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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU 15 EYLÜL 2020 Salı
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KUYUMCULUK

HAYRİ MENCİK

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

TEMA Vakfı: “Maden ihaleleri ülkemizin doğal varlıklarını, 
tarım alanlarını ve içme suyu havzalarını tehdit ediyor”

TEMA Vakfı, Maden ve Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü (MA-
PEG) tarafından Türkiye genelinde çıkılan maden ihalelerine dikkat 
çekti. 2019 Temmuz ayından bu yana 2 bin 685 noktaya maden ihalesine 
çıkıldığını ve ihaleye çıkarılan alanların toplamının Kayseri ilinden daha 
büyük bir alana* denk geldiğini belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Deniz Ataç; “Madencilik faaliyetlerinden kanunlarla korunan 
tek bir doğa koruma alanının olmadığı ülkemizde, ihaleler, doğa, tarım 
ve yaşam alanlarını tehlike altına atıyor” dedi.                         11’de

YARDIMLAR DEVEDE KULAK KALIYOR; İKTİDAR 
YOKSUL KÖYLÜNÜN DERDİNE DERMAN OLAMIYOR
Yalçın Kara yorumladı/ 

Yardımlar devede kulak kalıyor; evi yanan yaylacılara 5 
bin, köylüye 10’ar bin tl dağıtıldı, bakanlar kurulunda 
Kozan ve köyleri afet bölgesi ilan edilmedi?
Tek geçimleri meyve bahçesi olan ve yangında büyük  
zarar gören yoksul köylülerimize ise hiçbir şey yapılmadı.  

Yangın mağdurlarına 1 milyon TL’lik yardım 

Siyasiler oy devşirme peşindeler, iktidar gerekli ve yeterli desteği 
bölge halkına vermiyor. Bir de üstüne üstlük sorunları çözmüşler 
gibi övünüyorlar!

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru 
ve AK Parti Kozan ilçe başkanlığı Kuyubeli’de 
geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrası evleri 
yanan, hayvanları telef olarak büyük afet ya-
şayan bölgede yapılan çalışmaları inceledi. 
Milletvekili Doğru “ Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yangından 
etkilenen köylülerimize 1 milyon TL dağıtıldı. 
Vatandaşlarımızın zararı konusunda tespitler 
yapıldı, süreç işliyor” dedi.                      7’de1 milyon TL’lik yardım yetmez!

Kozan’da maske denetimleri
Kozan protokolü Maske takmayan 
vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. 
Kozan'da maske denetimi uygulaması 
sonucunda 100 kişiye 900'şer TL ceza 
kesildi ve kesilmeye devam ediliyor. 
Polis ekiplerinin yaptığı sıkı denetimler 
sonucunda maske takan vatandaş sayı-
sında artış gözlendi.            14’de

Elektrik kesintileri vatandaşı 
canından bezdiriyor

İĞNECİ/ Kozan’da özellikle geçtiğimiz 
hafta sık sık yaşanan elektrik kesintilerine 
vatandaş adeta isyan etti. Zaten çok gelen 
elektrik faturalarından şikâyet eden halk, 
yaz sıcaklarında bir de elektrik kesinti-
si yaşayınca ne diyeceğini şaşırdı. Yazın 
sıcak’tan kışında her yağmur yağdığında 
kesilen elektrikten ve yıllardır ihmal edilen 
alt yapı ve içme suyu sorununa yurttaşlar 
acil çözüm bekliyor.  
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İletişim Başkanlı’ğı Adana İl Müdürlüğü “Duyarlı olalım düzenli kan bağışında bulunalım”

Valiliğin düzenlediği kan bağışı kampanyası İletişim 
Başkanlığı Adana İl Müdürlüğü, tarafından duyuruldu.  
Pandemiden dolayı kan bağışlarının azalması nedeniyle 
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
vatandaşlar, basın mensupları ve başkanlık personelleri  
kan bağışında bulunmaları konusunda davet edildi.
Konuyla ilgili olarak yapılan duyuru şöyle;
 “Küresel Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülke-
mizde topyekûn bir mücadele yürütülmekte olup salgının 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 
yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve 
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir 
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bölgemizde devam eden sıcak hava koşulları ve pandemi 
nedeniyle düşen kan bağışları ve artan kan ihtiyacı için 
ilimizde ve ilçelerimizde bulunan hastanelerin kan ve kök 
hücre taleplerinin yerine getirilmesi son derece önem arz 
etmektedir.
 Bu kapsamda;
*06 – 07 Ekim 2020 tarihlerinde Valilik bahçesinde,
*22 – 23  Ekim 2020 tarihlerinde İstasyon  Meydanında,
* 27 Ekim 2020 tarihinde Ceyhan İlçemizde,
* 28 Ekim 2020 tarihinde Kozan İlçemizde,
* 30 Ekim 2020 tarihinde İmamoğlu İlçemizde, kan ba-
ğışı kampanyası düzenlenecektir.

KOZANLI DERGİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Kozanlı, genç girişimci 
Fay Danışmanlık Sahibi 
Faruk Yiğenoğlu’un im-
tiyaz sahipliğini yaptığı 
eğitim, kültür ve sanat 
içerikli “KOZANLI” 
dergisi ile yayın haya-
tına atıldı. Derginin 
içeriği hakkında gazete-
mize bilgi veren Faruk 
Yiğenoğlu  “Dergi adını 

Kozanlı’nın gerçekten eskide yaşadığı kültürün, yetiştirmiş 
olduğu siyasetçi ve bürokratın, sanatçının, yazarın, spor-
cunun geçmişten bugüne hep ön planda olduğunu okuyup 
araştırarak ve gündelik hayatta karşımıza çıktıkça daha iyi 
anlayabiliyoruz. Bizde bunu daha aktif hale getirebilme 
adına dergimizi çıkararak ilk adımımızı atıp ilk sayımızla 
siz değerli KOZANLI hemşerilerimizin karşısına çıktık.
İlk sayıda belirli bilgilere değinmeye çalıştık elbette bu işi 
dört dörtlük yapamayabiliriz ama çabalarımız hep bu yön-

de olma gayretinde 
olacaktır. Sizlerin de 
öncülüğünde tarih, 
kültür, doğa, sanat ve 
eğitimle KOZANLI 
da buluşacağız. 
Bizlerin bilmediği, 
öğreneceği çok kıy-
metli bilgiler vardır 
gizli saklı köşelerde 
tozlanmış raflarda 
gün yüzüne çıkmayı 
bekleyen bizler bun-
ları doğru haliyle size 
aktarmanın hevesiyle 
dergimizi çıkarıp 
ilerilere taşımanın mutluluğu içindeyiz. Atladıklarımız ya 
da eksik kaldıklarımız olacak zamanla ama ilk sayıdaki 
heyecanımızın üstüne katmak için hayırlı olmasını diliyor 
şimdiden ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum” dedi. 
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Bu sene de yayla sezonunu bitirdik...
Yalçın Kara yazdı/

