılar arasında,
Ortak yaşam birliği var.
Ama;
Bu güzel ve hayat dolu mavi gezegenin,
Jeolojik sicili çok da iyi değil.
Mavi gezegenin tarihi,
İnanılmaz yok oluşlarla dolu.
Mavi gezegendeki canlı yaşamı,
Tamamen yok etmenin eşiğine getiren,
Beş büyük jeolojik olayı yaşamış.
Bu büyük yok oluşlarda,
Dünya üzerindeki canlıların,

Büyük bir kısmı yok olmuş.
Deyim yerinde ise,
Her yok oluştan sonra,
Dünya, üzerindeki canlılık küllerinden yeniden 
doğmuş.
Sık bir ormanda,
Bazı ağaçların dalları,
Birbirine temas etmez.
Tüm hengameye rağmen,
Birbirlerinin mülk hakkına saygı duyar.
Yanındaki dostunun,
Yaşam alanına müdahale etmez.
Bu doğal ahlak anlayışına
‘’Taç utangaçlığı’’denir.
Bu olayı;
Bazı bilim insanları,
Zararlı böceklerin etkisinin azaltılması için,
Doğanın kendine bir çözüm ürettiğini düşünür-
ler.
Bazıları ise,
 Ağaçların, rüzgarın şiddeti ile yakındaki ağacın 
dallarını kırmamak,
Veya o dallara zarar vermemek için, yaptıklarını 
düşünürler.
Bazıları da;
Kökleri vasıtası ile haberleştiklerini,
Eksik mineral paylaşımında bulunduklarını 
düşünürler.
Gezegende yaşayan canlıların hepsi,
Hayatta kalmaya,
Üremeye çalışır.
Bilim, sanat, din, felsefe, aşk, edebiyat gibi,
Hayatımızın değişmez amacı olarak gördüğü-
müz,
Etkinliklerin hiç biri biyolojik yaşamın amacı 
değildir.
Çünkü;
Popülasyon olarak,
Bunlardan birinden ya da hepsinden vazgeçsek,
Sıkıcı bir hayat haricinde,
Bir kaybımız olmaz.
Popülasyon olarak,
Hayatta kalma ve üreme olayından,
Bir tanesinden vazgeçersek,
Var olan insanların da ölümüyle,
Soyumuz tamamen tükenecektir.
Bu kural diğer canlılar için de geçerlidir. 
Ağaçlar birbirine zarar vermemek için
Doğal bir ahlak anlayışına sahipken,
İnsanlar,
Bıraktık,
Doğal ahlak anlayışına sahip olmayı,
Toplumsal ahlak anlayışını bile hiçe sayıp,
Dünya üzerindeki her şeye öyle bir zarar veriyor-
lar ki.
Kötüsün insanoğlu, çok kötü,
Hemcinslerini öldürecek kadar kötü.
Dere yatağına ev,
Denizi doldurup yol,
Köprü yerine menfez,
Akarsuların önünü kapayıp HES yapacak kadar 
kötü.

Ağaçları kesecek,
Ormanı yakacak. 
Börtü, böceği öldürecek,
İklimi değiştirecek,
Kendi neslini bile yok edecek kadar kötüsün.
İddia o ki,
Kozan,
Kuyubeli köyünde son bir yıl içinde,
Beş kez yangın çıkıyor.
Bu yangınlar büyümeden önleniyor.
Altıncı kez çıkan yangın,
Poyrazın da etkisi ile
Bir felakete sebep oluyor.
Kuyubeli,
Çamlarca,
Çürüklü,
Minnetli,
Karahamzalı,
Eskimantaş köyleri,
Ve sınırları içinde bulunan,
Geniş bir ormanlık alan,
Yaklaşık üç gün yanıyor.
Ormanlık alanlarla beraber,
Onlarca ev,
Kaçamayan çok sayıda hayvan,
Börtü böcek,
Alevlere teslim oluyor.
Cayır, cayır yanıyor.
Artık kuşlar şarkı söylemeyecek,
Bahar çiçekleri açmayacak.
İnsanları bu kadar kötü olmaya iten
Sebep ne ola ki
Alışkanlıklarımız mı?
Yoksa içinde yaşadığımız iklim mi? 
Orman neden yakılır?
Yeşil neden yok edilir?
Diri diri canlı yakmak vahşettir.
Hiçbir vahşet kutsanamaz,
Erdem sayılamaz.
Çevreye zarar veren,
Ağaçları ve içindeki canlıları yakan,
Beyinsel özürlü,
Gerzekle uğraşmak zordur.
Karnını doyur.
Bir de görev ver.
Değil ormanı,
Roma’yı da yakar.
Zaman çalar,
Emek çalar,
Can çalar.
Dünyadaki en güzel şeyin,
Dünyanın kendisi olduğunu bilmez.
Yangına müdahale ederek,
Daha az zararla önlemeye çalışan,
Uçak ve helikopter personeline,
Orman İşletme Müdürlüğüne
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine,
ASKİ’ye,
Tüm köylülere,
Teşekkür etsek az ol
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Büyükşehir’den, uluslararası iş birliği 
ile tarım işçilerine sıcak yemek

