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Kozan’da 7 yeni araç köprüsünün ve 
menfezlerin yapım işlemi tamamlandı
Kozan’da gönülden gönüle köprüler…

AdanaBüyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kozan’da 
gerçekleştirdiği köprü çalışmalarında 7 köyün yol bağlantısını sağladı. 
Tılan, Kuytucak, İdem Ortaköy, Kızıllar, Eskikabasakal(Memiköy) 
ve Zerdali’de köprü yapımlarını tamamladı. Zerdali’de 2, diğer köyler-
de birer köprü yapımının tamamlanmasıyla bu köylerin ilçe ile 
bağlantıları sorunsuz sağlanmış oldu.                                                 3’te

Yangında zarar gören 
yurttaşlar unutulmasın

İktidar partisi AKP ve temsilcileri, mil-
letvekilleri ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın 
verdiği talimatla’ diyorlar, el kesesinden 
ağalık yapıyorlar. Yangından büyük za-
rar gören ve yıllık kazançlarını kaybeden 
bahçe sahiplerine sadece ilçe tarım tuta-
nak tuttu o kadar! Henüz ortada somut 
hiç bir şey yok!                                     6’da

BAĞI BAHÇESİ,HURMASI, CEVİZİ, ZEYTİNİ 
YANAN YURTTAŞA ŞU ANA KADAR HİÇ BİR 
YARDIM YAPILMADI

Adana'ya 26 milyon liralık yeni yatırım
(Seyhan,Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, Feke, Karaisalı ve Tufanbeyli var maalesef 
Kozan yok!!! Koş  Kozanlı durmak yok; yola devam et, ödüllendir iktidarı) 

Ak Parti Adana İl 
Başkanı Mehmet AY

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana'nın 7 
ilçesine, yüzme havuzu, gençlik merkezi, halı saha ve 
spor salonlarından oluşan toplam 23 tesis yapılması 
için protokol imzalandığını söyledi ama 7 ilçenin 
arasında Kozan yok.                                    6’da
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19 Eylül Gaziler Günü Kozan'da Kutlandı

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verildiği 
tarih olan 19 Eylül Gaziler Günü ilçemizde düzenlenen programla 
kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kozan Kaymakamlığı, 
Belediye Başkanlığı, Şehit Aileleri Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği ve Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Kozan Şube-
si’nin çelenklerinin konulmasıyla başlayan program Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
Kozan Şehit Aileleri Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Gazi Fikret Topçu günün anlam ve önemini belirten konuşma-
sında “Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip Baş-
komutan Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-

fından 19 Eylül 1923 
günü Mareşallik ve 
Gazilik unvanı veril-
miştir. Tarih boyun-
ca hür ve bağımsız 
yaşamış Türk Milleti 
işgal ve esarete alışık 
olmayan asil ve büyük 
bir millettir. Tarih 
boyunca şehit ve 
gazilerimizin destanı 
övünülerek anlatılmaktadır. 
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üze-
re bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş 
olan ve hayatta olan bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin 
huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

FEKE KAYMAKAMI VAHİT YILMAZ KORONAVİRÜS DENETİMİ YAPTI
Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının 
yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere uyumu 
denetlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından “SAĞ-
LIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosuyla başlatılan dene-
timlere Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, beraberinde İlçe 
Emniyet Amiri Nermin Tercan, İlçe Belediye Başkan Vekili 
Ogün Güven, İlçe Devlet Hastanesi personelleri ve Beledi-
ye zabıtaları ile birlikte bizzat katılarak işyerlerini denetle-
di.
Eczaneden, marketlere, lokantalardan pastanelere birçok 
işletmede denetimde bulunan Kaymakam Yılmaz, koro-
navirüsten korunma ve hastalığın yayılmasını önlemek 
amacıyla alınan tedbirlere en üst seviyede uyulmasının 
önemini vurguladı. Maske, temizlik ve mesafe kuralını da 
hatırlatan İlçe Kaymakamımız, denetimlerde işletme sahip-
lerine ve vatandaşlarımıza alışveriş esnasında dikkat edil-

mesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.
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Kozan’da 7 yeni araç köprüsünün ve 
menfezlerin yapım işlemi tamamlandı
Kozan’da gönülden gönüle köprüler…