Çocukluğumdan bu 
yana geç gidebildiğim 
Köyümüz Eskimantaş 
benim için heyecan-
dır. Nasılsa rahmetli 
dedem giderken beni 
unutturdu ben de 

Cipçi Arap Selim Soncu'nun torpiliyle yeşil ciplerin arkası-
na sığışır köye ulaşırdım. Yolda tek başına giderken ellerimi 
havaya açar ve o meşhur "Ben köyümü özlerim\ hem annemi 
hem babamı..." türküsünü söylerdim. Eskimantaş taşı sert, 
adamı mert ve aksi, kavgacı bir köydür. Civar yerlere hiiç 
benzemez. Mantaş bir top ataş derler. İnsanları çok çalışkan-
dır. Son yıllarda hurmanın bereketini gördüler. Allah sizi 
İNANDIRSIN bizim dualarımızda hep "Allah'ım çor çocu-
ğumuzu, anne babamızı ve bizi akrepten koru" vardır. Akrebi 
felaket zehirlidir ve öldürür. 2 Emmoğlum da bu yüzden 
genç yaşta hayatını kaybettiler. Durmuş Kara'yı rahmetle 
anıyorum. Eskiden ilaç mı vardı, BİLİNÇ mi vardı? Bu yıl da 
Allah'ım bizi Akrepten korudu. Bin Şükür. Bu sene en küçük 
Ezo kızımdan korktum da. Korktuğumuz başımıza gelme-
sin…
Allah herkesi 2 ayaklı akrep ruhlulardan da korusun. Bun-
ların ne zaman zehir zerkedecekleri belli olmaz. Bana göre 
köyde çok fazla durursan onun koyunu, bunun tavuğu, 
köpeği, kokusu, çöpü, gürültüsü, sınırı vesair insanı rahatsız 
eder. 
Bu yıl Yayla da yandı. Susuzluk var. Nesrin Hanım sağolsun-
lar  pompa değişti….
Bu yıl çok üzüldük. Yangında çok ağladık. Biz de yandık 
yanan canlılarla… Selami abiyle ortaklık ceviz ve zeytin 
ağaçlarımız yanıverdi. 15 yıl önce fidan parasını bile zar zor 
buluyor, gübreyi arada atabiliyorduk. Köylünün emekleri 
yandı bitti ne kadar zor! Devletten ses az geliyor, geç geliyor. 
Hele hele biz Adanalılara ve Kozanlıya... Oy devşiren iktidar  
mensupları ancak ve ancak “Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatı ile yardım yapıyoruz” deyip duruyorlar. Ortada pek 
bir şey yok. Hava atma derdindeler. Oy zamanı gelirler, zaten 
gerekli desteği de alırlar. Sonrasında yine ağlar bizim köylü. 

Hani bahçesi yanan, meyveleri yok olan, geçimleri biten köy-
lüye sırçanın sidiği kadar faydanız oldu mu? Ben biliyorum 
yok! Ortada bir Kızılay çadırı, birkaç duyarlı gönülsever, evi 
yanan köylüye bir 10 bin TL para verdiler. Bir çardak parası 
o! Yaylacılara da 5’er bin TL, biraz gıda yardımı. Belediyeler 
saman, yiyecek, parket dağıtıyorlar. Unutulur gider. Bizim 
işimiz bunları unutturmamak! Hani duyarlı siyasiler ve 
STK’lar veya sendikalar neredeler? Neyse biz biliriz kur kuru 
gadanı alayım; takır takır yolunda öleyim zihniyetlerini…
Düşünüyorum da eskiden çardak yaptıracak paramız olmaz-
dı. Dünya iyisi canım dayım hep der ki "eski gitsin de gelme-
sin" adam çok çekmiş. Bizim sınıflardan kimler çekmedi ki? 
Defeter yok, kalem yok, kitap yok, yiyecek az, giyecek yok…
Babamla bir 70'li yıllarda çok küçükken çalıda, haymada 
yattığımız çardağın ve onu kaybettiğimiz son sene şimdi 
ABD'de kendini bulan halamın oğlunun çardağında yaylaya 
gittik. Doya doya yaylayamadık! Oralarda sohbet edemedik. 
Şimdi her şey var ama o güzel insanlar atlarına binip binip 
gittiler. Emmilerim de birer birer gidiyorlar. Gittiler. İnsan 
dediğin bir var bir yok
Allah herkesi meşruiyetten, ahlaklı ve erdemli olmaktan 
ayırmasın. Hayat kısa benim için en büyük zenginliklerden 
birisi de çocukları sevindirmek. Onları beşikte sallamak, 
kaykaylar da ve barfikste görmek bizi mutlu ediyor. Bizim 
eve park diyorlar. Biraz fotoğraf çekerken sosyal mesafeyi 
aştık. Dostlara sevgi ve selamlar.
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Kozan Belediyesi’nden Hayırseverlerin 
desteği ile 2 Bin kişilik Aşure İkramı

Hayırseverler Meliha Durakdemir ve Gülsüm Minik tara-
fından Kozan Belediyesi aş evine yapılan malzeme desteği 
ile aş evi personelleri tarafından hazırlanan aşureler mu-
harrem ayı münasebetiyle Tarihi Hoşkadem Camii önünde 
vatandaşlara ikram edildi
Gencinden yaşlısına cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdi-
ği aşure ikram programında Başkan Özgan’ın talimatı ile 
hazırlanan aşureler Aşevi Müdürü Orhan Dağlı ve perso-
nelleri tarafından vatandaşlara özenle ikram edildi.
Aşure ikramından yararlanan vatandaşlar Kozan Belediye-
sine ve destekleri için hayırseverlere teşekkür ettiler.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan; “Kozan 
Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugünde muharrem 

ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza hayırseverlerimizin des-
tekleri ile aşure ikramında bulunuyoruz. "Şehrullahi'l-Mu-
harrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muhar-
rem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, 
Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. 
Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde 
Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş 
ve kudsiyetini arttırmıştır. Bizlerde bugün Kozan Belediye-
si olarak hemşerilerimizle beraber hayırsever kardeşlerimi-
zin de destekleri ile Belediyemiz aşevinde hazırlanan aşure-
lerimizin tadına bakmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Dedi.