Adana Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
(WFP) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ-Deutsche Gesellsc-
hafat für İnternationele Zusammenarbeit) ile yapılan iş birliğiyle Adana’ya 
göç ile gelen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyor.
Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi 
(PEP) projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Adana’ya 
göçle gelenlere Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 çeşit sıcak 
yemek dağıtımına başlandı. İhtiyaç sahibi 1500 kişiye sıcak yemek dağı-
tımı 90 gün boyunca devam edecek. Sıcak yemek verilen hanelere Adana 

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek 
tarafından ücretsiz olarak ekmek de 
temin ediliyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi proje 
kapsamında 90 gün boyunca çalış-
tırmak üzere 14 Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı ve 14 göçmen işe 
alarak istihdama da katkı sundu.
Proje kapsamında Karataş İlçesi 
Tuzla Çağırkanlı Beldesi’nde ya-
şayan mevsimlik tarım işçilerine 
Adana Büyükşehir Belediyesi sıcak 
yemek dağıttı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, Çağırkanlı Beldesi’nde bulunan 
iki çadır alanında 300 mevsimlik 
tarım işçisine sıcak yemek dağıttı. Hijyen kurallarına uyularak havası 
alınmış olarak kapatılan kutularda hazırlanan yemekler haftanın her 
günü mevsimlik tarım işçilerine ulaştırılıyor. Toplam 300 adet hazırlanan 
yemeklerle birlikte 250 adet ekmek de Halk Ekmek tarafından ücretsiz 
veriliyor. 90 gün boyunca tek öğün olarak verilen yemeklerden memnuni-
yetlerini dile getiren mevsimlik tarım işçileri,  Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti. 

Kent Konseyi önünde çevre düzenlemesi çalışması

Kozan Belediyesi Kozan Kent Konseyi Binası önünde çevre düzenlemesi 
çalışması yaptı.
Eski Çamurdan Konağı şimdiki Kozan Kent Konseyi Binası avlusunda 
Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü ekipleri tarafından çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Alana, mine, 
telgraf çiçeği, biberiye ve linka’lardan oluşan bir peyzaj çalışması gerçek-
leştirildi.
Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, “Kent Konseyi binamız önün-

de bulunan tuvaletin kaldırıldıktan sonra yerine Kozan Belediyesi tarafın-
dan yapılan peyzaj çalışması ile güzel bir görünüme kavuşturuldu. Kent 
yaşamında etkili olması amacıyla yürütme kurulumuz ve kent gönüllüleri-
miz ile birlikte birçok güzel kararlarında alındığı konsey binamız önünde 
yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Özgan ve 
Park Bahçeler ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.
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Selami İnan Faydalı Mehmet Akçalı 
Vakfı İlkokulu’na Müdür olarak atandı
Eğitim camiasının sevilen isimlerinden, İnkılâp İlkokulu 
Müdürü Yardımcısı Selami İnan, Faydalı Mehmet Akçalı 
Vakfı İlkokulu’na Okul Müdürü olarak atandı. İnkılap İlk 
Okulu Müdürü Turan Pazarcı, İnkılap İlkokulu’nda uzun 
yıllardır Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İnan’ın, Fay-
dalı Dede Mehmet Akçalı Vakfı İlköğretim Okulu Müdürü 
olarak atanmasını sosyal medya hesabından duygularını “ 
Faydalı Dede Mehmet Akçalı Vakfı İlköğretim Okulu Mü-
dürü olarak atanmıştır. İnkılap İlkokulu’nda yaptığı başa-
rılı hizmetleri için ekip arkadaşımıza TEŞEKKÜR ediyor, 
bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyoruz.
Okulumuzu sahiplenen, görev sorumluluğu içinde örnek 
çalışmalar yapan, ekip çalışmasının gerekliliğine inanan, 
güvenilir, yardım sever, dost arkadaş kardeş Selami İNAN 
kardeşimizle İnkılap İlkokulu'nda ki birlikteliğimizin sona 

ermesi bizleri üzdü. Yeni okulunda yapacağı çalışmalarında 
İnkılap Ailesi olarak ekip arkadaşımızın destekçisi 
olacağız”  şeklinde dile getirdi. 

Emine Altıntaş, istifa etti...
Adana Emlakçılar Odası Temsilciliği’nden ve Tapanlılar Derneği 
Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa etti

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Kozan Bölge Temsilcisi ve 
Tapan Yardımlaşma Dayanışma Derneği Kadın Kolları 
Başkanı Emine Altıntaş, sosyal medya hesabından işle-

rimin yoğunluğu sebebi ile görevlerinden istifa ettiğini 
açıkladı. 
Emine Altıntaş “Adana Emlakçılar Esnaf 
Odası Kozan Bölge Temsilciliğinden ve Tapan Yardım-
laşma Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanlığından 
istifa etmiş bulunmaktayım. Kozan Bölgesinin ilk Oda 
Temsilcisi olmaktan, bölgeme getirdiğim yeniliklerden, 
mesleğime kazandırdığım kaliteden dolayı gururluyum. 
Dernek Kadın Kolları Başkanı olarak ise 9 köyden oluşan 
Tapanımıza hizmet amacı ile kurulmuş Derneğin Sancak-
tar ı olmaktan, yaptığım hizmetlerden, getirdiğim kalite-
den dolayı onurluyum. Bundan sonraki Ata 
Yurdum olan Tapan için yapacağım güçlü hizmetler sade-
ce Emine Altıntaş imzası ile olacaktır. Bilgilerinize” şeklin-
de açıklama yaptı. 