Adana Büyükşehir Belediyesi başlattığı yol, köprü ve menfez atağıy-
la Kozan’da 7 köy yoluna araç geçişi için köprü yaptı. Bölgede men-
fezlerin de yapım işlemi tamamlandı.
 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın büyük önem 
verdiği asfaltlama çalışmaları bütün hızıyla devam ederken ilçelerde 
köprü ve menfez çalışmaları da aralıksız sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kozan’da gerçek-
leştirdiği köprü çalışmalarında 7 köyün yol bağlantısını sağladı. Ti-
lan, Kuytucak, İdem Ortaköy, Kızıllar, Eskikabasakal(Memiköy) ve 
Zerdali’de köprü yapımlarını tamamladı. Zerdali’de 2, diğer köylerde 
birer köprü yapımının tamamlanmasıyla bu köylerin ilçe ile bağlan-
tıları sorunsuz sağlanmış oldu.
Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi kadar kırsalda da hizmet 
atağını taktirle karşılayan yöre halkı, kış mevsimi öncesinde köy 
yollarındaki köprülerinin yapımının tamamlanmasından mutluluk 
duyduklarını belirttiler.



04 22 EYLÜL Salı 2020SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Koskoca Ticaret Borsası'na yakışmadı...
Bana gelen bilgilere göre: Kozan’ın devasa 
zenginlerinin bir araya geldikleri zenginler 
kulübü Kozan Ticaret Borsası 10 yılı aşkındır 
kantarda görev yapan 3 emekçisine karşı hem 

ayıp ettiler hem de haksızlık. Kantarı kiraya veren Borsa yöneticileri 
3 çalışanına ‘siz güvenlik sertifikası alın burada güvenlikçi olarak 
çalışın biz olduğumuz müddetçe işiniz devam eder, yalnız bize de 
tazminat davası açmayın arabulucuyla halleder 20 bin lira veririz” 
derler. 

VERİLEN SÖZ HAVADA KALIR; ÇALIŞAN 
EMEKÇİLER İŞTEN ATILIRLAR

Çalışanlar imzayı atarlar önce 20 bin lira sonra da bir 7.5 daha 
alırlar. Güvenlikçi olarak 3\5 ay çalıştıktan sonra işlerine son verilir. 
Verilen garantili zengin sözleri havada kalır. 3 işçi avukatlara sorar-
lar ki onlar imza attıkları için hiç bir haklarının kalmadığını söyler-

ler. Konuştuğum işçiler ve yakınları borsa yöneticilerinin böylelikle 
hem daha az tazminat ödediklerini hem de 3 çalışan emekçiyi bir 
güzel tahliye ettiklerini belirtiyorlar. Şayet böyleyse zenginler ku-
lübü üyelerine hiç yakıştıramadım. Olmadı. Bu küçük ayak oyun-
larına hiç hacet yok. Borsa Başkanı İdris Çevikalp’e bir ara sordum. 
Ekonomik maksatlı ve mecbur çıkış verdiklerini söyledi. Peki, 
sorarım bu şekilde mi olması gerekiyor? Koskoca adamlara ayak 
oyunuvari tutum yakıştı mı? Kozan Ticaret Borsası’nda yönetim de-
ğişti. Eski yönetim daha farklıydı. Personelin bazı uygulamalardan 
huzursuz kaldıklarını ve mutsuz olduklarını da duyuyorum. Hem 
bu arkadaşların çoğu AKP’li ve iktidar partisine üye kişiler. Hani 
bunlara göre memleketin ekonomisi iyi Türkiye dünya devi değil 
mi? 10 yılı aşkındır çalışmış 3 emekçiye yapılan reva mı? Onlardan 
arttırdıklarınızla mı sorun çözülecek? İnsanlar kendisine yakışanı 
yapmalı.
Demedi demeyin: Bana göre, Mehmet Yağan Borsa Başkanı olsaydı 
böyle bir tutum sergilenmezdi. En azından o, böylesi küçük ayak 
oyunlarına  müsaade etmezdi.