Kaybettiklerimiz

Yusuf Ünlü, Ali Tanrıverdi, Mehmet 
Topçu,  Ali Hakverdi, Nafiz Taşoğlu, 
Emirhan Akalın, Güldane Akçal ve 

Müslüm Akkoç. Merhum ve 
merhumelere Allah’tan rahmet kederli 

ailelerine ve sevenlerine başsağlığı 
dilerim.

Yalçın KARA
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ADANA YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA 2’NCİ 
BÖLGEDEN 3’ÜNCÜ BÖLGEYE TRANSFER OLDU

AKP Hükümeti nihayet Adana’yı hatırladı. Yıllardır işsiz 
sıralamasında ön saflarda yer alan Adana yatırım teşvik 
uygulamalarında 2’nci bölgeden 3’üncü bölgeye nihayet 
transfer oldu.
Bölge derecelendirmesine göre il ve ilçeler devletten yatı-
rım ve destek alıyorlar. Yıllardır Adana 2. Bölge gösterildiği 
için nasıl olsa yatırıma ve desteğe ihtiyacı yok, Adana ge-
lişmiş mantığı öne çıkıyordu. Cumhurbaşkanlığı’nın 2846 
Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” 21.08.2020 tarih ve 
31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre:

Yumurtalık, Karataş, İmamoğlu, Karaisalı, Tufanbeyli, 
Aladağ, Feke, Saimbeyli ilçelerinin 4. Bölge Desteklerinden 
faydalanacakları belirtildi. 
Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımla-
rın bir alt bölge desteklerinden faydalanacak olması nede-
niyle 4. Bölge desteklerinden faydalanacak ilçe OSB’lerin 
de 
5. Bölge desteklerinin verileceği öğrenildi. 
Bu kararla Kozan için yatırımların ve istihdam sayısının 
artacağını umuyoruz. Adana işsizlikte boğuşurken, Kozan-
lı gençlerimiz iş bulmak için uğraşırken bu karar biraz da 
olsa yüreklere su serpti. Şimdi ilçemize yatırımcıların gel-
mesini sağlayacak adımlar atılmasını sağlamak. Bu noktada 
bürokrasiye, siyasilere, sivil toplum kuruluşları temsilcileri-
ne büyük iş düşüyor.

Metin Bayrakçı Adana Emlakçılar Odası Kozan Temsilcisi oldu
Adana Emlakçılar Odası Kozan Temsilciliğini başarıyla 
yürüten Emine Altıntaş, işlerinin yoğunluğunu gerekçe 
göstererek geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmişti.  Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Volkan Bayrakçı’nın 
Babası Metin Bayrakçı, Adana Emlakçılar Odası Kozan 
Temsilcisi oldu. 
Bayrağı Metin Bayrakçı’ya teslim eden Emine Altıntaş 
“Bölgemizin ilk oda Temsilcisi olmaktan her daim gurur 
duyacağım. Bayrağı bölgemizin en eski Emlakçısı Metin 
Bayrakçı’ya teslim etmekten de ayrıca mutluluk duyuyo-
rum. Biz kocaman bir aileyiz” dedi. 
Şimdiye kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Emine 
Altıntaş’a teşekkür eden Metin Bayrakçı aldığı sorumlulu-
ğu en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. 
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BAŞKAN KOCAİSPİR İŞÇİLERİN SOFRASINA KONUK OLDU
Yüreğir Bele-
diye Başkanı 
Fatih Meh-
met Koca-
ispir, hafta 
sonu Aksan-
taş TOKİ 
konutlarında 
çalışmalarını 
sürdüren 
belediye işçi-

leriyle bir araya gelerek sofralarına konuk oldu.
Gönül belediyeciliği düsturu ile çalışmalarını 
sürdüren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Meh-
met Kocaispir, belediye çatısı altındaki birlik-
teliğe büyük önem veriyor. Her fırsatta Yüreğir 
Belediyesi’nin tüm yöneticileri ve çalışanları ile 
büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Ko-
caispir, hafta sonu Yavuzlar Mahallesi Aksantaş 

TOKİ konutları bölgesinde çalışmalarını sürdü-
ren belediye işçileriyle bir
araya gelerek sofralarına konuk oldu.
Belediye çalışanlarının salgınla mücadele süreci 
başta olmak üzere ilçe halkına hizmet etmek 
için mesai mefhumu gözetmeden görev yaptı-
ğını belirten Başkan Kocaispir, daha yaşanabilir 
bir ilçe oluşturmak için gayretle çalıştıklarını 
söyledi.
Belediye işçileri ile sohbet eden Başkan Koca-
ispir, “En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan 
helal kazançtır. Bizler, millet olarak, işçinin, 
emekçinin hakkını alın teri kurumadan verme-
nin hassasiyetine haiz bir kültürün mensupla-
rıyız. Dolayısı ile bizim için hem verilen emek, 
hem de o emeğin karşılığının kimse mağdur 
edilmeden ödenmesi çok önemlidir. Biz birlikte 
büyük bir aileyiz. Aşkla çalışan yorulmaz derler. 
Yüreğir’imiz için aşkla çalışıyoruz.” dedi.

Kızılay vatandaşın kara gününde 
yanında olmaya devam ediyor

Kızılay Kozan Şubesi Başkanı Oğuz 
Cengiz ve ekibi yangın bölgesine sık sık 
gidip vatandaşın derdiyle dertleniyorlar. 
Yusuf Baysal Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Baysal, Kozan’ın yerli marketi olan 
Şekerciler Marketin Sahibi Ahmet Perçin 
ve Ayza Bebe Sahibi Seçil Üstün, yangın 
sonrasında acil ihtiyaç olan küçük tüp 
ve çaydanlık alınması için ellerini taşın 
altına koydular. 
Bölge halkıyla konuşup acil ihtiyaçlarını 
belirleyip, bunların temini için koşturan 
Kızılay Kozan Şubesi gönüllüleri yangın 
bölgesi’nden hiç ayrılmayarak gece-gün-
düz demeden çalışıyorlar. 
Kızılay Kozan Şubesi Ekibinden İsmail 
Küçüközen “Bizde ekip olarak bölgeye 
sık sık gidiyoruz. Vatandaşın bu kara 
günde neye ihtiyacı var diyerek tespit 
etmeye çalışıyoruz. Son tespitlerimizden 
bir kaçı, vatandaşa kuru bakliyat veril-
di. Ama bu kuru gıdayı ve çayı ne ile 
pişirecek. Kızılay Kozan Şube Başkanı 

Oğuz Cengizle ile düşündük ki küçük 
tüp ve demlik takımı ihtiyacı hasıl oldu. 
Kozan’ın sevilen cefakar insanları Yusuf 
Baysal Yönetim Kurulu Başkanı Hil-
mi Baysal, Kozan’ın yerli marketi olan 
Şekerciler Marketin Sahibi Ahmet Perçin 
ve Seçil Üstün’e ziyarette bulunduk. 
Ayrıca Sis Müzikhol Sahibi Çavuş Ah-
met, Bekir Yilmaz, Ahmet Özdoğan bu 
güzel kardeşlerimden Allah razı olsun. 
Duyarlılık gösterip bölge halkına karınca 
kararınca bu yardımların ulaşmasına 
vesile oldular. Hepsinden Allah razı 
olsun” dedi. 