Bamya deyip geçmeyin...

Bamyanın müthiş faydası var. Posası ve vitamini pek yüksektir. Eskiden 
anamıza  “Nee! Selli bamya mı yiyeceğeek kele!”der hiç beğenmezdik. Bir 
çok şeyin kıymetini geç anlıyoruz ya...
Pandemi döneminde, yasaklardan çok sıkıldık Kozan Belediyesi Park 
Bahçeler’e haber verip izin aldık. Komşularla bir iki evleklik bamya ektik. 
Sonrası zor tabi. Sulama zahmeti bizim Vergici Mustafa Yiğen abimle eşi 
Hatice ablamıza kaldı. Yaz aylarında ben doğru düzgün hiç ilgileneme-

dim. Epey kimselere nasip olmuş, bamya 
deyip geçmeyin ha! 

Bizim toplumda üreten kişileri, 
üreten zihniyeti, meyveli ağaçla-
rı bazı şekilsizler küçük hasetlik-
lerinden ve beyin darlıklarından 
pek istemezler. ALLAH SİZİ inan-
dırsın Şişkin pişkin, ürkek pusucu birileri 
sahte hesaplarından “Yalçın Kara B. ŞEHİ-
RİN arsalarını çiftlik yapıyor” bile yazdılar. 
Ben savcılığa, siber suçlara suç duyurusun-
da bulununca yüreksizler hesabı kapatıver-
diler. Ben de onlara bamya yedirmek istedim de adresleri belli değil...
 Yani Barış Manço şarkısındaki gibi “konu komşuya dert oldu Yalçın Ka-
ra’nın bamyası!” Ulan arkadaş iki karık benim. İki karık senin, iki karık da 
onun ha!
Oysa ben neler neler isterdim Tunceli, Ovacık Belediye Başkanı gibi ek, 
üret, paylaş. Yok arkadaş küçük adamlar, küçük beyinler umut silme mer-
kezleri gibi çalışıyorlar. 
Heyt be! Bamya deyip geçme ha! Bamya bamya! İsteyene veriyorum. 
Bir pişirimlik de sana verim mi ey okur?
Sana kurban olsun boş bakışlı, yal gövdesiyle deve kuşu gibi kafasını kuma 
gömüp bilinmediklerini sanan hödükler!
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Berber Celal Öztürk'ü kaybettik...
Celal Ağabey  Yıldırım gibi 
adamdı. Özgüveni sağlam, 
helal geçimli, vicdanlı, 
toplum meselelerine karşı 
duyarlı, ailesine, çocuklarına 
çok düşkün yakın komşu-
muzdu. Çok şakalaşırdık, 
ciddileştiğinde korkardık. 
Ne de olsa büyüğümüzdü. 
Biz öyle yetiştik. Mahalle-
de bir büyük sus dediğinde 
utanır susardık. 61 yaşında 
idi daha ancak yeni emekli 
olabilmişti. Siz düşünün kıt 
kanaat bilek zoruyla geçi-
nen Emekçilerin halini. "Ah 

Yalçın bir emekli olabilsem. Yıllarımı verdim MHP'ye bir sigortamı 
dolduracak işe başlayamadım. Hep ihmal ettim, beni de hep unuttu-
lar " derdi.
Yılların esnafı sonunda kendi gücüyle emekli oldu da bir canavar 

virüs musallat oldu bre!
Hiç aklımıza gelir miydi? 
Celal Ağabey taş gibi sağlam 
adamdı. Mansurlu'da ken-
disinden bi haber virüslüyü 
tıraş ederken Corona bulaşı-
verdi...
Eşi Cennet Ablayla Balcalı'da 
yatıyordu. Üstüne üstlük bir 
de kalp krizi geçirince geçti-
ğimiz hafta hayatını kaybet-
ti. CENNET Abla atlatmış, 
çocuklar karantinada idi.
Bilinçli, çalışkan, sağlam ki-
şilikli oğlu Hamza'yla konu-
şurken ne diyeceğimi bileme-
dim. Koca yürekli adam gidiverdi. Görmeye aşina olduğumuz bir 
insandı. Kızı Bahar, torunları nasıl da üzülmüştür kim bilir?! Allah 
rahmet eylesin. Aman kendinize dikkat edin.RÜS HER 
YERDE VE GİDEREK YAYILIYOR...                                Y.K Yazdı

Sulama kanalları yanında alkol alan, gürültü yapan 
vatandaşlara idari para cezası uygulanacak
Sulama kanalları yanında, yol üzerinde araç park ederek 
bekleme yapan, araç içinde ve dışında alkol alıp gürültü 
vb. hareketlerle çevreye rahatsızlık veren vatandaşlara idari 
para cezası uygulanacak.
Kaymakam Şafak Gürçam imzalı yapılan açıklamada: Va-
tandaşların refah, huzur ve güvenliğini sağlamak, devletin 
asli görev ve sorumluluklarındandır. Bu kapsamda Kozan 
İlçesi Hacımirzalı Mahallesi Ayvalıkoyak Sokak (mevkiin-
den) başlayarak Çanaklı Mahallesi İnci Sokağı takiben ge-
çen sulama kanalı ile Bağlar Mahallesi Kanal Sokak üzerin-
den geçen sulama kanalı kenarları ile kanal yanından geçen 
sokak ve yol üzerleri ile yol kenarlarını kapsar. 
Bu karar: 10/06/1949 tarihli 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 
ve aynı kanunun 11/C ve 66. Maddeleri ile 5326 sayılı Ka-
bahatler Kanunu ile aynı kanunun 32. Maddesi kapsamın-
da hazırlanmıştır.
Tanımlar: Sulama Kanalı: Kozan Barajından gelerek ilçe 

sınırlar içerisinden 
geçen beton sulama 
kanalları.
Kanal Kenarı: Su-
lama kanalı etrafları 
ile kanalı takiben ka-
nal yanında bulunan 
yol ve kenarları.
Cezai Hükümler: 1. 
Maddede yazılı 
kararlara uyma-
yanlar hakkında 
5442 Sayılı İl İdaresi 
Kanunun 32. Mad-
desinin 1. Fıkrası 
gereğince yasal işlem 
yapılacaktır.
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Yangında zarar gören yurttaşlar unutulmasın

BAĞI BAHÇESİ,HURMASI, CEVİZİ, ZEYTİNİ YANAN 
YURTTAŞA ŞU ANA KADAR HİÇ BİR YARDIM YAPILMADI

İktidar partisi 
AKP ve temsilci-
leri, milletvekil-
leri ‘Sayın Cum-
hurbaşkanımızın 
verdiği talimatla’ 
diyorlar, el ke-
sesinden ağalık 
yapıyorlar. Yan-
gından büyük 
zarar gören ve 

yıllık kazançlarını kaybeden bahçe sahiplerine sadece ilçe tarım 
tutanak tuttu o kadar! Henüz ortada somut hiç bir şey yok! sa-
dece evi yanan köylülere 10’ar bin, yaylacılara 5’er bin tl verildi, 
birkaç koli erzak, çadır, battaniye ve Adana B. Şehir Belediye-
si’nin hayvanlara verdiği ot, saman yardımı o kadar. Kuru kuru 
gadanı alim; takır takır yolunda öleyim misali iktidar övünüyor 
arkası gelmiyor.