TAZİYE
Okurumuz Av. Ahmet Çörekli’nin 
Kayınpederi, Tapu Memurelerin-

den Av. Kezban Çörekli’nin 
Babası Mustafa KÖROĞLU 

Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dilerim.

 

Yalçın KARA
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YARDIMLAR DEVEDE KULAK KALIYOR; İKTİDAR 
YOKSUL KÖYLÜNÜN DERDİNE DERMAN OLAMIYOR

Yalçın Kara yorumladı: 
Yardımlar devede kulak kalıyor; evi yanan 
yaylacılara 5 bin, köylüye 10’ar bin tl dağıtıl-
dı, bakanlar kurulunda Kozan ve köyleri afet 

bölgesi ilan edilmedi?
Tek geçimleri meyve bahçesi olan ve yangında büyük  za-
rar gören yoksul köylülerimize ise şu ana kadar hiçbir şey 
yapılmadı.

Yangın mağdurlarına 1 milyon TL’lik yardım dağıtıldı

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti Kozan ilçe 
başkanlığı Kuyubeli’de geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrası evleri yanan, 
hayvanları telef olarak büyük afet yaşayan bölgede yapılan çalışmaları 
inceledi. Milletvekili Doğru “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı ile yangından etkilenen köylülerimize 1 milyon TL 
dağıtıldı. Vatandaşlarımızın zararı konusunda tespitler yapıldı, süreç işli-
yor” dedi.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru Kozan ilçesinde geçtiğimiz 
hafta 200 hektar kızılçam ormanın yandığı ve 8 mahalle de yaklaşık 140 
hanenin yangında tahrip olduğu alanda yapılan çalışmaları yerinde ince-
ledi. AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve beraberindeki 
heyet ile bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Adana Milletveki-
li Abdullah Doğru, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı ile yangından etkilenen köylülerimize 1 milyon TL dağıtıldı. 
Vatandaşlarımızın zararı konusunda tespitler yapıldı,  süreç işliyor” diye 

konuştu.
Adana Milletvekili Abdullah Doğru vatandaşların taleplerini yerinde 
dinlerken “ Bölgemizde maalesef büyük bir afet yaşandı. Vatandaşlarımız 
alevlerden hatıralarını eşyalarını hayvanlarını bırakarak köylerini boşalttı. 
Yaşanan bu afet sonrası biliyordunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ında talimatı ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi 
için bölgemizde çalışma yapıldı. Bakanlarımız ve milletvekilleri olarak 
bölgede ki çalışmayı yakından takip ediyoruz. Kış öncesi yaraların sarıl-
ması için elimizden gelen ne varsa devletimizin tüm imkanları vatandaş-
larımız için seferber edildi.  Umarız bir daha bu acılar bölgemizde yaşan-
maz. Kozan’ımızın oksijen depoları yakıldı, binlerce canlının evi yakıldı, 
emekler hatıralar yakıldı. Soruşturma sürüyor. Bölge yeniden ağaçlandırı-
lacak ve  daha yeşil bir Kozan olacak. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş 
olsun temennimizi sunuyoruz” diye konuştu.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili devletin tüm imkanları-
nın vatandaşların mağdur olmaması için seferber edildiğinin altını çize-
rek “Devletimiz yangının ilk gününden bu yana tüm imkanları bölgemiz 
halkı mağdur edilmemesi için seferber etti. Orman emekçisi kardeşleri-
miz, jandarmamız gece gündüz demeden bakanlarımız milletvekillerimiz 
ile birlikte sahada yer aldı. Cumhurbaşkanımızın bakanlarımızın ve adana 
milletvekillerimizin bölgede yaşanan afetin yaralarının sarılması için ça-
lışmaları sürüyor. Allah Bir daha bu günleri yaşatmasın” dedi.  

Siyasiler oy devşirme peşindeler, iktidar gerekli ve yeterli desteği bölge halkına 
vermiyor. Bir de üstüne üstlük sorunları çözmüşler gibi övünüyorlar!
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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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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
15 EYLÜL  2020 / Yıl: 15    Sayı: 729

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

CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu “Amacımız hiçbir 
çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa etmektir. 

Cumhuriyet Halk Par-
tisi Kozan İlçe Başkanı 
Bünyamin Sedefoğlu, 
CHP’nin kuruluşu-
nun 97. Yıl dönümü 
dolayısıyla açıklama-
sı yaptı. İlçe Başkanı 
Sedefoğlu“Temelleri 
4 Eylül 1919’da Sivas 
Kongresi’nde attığı-
nız, 9 Eylül 1923’te de 
kurduğunuz Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin 
bugünkü mirasçıları 

olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin emperyalizm karşısındaki kararlığını, Kuvayı 
Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97. Kuruluş yıl 
dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegâne amacımız, 
sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi 
demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeye-
ceği bir Türkiye inşa etmektir. 
Mücadelemiz, hakimiyetsiz kayıtsız şartsız milletin olana dek 

sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devri-
mi’nin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını 
kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mü-
cadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı 
sunuyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz” dedi. 
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TEMA Vakfı: “Maden ihaleleri ülkemizin 
doğal varlıklarını, tarım alanlarını ve 
içme suyu havzalarını tehdit ediyor”

TEMA Vakfı, Maden ve Petrol Arama İşleri 
Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Türkiye 
genelinde çıkılan maden ihalelerine dikkat çekti. 
2019 Temmuz ayından bu yana 2 bin 685 nokta-
ya maden ihalesine çıkıldığını ve ihaleye çıka-
rılan alanların toplamının Kayseri ilinden daha 
büyük bir alana* denk geldiğini belirten TEMA 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç; “Ma-
dencilik faaliyetlerinden kanunlarla korunan tek 
bir doğa koruma alanının olmadığı ülkemizde, 
ihaleler, doğa, tarım ve yaşam alanlarını tehlike 
altına atıyor” dedi. 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MA-
PEG) 2019 yılının Temmuz ayından bu yana 2 
bin 685 noktada maden ruhsatı ihalesine çıktı. 
TEMA Vakfı ise ihale alanlarının büyük bö-
lümünün korunan alan**, birinci sınıf tarım 
alanı, büyük ova, mera ve içme suyu havzası 
gibi Türkiye’nin bugünü ve geleceği için canlı 
tür çeşitliliğinin, tarımsal üretimin ve içme suyu 
ihtiyacının teminatı olan alanlarda olmasına 
dikkat çekiyor. Vakıf, ihale edilen bu alanlarda 
madencilik faaliyetlerinin başlaması halinde pek 
çok bölgede doğal yaşamın, insan yaşamının 
ve tarımsal üretimin devamlılığının mümkün 
olmayacağını vurguluyor. 
“Bugün ülkemizde, madencilik faaliyetlerine 
karşı kanunlarla korunan tek bir doğa koruma 
alanı dahi bulunmuyor” 
İhaleye çıkarılan alanların toplamının Kayse-
ri’den daha büyük bir alanı kapladığını ifade 
eden TEMA Vakfı, ihalelerin belli alanlarda yo-
ğunlaşmasının doğal varlıklar, tarım alanları ve 
içme suyu havzalarıyla ilgili kaygıları artırdığını 
belirtti. Öyle ki tespit edilebilen rakamlara göre 
sadece geçen bir yılda Sivas’ta 135, Kütahya’da 

106, Maraş ve Antalya’da 86, Afyon’da 69, Muğ-
la’da 64, Elazığ ve Uşak’ta ise 56 alanda maden 
ihalesine çıkıldı. 

MAPEG ihalelerinin büyük bölümünü kömür 
ve metalik madenciliğin yapıldığı IV. Grup ma-
dencilik ruhsatları oluşturuyor. Her iki tür ma-
dencilik faaliyeti de geniş alanlarda doğal alan, 
toprak ve su yıkımına neden olan ve kontrolü 
zor olup kirlilik yaratan uygulamaları içeriyor. 
İhaleler Türkiye’nin kömür odaklı enerji po-
litikalarının yanı sıra yeni dönem madencilik 
politikalarının yönünü de işaret ediyor.
Maden Kanunu’nun 2001 yılından bu yana 21 
kez değiştirildiğini vurgulayan TEMA Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç konuyla 
ilgili olarak; “Yaşanan değişikliklerle her defa-
sında daha fazla doğa ve tarım alanı, su varlığı 
ve kültür mirası madencilik faaliyetlerine açık 
hale getirildi. Bugün maalesef ülkemizde kanun-
larla madencilik faaliyetlerinden korunan tek bir 
doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu 
havzası bulunmuyor. 
Mevcut maden mevzuatı; tüm doğal yaşam 
alanlarını, gıda güvencemiz olan tarım ve mera 
alanlarını, anayasa ile koruma altına alınan ve 
temel bir insan hakkı olan sağlıklı bir çevrede 
yaşama ve temiz suya ulaşma hakkını tehdit edi-
yor. Doğal varlıkların, tarım alanlarının ve içme 
suyu havzalarının kanunlarla madencilik faali-
yetlerinden tamamen korunması sağlanmalıy 
iken; çıkılan ihalelerle daha fazla alanı maden-
cilik faaliyetlerine açmak ülkemizin toprağını, 

suyunu ve doğal varlıklarını korumak için faa-
liyet gösteren bizleri endişelendiriyor. Doğaya, 
insana ve tarımsal üretime dost bir kamu yararı 
anlayışıyla bu uygulamalardan dönülmesi, doğa 
koruma alanlarının, tarım alanları ve içme suyu 
havzalarının kanunlarla maden faaliyetlerinden 
tamamen korunması, arazi kullanım planlarının 
yapılması konusunda gerekli adımların atılması 
için yetkilileri hareket geçmeye davet ediyoruz” 
dedi. * 1 milyon 759 bin 125 hektar alan *En az 
bir koruma statüsü ile koruma altına alınmış 
doğa koruma alanı.

ENGELSİZ İNDİRİM KARTLARI ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde engeli bulunan vatan-

daşlarımız için; Kozan Belediyesi, Kozan Kayma-
kamlığı, Kozan Fırıncılar Odası, Kozan Beyaz Ay 
Derneği ve Kozan Kent Konseyi arasında indirimli 
ekmek protokolü imzalanmıştı.
Gelen başvurularla yaklaşık 150 kişinin  “ENGEL-
SİZ KİMLİK KART” ları çıkarttırılarak teslim 
edildi.
Belediye ekmek büfelerinden 1.25 tl yerine 80 
kuruş ve fırınlardan 1.50 tl yerine 1.tl ye almakta-
dırlar.
Not: Engelsiz indirim kartı başvuruları devam 
etmekte olup,  Bilgi için Kozan Beyaz Ay Derneği 
veya Kozan Kent Konseyine ulaşabilirler.
Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli “Kozan Kent 
Konseyi olarak, Emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyoruz” dedi. 
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Esnaf Habip Saygılı “Güzpınarı’nda bulunan şifalı suyu içmenin tam zamanı”
Saygılı “Şifa bulmak için Manisa, Kayseri, Gaziantep gibi çevre il ve ilçelerden şifa 
bulmaya gelen vatandaşlarımız var. Bu suyu içen vatandaşlarımız bağırsak kurdu, kıl 
kurdu, böbrek taşı, grip ve soğuk algınlıklarına karşı şifa bulduklarını dile getiriyorlar”

Feke ilçesine bağlı Güzpınarı Köyü’nde 
(Eski adıyla Kisenit) bulunan ve yer al-
tından kaynayan şifalı suyu içen insanlar 
bağırsak kurdu, kıl kurdu, böbrek taşı, 
grip ve soğuk algınlıklarına karşı şifa 
buluyorlar. 
Güzpınarı Köyün’deki içme suyunun 15 
yıldır bakımını üstlenen ve geçtiğimiz 
günlerde yine temizliğini de yaptıran eski 
esnaflarımızdan Habip Saygılı tarafından 
şifalı suyu içmenin tam zamanı olduğunu 
aktardı. 40 yıldır grip olduğunu her türlü 

ilacı denediği ve fayda etmediğini ileri 
süren Saygılı, şifalı suyu içtikten sonra bir 
daha gribe yakalanmadığını belirtti. 
Her derde defa olan böyle bir içme suyu-
na sahip çıkılması gerektiğini dile getiren 
Habip Saygılı  “Buralar orman bölgesi 
olduğundan dolayı milli park olarak da 
değerlendirilebilir. Adana Büyükşehir 
sorumluluk sahasında olan şifalı suya 
Zeydan Karalar’ın sahip çıkmasını is-
tiyorum. Daha önceki başkana il genel 
meclis üyeleri vasıtasıyla ilettik ama bir 

sonuç alama-
dık. Bölgede 
konaklama ve 
alışveriş ya-
pacak bir  yer 
yok. Buralara 
sahip çıkılma-
lı. Elimizdeki 
nimetleri de-
ğerlendiremi-
yoruz.  
Şifa bulmak 
için Manisa, 
Kayseri, Ga-
ziantep gibi 
çevre il ve ilçelerden şifa bulmaya gelen 
vatandaşlarımız var. Bu suyu içen va-
tandaşlarımız bağırsak kurdu, kıl kurdu, 
böbrek taşı, grip ve soğuk algınlıklarına 
karşı şifa bulduklarını dile getiriyorlar. 
Bu suyun faydası çok” şeklinde konuştu.