 Bari unut-
masınlar, 
verdikleri 
sözleri 
tutsunlar 
diye yazıp 
çizmeye, 
uyarmaya 
devam edi-
yoruz. Hiç 
kimseden 
çıt çıkmı-
yor. Herkes reklam ve oy avcılığı peşinde. Hani icraat?
BAĞI BAHÇESİ,HURMASI, CEVİZİ, ZEYTİNİ YANAN 
YURTTAŞA ŞU ANA KADAR HİÇ BİR YARDIM YAPILMA-
DI. Üstelik nasıl,ne şekilde bir yardım yapılacağını da kimse 
bilmiyor. Böyle giderse unutulup gidecek. Ballı, içi boş övüngeç 
basın toplantılarıyla kalınacak… 

Adana'ya 26 milyon liralık yeni yatırım
(Seyhan,Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, Feke, Karaisalı ve Tufanbeyli var maalesef 
Kozan yok!!! Koş  Kozanlı durmak yok; yola devam et, ödüllendir iktidarı) 

Adana’nın farklı ilçelerinde 26 
Milyon  toplam tutarla yapıla-
cak olan Gençlik Merkezleri, 
Spor Salonları, Halı Sahalar 
ve Yüzme Havuzları Yatırım 
yapılacak ilçeler arasında “Sey-
han,Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, 
Feke, Karaisalı ve Tufanbeyli 
var ama Kozan yok!!! 
Konuyla ilgili sosyal medya 
hesaplarından Adanalı hem-
şehrilerine müjde veren Baş-
kan Ay, yeni yatırımlar için, 
Gençlik ve Spor Bakanlığına 

bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’yla protokol imzalandığını açıkladı.
Başkan Ay, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak yatırımları şöyle 
sıraladı:
“Spor Toto Başkanlığı ile ilçe belediyelerimiz arasında yapılan protokolle, 

İşte yatırım yapılacak ilçeler ve projeler:
 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Başkanlığı tarafından Seyhan ilçe-
mize gençlik merkezi kazandırıyoruz.
 Yüreğir Belediyemiz ve Spor Toto Başkanlığı arasında imzalanan protokol 
ile Yüreğir ilçemize Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, 2 Spor 
Salonu, 10 halı saha kazandırıyoruz.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Başkanlığı tarafından Ceyhan ilçe-
mize spor salonu kazandırıyoruz.
 Karaisalı Belediyemiz ve Spor Toto Başkanlığı arasında imzalanan proto-
kol ile Karaisalı ilçemize gençlik merkezi kazandırıyoruz.
 Aladağ Belediyemiz ve Spor Toto Başkanlığı arasında imzalanan protokol 
ile Aladağ ilçemize 3 halı saha kazandırıyoruz.
 Feke Tufanbeyli Belediyemiz ve Spor Toto Başkanlığı arasında imzalanan 
protokol ile Tufanbeyli ilçemize 2 halı saha kazandırıyoruz.  Belediyemiz 
ve Spor Toto Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Feke ilçemize 
spor salonu kazandırıyoruz. Tufanbeyli Belediyemiz ve Spor Toto Başkan-
lığı arasında imzalanan protokol ile Tufanbeyli ilçemize 2 halı saha kazan-
dırıyoruz” dedi. 
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21 Eylül itibarı ile birinci sınıf ve okul öncesi eğitim başladı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı proje kapsamında Kozan İnkılâp İlkokulu “Temiz Okulum” belgesine layık görüldü. 
Kozan'da 49 okulun “Temiz Okulum” belgesini almak için başvuruda bulunduğu ama bu belgeyi ilk alan okulun ise Kozan 
İnkılâp İlkokulu olduğu öğrenildi. Kozan’da Anasınıfında 1241 öğrenci, 1. snıflarda ise 2289 öğrenci 21 Eylül Pazartesi 
itibari ile ders başı yaptı. 