Sepet örme kursu Kozan protokolü tarafından gezildi 

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Mü-
dürlüğü, İşKur Müdürlüğü işbirliğiyle De-
zavantajlı gruplara yönelik açılan hediyelik 
sepet örme kursu Kozan protokolü tarafın-
dan gezildi. 

HEM Müdürü Bünyamin Akbulut, kursi-
yerlerin kamışla örülen sepetlerle adeta bir 
şaheser yarattıklarına vurgu yaparak bambu 
hammaddesi ile örme işin farklı boyutlara 
taşıdıklarını dile getirdi. Örülen sepetle-
re ilginin yoğun olduğu öğrenildi. Müdür 
Akbulut “ Dezavantajlı gruplara yönelik 
İşkur ve Kozan Belediyesi işbirliği açtığımız 
sepet örücülüğü kursumuzu ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan, kursiyerlerimiz ile 
sohbet edip çalışmalarımız hakkında bilgi 
alan İlçe Kaymakamımız  Sayın Şafak Gür-
çam’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Faruk Sönmez’e, İş Kur Müdürü Sayın Bekir 
Tufan’a, Belediye Başkan Yardımcılarımız 
Arif Dağlı’ya ve Süleyman Şenoğul’a ve basın 
mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 
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SAF YAŞAM
Yeditepe Üniversitesi ve 
MAK danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilen,
En kapsamlı gençlik araştırmasının sonuçları açıklan-
dı.
Araştırma 18-29 yaş grubu arasında yapılmış.
Buna göre gençlerin,
 % 76 sı daha iyi bir gelecek için yurtdışında yaşamak 
istiyor. 
Her iki gençten biri mutlu değil.
%77 si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanı-
yor.
Bu araştırmayı okurken,
Aklıma daha önce okuduğum,
Orta Amerika ülkelerinden biri geldi.
Bu ülke;
İspanya sömürgesi iken,
1821 yılında bağımsızlığını kazanmış.
Ülke halkı,
Egemen sınıfların,
Geniş toprak sahibi olmalarına engel olmuş.
Halkının tamamına yakını,
Küçük toprak sahibi,
Kendi sınıfını,
Sınıf çıkarlarını,
Egemen kılacak
 Güçlü politikacılar arayışından daha çok,
Eğitime öncelik verecek,
Sağlık sistemini iyileştirecek,
Köylere kadar ücretsiz sağlık hizmeti götürecek,
Su kaynaklarını koruyacak,
Mütevazı lideri tercih eder,
Başkanı onlardan seçer.
1869 yılında;
İlköğretimi kız, erkek çocuklara zorunlu hale getirir. 
1877 yılında idam cezasını kaldırır.
Yirminci yüzyılın başında,
Tüm köylere temiz su götürme,
Çocuk ölümlerine karşı mücadele çalışması başlatılır.
1940 yılında;
Sosyal güvenlik sistemini kurmuş,
1961 yılında bütün vatandaşlar ve göçmenler sigortalı 
yapılır.
Sağlık sistemini,
Hastalıkla mücadele üzerine değil,
Sağlığı korumak üzerine kurulur.
1949 yılında kabul edilen anayasa ile
Ordu tasfiye edilir.
Yetmiş yıldır ordu yok.
Şehirlerde asayişi polis sağlıyor.
Kimi zaman komşu devletlerle,
Kimi zaman da iç savaşları yıllarca sürmüş.
Bu süreçte,
Darbeler,
Kavgalar,
Komşularla ilişkilerde dengesizlik,
Halkta huzursuzluk,
Adam kayırma,
Mutluluk endeksini düşüren ne varsa,
Hepsini yaşanmış.
Sorunları sadece savaş değil,
112 de aktif yanardağları var.
Bu ülkenin,
Nüfusu yaklaşık beş milyon,
Yıllar sonra akılları başlarına gelmiş.
Mucize değişim gerçekleştirmişler.

Demokrasi ile yönetilen bu ülkede,
Başa gelen lider;
Yasama, 
Yürütme,
Yargının,
Birbirinden ayrılmasını sağlayan,
Bir daha değiştirilmesi güç olan yasalar çıkarmış.
Bütün dünyaya,
‘’Arkadaşlar siz birbirinizi yiyin,
Biz kapılarımızı huzursuzluğa kapatıyoruz.
Bizden uzak durun.
Sizlerle ancak ticarette muhatap olurum’’
Diyebilme cesaretini göstermiş.
Bakanlara;
Getirin bütçelerinizi,
Nerelere neler harcıyoruz demiş.
Milli Savunma Bakanlığının,
Silahlı kuvvetlere çok para harcadığını görünce,
Savaş yok,
Komşuların işine karışmak yok,
O zaman orduya da ihtiyaç yok 
Orduyu kaldıralım diyor.
Dediği yapılıyor.
Ordu kaldırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı,
Öğrencilerin mutlu olması için,
Derslerin bir kısmını, doğada yaptırıyor.
Çocuklar,
 Matematiği ağaçları, çiçekleri sayarak öğreniyor.
İlkokuldan mezun olmanın koşullarından biri de,
Beş yılda, dikmesi gereken,
Ağaç kotasını tutturabilmek,
Hem görsel,
Hem de yazılı medyayı,
Halkı aydınlatmak için kullanıyor.
Ordu lağvedildikten sonra,
Buradan aktarılan kaynak ile
Üniversiteler kuruluyor.
Halk çeşitli diller konuşuyor.
Üniversite mezunu her genç,
Çok iyi İngilizce biliyor.
Doğa mutlaka korunuyor.
Ağaç kesmek,
Gecekondu, AVM yapmak yasaklanıyor.
Evlenmek için altı haftalık kursa gitmek zorundasınız.
Geçemediniz yeniden gideceksiniz.
Çocuğunuzu;
İçgüdülerinizle değil, bilinçli eğiteceksiniz.
Çok küçük bir ülke,
Dünyanın sadece binde üçü.
Ama,
Canlı çeşitliliğinin yüzde altısı;
1200 orkide,
850 kuş,
600 kelebek,
Çeşidi de bu ülkede.
Gelinen noktada halkın geliri,
Avrupa halklarının gelirinin,
Dörtte biri olmasına karşın,
Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında,
Son yıllarda ya birinci ya da ikinci oluyor.
Ortalama yaş 79.2 ile
Çoğu gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor.
Ordusu yok,
Kavgası yok,