Kozan’daki bütün okulların koronavirüs tedbirleri kapsamında 
temizlik ve hijyen konusunda yüz yüze eğitime hazır.  Kozan Kay-
makamı Şafak Gürçam, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve 
Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Kozan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Eğitim-Bir-Sen Kozan Temsilcisi 
Umut Gül İnkılap İlkokulu Müdürü Turan Pazarcı’nın ev sahipliğin-
de geçtiğimiz hafta  İnkılap İlkokulu'nda bir araya geldiler. 
Ahmet Emre Bilgili "Tedbirimizi çok sıkı alarak okullarımızı eğitime 
açmamızda yarar var. 21 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 1. sınıfları-
mız eğitim-öğretime başlıyorlar. Hayatın verimli devam etmesi için 
çocuklarımızın okullarına gelmesinde büyük yarar var. Bu da tama-
men bizim alacağımız tedbirlere bağlı. Tedbir almadan hayatın de-
vam etmesi mümkün değil. Tüm öğrencilerimize Hayırlı bir eğitim 
ve öğretim yılı diliyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İnkılap İlkokulu Müdürü Turan Pazarcı’ya 
“Temiz Okulum” Belgesi Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Milli 
Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü 
Ahmet Emre Bilgili tarafından verildi. Kozan'da 49 okulun “Temiz 
Okulum” belgesini almak için başvurduğu, bu belgeyi alan ilk oku-
lun Kozan İnkılap İlkokulu olduğu, diğer okulların da bu belgeyi 
önümüzdeki günlerde alacağı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ara-
sında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü 
kapsamında, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, 
enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, 
tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgesi 
veriliyor.
 İnkılap İlkokulu müdürü Turan Pazarcı ve Öğretmenleri Pazarte-

si günü başlayacak olan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının yüz 
yüze yapılacak eğitim kısmı ile ilgili olarak kendi okullarında alınan 
tedbirleri gösterdiler. Öğrenciler okul dış kapısından sınıf sırasına 
oturana kadar alınan bütün tedbirleri yerinde gösteren Öğretmenler 
yüz yüze eğitime hazır olduklarını ifade ettiler. 
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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
22 EYLÜL  2020 / Yıl: 15    Sayı: 730

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

SP Kozan İlçe Başkanı Muammer Özçelik “Devlet Kozan’a bakmıyor”
İlçe Başkanı Özçelik, Yusuf Bilgili’yi Saadet Partisi’ne üye olmaya 
davet etti. 

Saadet Partisi Kozan İlçe Baş-
kanı Muammer Özçelik, Ak 
Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf 
Bilgili’nin “Saadet Partisi’ne oy 
veren seçmenlerimizi bağrı-
mıza basmaya hazırız” şeklin-
de yaptığı açıklamaya sosyal 
medya hesabından yanıt verdi. 
İlçe Başkanı Özçelik, Yusuf 
Bilgili’yi Saadet Partisi’ne üye 
olmaya davet etti. 
Özçelik “Yusuf Bey, Kozanlı 
hemşerilerim bize oy verdi, 
bize oy veren seçmenler, sizin 

tapunuz altında değil, Saadet Partimize ve şimdiki Belediye Başka-
nımız Kazım Özgan’a güvendiler ve bize oy verdiler. Hayırdır başka-
nım, daha seçime çok zaman var, AKP’den aday mı göstereceksiniz? 
Acele etme, gün ola harman ola, siyaset çok hızlı değişir. İnşallah 
seçmen bizle buluşacak, aday göster veya gösterme fark etmez, 
Kozanlı hemşerilerim bize destek verdi, inşallah vermeye de devam 
edecekler, siz de bize yabancı değilsiniz. Diğer AKP’li kardeşleri-

mizin bize manevi ve oyla-
rı ile destek verdikleri gibi, 
sizin de tekrar partimize 
üye olmanızı bekliyoruz. ( 
Ak Parti Kozan İlçe Baş-
kanı Av. Yusuf Bilgili’yi 
kastediyor)
Seçim olalı 1,5 yıl oldu, 
gözünüz belediyede, neden 
böyle, hizmet muhalefet 
de iken de yapılır, Kozan 
Belediyesi’nde meclis üye 
çoğunluğu sizde, hayırlı 
işlerde destek verin de, size 
teşekkür edelim. Yok biz 
destek vermeyelim, her 
öneriye bir bahane bulalım iş yapamaz duruma gelsinler, bu taktik 
tutmaz, çünkü her şey halkın önünde yapılıyor, sonunda halka 
gideceğiz, halkımız olanları unutmaz. Devlet Kozan’a bakmıyor, 
sizler de ipe un seriyorsunuz, olan Kozanlı hemşerilerime oluyor, 
yazık, çok yazık” dedi. 
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Kaybettiklerimiz
Celal Öztürk, Abdullah Sarı,  Saim Türedi, Yusuf Kartal, Meryem Ercan, 
Ahmet Gök,  Çağatay Karakılçık, Ömer Tavşanoğlu, Hilmi Böymez, Zilfi 