Silahı yok,
Halk adalete sonsuz güveniyor.
Kanunlar harfiyen uygulanıyor.
Basın özgür.
Dünyanın ikinci muz üreticisi,
Ananas ve kahvede önemli yer tutar.
Üniversitelerinden mezun gençler,
Dijital ürünler tasarlar ve satarlar.
Ülke ekonomisine katkıları da,
Toplam ekonominin yüzde yirmi dördünü oluşturur.
Ülkede petrol de çıkmıyor.
Güneş,
 Rüzgar,
Su gibi yenilenebilir enerji kullanıyor.
Karayollarında, fosil yakıtı, bitirme hedefleri arasında.
Komşuları;
Nikaragua ve Panama’da iç savaş eksik olmazken
Onlar huzur içinde yaşıyorlar.
Orta Amerika’nın İsviçre’si
Kuşların, çiçeklerin sığındığı bu ülke Kosta Rika 
Konuşmaya yeni başlamış,
Dünyayı yeni yeni anlamaya çalışan,
Bir çocuğa ilk öğretilen insanoğlunun,
Adem ve Hava’dan nasıl türediğini anlatmak olursa,
Özgün değil,
Kendin gibi düşünmesini istersen,
İnsani duyguları baskılar, görmezden gelirsen,
Ülke gerçeklerini bilmesini istemezsen,
Gençler mutlu olabilir mi?
Üniversiteleri liseye çevirirseniz,
Bilimi yok ederseniz,
Öğrencileri yurtlarda bile rahat bırakmaz,
Manevi danışmanlık diye bir meslek icat edip,
Yurtlara manevi danışman adı altında,
Rehberlik uzmanı desen, rehberlik uzmanı değil,
Psikolog desen, psikolog değil,
Sosyolog desen, sosyolog değil,
Gençler bunlara ne danışacak diye düşünmeden atar-
sanız.
Gençler mutlu olur mu?
Öğrenciler yarı aç yarı toksa,
Cehalet ve yobazlık diz boyuysa,
Cinsel taciz, cinsiyet ve yaş tanımıyorsa,
Kadın cinayetleri,
Hayvanlara şiddet önlenemiyorsa,
Suriyeli ve Afganlılar gibi yabancıların girişi durmak 
bilmiyorsa, 
Bunları görerek büyüyen nesil nasıl mutlu olur? 
İş’e alımlarda torpil,
Hakka ve adalete uygunluktan,
Doğruluk, dürüstlük ve yetenekten önce gelirse,
İş bulamayan gençlerin yurtdışına gitme istemine ne 
denir?
Türkiye ile Kosta Rika’yı kıyaslayan gençlerin,
Kıyasladıktan sonra ankete verdikleri yanıt nasıl olur-
du,
Merak ediyorum?
Mutlu olmanın en kolay yolu,
Sorgulamadan yaşamak mı?
Yoksa hiçbir şey bilmediği halde,
Her şeyi biliyormuş gibi yaşamak mı? 
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Büyükşehir dalgıçları gölden tabanca, manken bacağı, 
lastik, ağ ve başka bir çok atık ve çöp çıkardı

Başkan Zeydan Karalar, 15 Eylül Dünya temizlik 
Günü çerçevesinde toplumsal farkındalık oluş-
turmak için mıntıka temizliği yaptı, öğrencilerle 
birlikte yerden çöp topladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koru-
ma Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube 
Müdürlüğü’nce 15 Eylül Dünya Temizlik Günü 
çerçevesinde, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkurunda 

toplumsal farkındalık etkinlikleri gerçekleştiril-
di.
Büyükşehir Denizcilik Şube Müdürlüğü dal-
gıçlarınca Seyhan Baraj Gölü’nde yapılan dip 
temizliğinde yüzeye çıkarılan ilginç materyaller, 
Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru Gençlik Köprüsü 
yanında kurulan stantlarda sergilendi.
Manken bacağından yağ filtresine, ağ atıkların-
dan araç lastiklerine, tabancadan, içki şişeleri-
ne kadar geniş bir yelpazede  çıkarılan atık ve 
çöpler, temizlik açısından toplumsal farkındalık 
yaratması açısından stantlarda vatandaşın izle-
nimine sunuldu.
15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliklerine 
katılan Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir ça-
lışanları, öğrenciler ve TEMA üyeleriyle birlikte 
kendi elleriyle mıntıka temizliği yaptı, yerden 
çöp topladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Daire Başkanlığı’nca nehirde verilen kano eği-

timi sırasında açıklama yapan Başkan Zeydan 
Karalar, “15 Eylül Dünya Temizlik Günü önce-
sinde bütün arkadaşlarla birlikte teyakkuzdayız. 
Temiz bir Adana istiyoruz. Bunun için de sadece 
temizlik elemanların temizlik yapması yetmez. 
Herkes kendi kapısının önünü temizlerse bu 
konuda başarılı olabiliriz. Toplu olarak kullanı-
lan, halka açık alanlarımız, caddelerimiz, sokak-
larımız, nehirlerimiz, göllerimiz temiz tutulmalı. 
Şu anda nehir kenarındayız. Gölümüzün uzan-
tısı Adana için büyük bir zenginlik. Su sporları 
için son derece elverişli olan güzel gölümüzü 
ve nehrimizi, bu açıdan değerlendirmek istiyo-
ruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kano 
sporunda öğrencilere eğitim veriyoruz. Kanoyla 
başladık ve diğer su sporlarıyla eğitime devam 
edeceğiz. İlklerin kenti Adana’da ilkleri yapmaya 
devam edeceğiz. Suyumuzu, nehir ve göllerimizi 
en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” dedi

Kozan’da maske denetimleri

Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında “#Sağlıkİçin-
Hepimizİçin” sloganıyla tüm 
Türkiye’de eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen denetim 
faaliyetlerine katılan Kayma-
kam Şafak Gürçam, Kozan 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Arif Dağlı ve kurum müdür-
leri, esnaf ve vatandaşlara 
maske takmaları, hijyen ve 
fiziki mesafe kurallarına 
uymalarını hatırlattı. Sırkıntı 

Caddesi’nde yapılan dene-
timler akşamda devam etti. 
Maske takmayan vatandaş-
lara uyarılarda bulunuldu. 
Kozan'da maske denetimi 
uygulaması sonucunda 100 
kişiye 900'şer TL ceza kesildi 
ve kesilmeye devam ediliyor. 
Polis ekiplerinin yaptığı sıkı 
denetimler sonucunda mas-
ke takan vatandaş sayısında 
artış gözlendi. 

BOZTAHTA’DA ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Geçtiğimiz 
günlerde Kuyu-
belinde ve civar 
köylerde çıkan 
orman yangının 
daha yarala-
rı sarılmaya 
devam edilirken 
bu kez de Boz-
tahta’da çıkan 
orman yangını 
haberi geldi.
 Kozan’a bağlı 

Boztahta Köyü bölgesinde 08 Eylül ta-
rihinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı, yangın köylülerin 
ve personellerin bir saatlik mücadelesi 
sonrası güçlükle kontrol altına alındı.
Boztahta Mahallesi Muhtarı Yüksel 
Şahbazoğlu “Yangın çok şükür söndü-
rüldü. Yangıba arazzöz ve helikopterler 
ile Kozan Orman İşletme personelleri 
ve mahalle sakinleri yangına müdaha-
le edildi” dedi. Yöre halkı ise yangını 
çıkaranın insanlıkla alakası yok diyerek 
tepki gösterdiler. 

KOZAN SIRELİF MEVKİSİNDE 
TOMRUK YÜKLÜ TIR ALEV ALDI

Kozan-Feke karayolu Sırelif mevki-
sinde geçtiğimiz hafta Feke Akkaya 
orman deposundan yüklediği tom-
rukları palet fabrikasına götürmekte 
olan, Cuma Keşifçiler yönetimindeki 
tır, Kozan Sırelif mevkisine arka 
lastiklerin tutuşması sonucu alev 
alarak yanmaya başladı. Çevredeki 
vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi 
sonucu tır söndürüldü.

Kozan-Feke karayolu bir süreliğine 
trafiğe kapatıldı.

Başkan Yardımcısı Arif 
Dağlı’nın her noktada ilgi 
görmesi dikkat çekiyor.
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Gazi Mahallesi’nde Park Yenileme Çalışması

Kozan Belediyesi parklarda, bakım, onarım ve çevre düzenleme 
çalışmalarının yanısıra parklarda yenileme çalışmalarına devam 
ediyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bakım, onarım ve yenileme çalış-
malarını sürdürdüğünü bildirdi. Başkan Özgan, “Göreve geldiğimiz-
den bu yana ilçemizde bulunan parkların bir kısmının yenilemesiyle 
ilgili çalışma başlattık. Bu kapsamda Gazi Mahallemizde bulunan ve 
atıl durumda olan parkımızda yenileme çalışması başlatarak parkı-
mızı oyun grupları, çevre düzenlemesi Şantiye ve Park ve Bahçeler 
ekiplerimiz tarafından yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sun-
duk. Hayırlı olsun.” Dedi.

Merkez ve Kırsal mahallelerimize daha iyi hizmet edebilmek için 
mevcut imkanlarımızı zorlayarak hizmetin en güzelini yapma gay-
retlerinin devam edeceğini belirten Başkan Özgan, “Feyyaz Güralp 
Camii yanında bulunan parkımızda da genişletilerek komple yeni-
leme çalışmasında sona gelindi. Bu çalışmalar kapsamında ilçemiz-
deki Çanaklı Mahallemizde Şeyh Edebali Sokak üzerinde bulunan 
parkımız içinde proje çalışması sonrasında yenileme çalışması başla-
tacağız." dedi.
Gazi Mahallesi Muhtarı Osman Kuş, “Atıl durumda olan parkımızın 
yenileme çalışmasından dolayı belediye başkanımız Sayın Kazım 
Özgan ve ekiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

KOZAN'DA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Öğrenci servis kooperatifleri zor günler yaşıyor

Kozan'da pandemi nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından 7 ay'dır 
iş yapamayan öğrenci servis kooperatifleri zor günler yaşadıklarını belirtti. 
Ortak basın açıklaması yapan 3 Kooperatif başkanı; Hem sorunlarını dile 
getirdi, hem de sorunların çözümü için öneri sundular.
Kooperatifçiler adına konuşan S.S. 213 Nolu Kozan Özel Öğrenci Servisi 
Koop. Başkan Vekili Hakan Özden “Pandemi dolayısıyla kapanan birçok 
işyeri yeniden açıldı. Ama biz eğitim camiasıyla işbirliği içerisinde olan bir 
kurum olduğumuz için okulların başlamamasından dolayı 7 aydı servisçi-
lerimiz iş yapamamaktadır. Kozan’da 15-20 tane servisçimiz iflas noktasına 
gelmiş durumda. 
Servisçilerimizin araçları 7 aydır yattığından dolayı trafik sigortaları, araç 

muayeneleri gibi birtakım vergileri 
çalışmakta. Otomatik olarak geliri 
olmayan servis şoförlerimiz bu 
ödemelerini yapamamakta. Bazı 
servisçilerimizde özel bankalardan 
çektikleri kredileri ertelenmedi. 
Devlet bankaları erteledi ama ma-
alesef özel bankalar ertelemiyor. 
Eğitim noktasındaki şuan ki belirsizlik, en son yapılan açıklamalarda okulla-
rımız haftanın 2’şer gününde eğitim yapacağından dolayı ayda 8 gün yapıyor. 
Bizim bir aylık taşımayı esas aldığımızda yarım aylık bir ücret doğuyor. Ser-
visçilerimiz tam para alamadığından sektörde yine büyük bir kayıp olacak. 
Bizim isteğimiz velilerden aldığımız yarım aylığının geri kalanı bir şekilde 
devlet desteği ile verilmeli” dedi.
S.S. 216 Nolu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkan Vekili Erkan Şahin “He-
pimiz bir şekilde kendimizi devlete duyurmaya çalıştık. Bu gidişat maalesef 
servisçilerimiz için bir bitiş noktası haline geldi. Bu böyle 6 ay veya 1 yıl 
daha giderse memlekette maalesef servisçi kalmayacak. Devletimizden ve 
hükümetimizden beklentilerimiz var. Şuanda hiçbir gelirimiz yok. Bizi 1 yıl 
rahatlatacak destekleme kredileri sunulabilinir. Öğrenci velileri arıyor. 21 
Eylül’de okullar açılacak diye. Haftada 2 gün okul var deniliyor. Ben öğrenci 
velisine gidipte 200 veya 300 TL mi? Diyeceğim. Lütfen biz servisçi camiası 
bitmesin” dedi. 