Altıparmak,  Nurettin Hazır, Yusuf Çağlar, Fikriye Andırın ve Süheyla Kargın 
Hakk’ın rahmetine kavuştular. Merhum ve Merhumelere Allah’tan rahmet 

kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA 

BİRİ BİTMEDEN DİĞERİ BAŞLIYOR; KOZAN BELEDİYESİ 
ÇANAKLI’DA YENİ BİR PARK İNŞAATINA DAHA BAŞLADI

Kozan Belediyesi ilçe genelinde devam eden 
park yapım çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. Gazi Mahallesi’nde yenilen park çalış-

ması, Türkeli’de devam eden parkı inşaatının ve 
Karacaoğlan Mahallesinde semt sahası çalışma-
sının ardından Çanaklı Mahallesine yeni park 

yapımına başlandı. 
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın tali-
matıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 
Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak’taki atıl 
durumda olan parkın sil baştan yenileme çalış-

malarına şantiye ekipleriyle birlikte başladı.  
 

AYHAN, “İNANIYORUM Kİ 
DÖRT DÖRTLÜK 

OLACAKTIR” 

Mahallelerinde yapımına başlanılan parkın ge-
niş bir bölgeye hitap edeceğini belirten Çanaklı 

Mahallesi Muhtarı Cengiz Ayhan, “Parkımızın 
yanında iki tane ortaokul bulunmakta. Burada 

bir ihtiyaçtı yakın çevresinde park yoktu. Ayrıca 
park alanımızda bir oyun grubu ve birkaç spor 
aleti vardı ve çok düzensizdi. Şimdi ise yapılan 

çalışma ile park alanı hem genişletilmekte hem-
de yapılan proje ile mahallemize yakışır hale 

gelecektir. İnanıyorum ki dört dörtlük olacaktır. 
Çalışmalara start veren Belediye Başkanımız 

Sayın Kazım Özgan Beye ve katkısı olan herkese 
teşekkür ederim” dedi. 

 

BAŞKAN ÖZGAN, 
“HEDEFİMİZ İLÇEMİZDEKİ 

YAŞAM KALİTESİNİ
ARTIRMAK” 

İlçedeki park ve sosyal yaşam alanlarının sayı-
sını her geçen gün artırarak modern ve daha 

yaşanabilir bir kent olma yolunda hızlı adımlarla 
ilerlediklerini kaydeden Belediye Başkanı Kazım 

Özgan; "İlçemizdeki yaşam kalitesini daha da 
artırmak ve yavrularımızın güven içerisinde 

oyun oynamalarını sağlamak için başlattığımız 
park yenileme çalışmalarına bir yenisini daha 
ekledik. Amacımız ilçe merkezimizde olduğu 

gibi kenar mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın 
da nefes alacağı ve dinlenebileceği sosyal alanlar 
oluşturmak. Bu amaçla atıl durumda ve bakım-
sız park alanlarımızı genişleterek yenilemenin 

yanı sıra yeni parklarda yapmaya devam edece-
ğiz" dedi.
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SOSYAL BELEDİYECİLİK’TE ÖRNEK İLÇE YÜREĞİR

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün
ilçenin farklı mahallelerinde çat kapı ziyaretler yaparak ihtiyaç sahibi 
ailelere destek oluyor. Her daim Yüreğirlinin yanında olduklarını belirten 
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Söz verdiğimiz gibi 
Yüreğirli hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmadık. Hedefimiz; hizmetleri-
mizle çıtayı daha da yükseltmektir” dedi.
Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde
oluşturduğu özel ekiplerle her gün ilçenin farklı mahallelerinde ev
ziyaretleri gerçekleştiriyor. Çoğu zaman çat kapı yapılan ziyaretlerde aile-
lerin ihtiyaçları tespit ediliyor.
Yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde bakım hizmetleri, gıda
desteği, ‘Hoş geldin bebek’ paketleri ile ilçede sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Yüreğir Belediyesi, imkânlar 

ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.
Ayrıca her gün aşevinde özenle hazırlanan yemekler günlük 2 bin 580 ki-
şiye ulaşırken, kurulan Engelli Koordinasyon Birimi ile de engelli bireyler 
evlerinde ziyaret ediliyor.
‘Bizim Derdimiz İnsan’ sloganıyla çıktığımız yolda söz verdiğimiz gibi 
Yüreğirli hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmadık diyen Başkan
Kocaispir 'Gönül belediyeciliği' anlayışı ile her daim vatandaşlarla
içiçe olduklarını söyledi.
Başkan Kocaispir, “Göreve başladığımızdan beri evde yaşlı bakım
konusunda sosyal destek hizmetlerindeki arkadaşlarımız aralıksız
çalışarak 3 binin üzerinde yaşlımızın evinde bakım, temizlik ve tıraş gibi 
ihtiyaçlarını karşıladı. Zor durumda olan yaşlı ve bakıma muhtaç hasta-
larımızı hastanelere götürdük, işlemlerini yaptık ve taburcu edildikten 
sonra evlerine ulaştırdık. Yüreğir’de Hoş geldin bebek hizmetimiz ile 4 bin 
yeni doğan bebeğimize hoş geldin bebek paketi dağıttık. Kaymakamlığı-
mız ile birlikte Aşevimizden günlük 2 bin 580 ailemize sıcak yemek ulaştı-
rıyoruz. Hedefimiz; hizmetlerimizle çıtayı daha da yükseltmektir” dedi.

Kozan Belediyesi ve KOZVAK işbirliğinde fotoğraf yarışması 
Kozan Be-
lediyesi, 
KOZVAK 
işbirliğiyle 
‘1. Yapılan 
Fotoğraf 
yarışmasında 
daha önce jüri 
tarafından be-
lirlenen 3 fo-
toğraf  ve halk 
oylaması ile 
seçilecek olan 
3 fotoğraf ve 
yarışmacı için 

halk oylaması devam ediyor.
Kozan Belediyesi, KOZVAK işbirliğiyle ‘1. Yapılan yarış-

masında Kozanlı kadınlar arasında düzenlenen yarışmada 
fotoğraf konusunun “Çiçek “olduğu kaydedildi.
KOZVAK başkanı Duru Çiftçi ; “Kozan Belediyesi'nin 
sponsorluğunda düzenlenen “Kozvak 1. Fotoğraf Yarışma-
sı, Halk oylaması ” 05 Eylül 2020 günü, yarışma duyurusu-
nun yapılması ile başlamış olup, 20 Eylül 2020 pazar günü 
sona erecek. Daha önce yarışma jürimizin seçtiği 3 katılım-
cının yanı sıra halk oylaması ile seçilecek 3 yarışmacıya da 
ödül verilecek dedi.
Çiftçi; Toplamda 6 ödülün verileceği yarışmada, Jüri seçimi 
ile ödül almaya hak kazanmış olan bir katılımcı, halk oyla-
masından da ödül kazanabilir diye ifade etti. 
KOZVAK yarışmaları “ facebook sayfasına girerek diledik-
leri fotoğraf için beğeni / like yapılabileceği kaydedildi.
Halk oylaması  sonrası seçilecek 3 yarışmacı ve daha önce 
yarışma jürisinin seçmiş olduğu 3 yarışmacı Eylül ayın son 
günlerinde törenle ödülleri verilecek.
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YÜZ KARASI
Neyzen Tevfik bir gün yolda dolaşırken,
Önüne küçük bir çocuk çıkar.
Çocuk, gariban bir ayakkabı boyacısıdır.
Neyzenin ayakkabısını boyamak ister.
Fakat boyanacak ayakkabı yoktur ,Neyzen’in ayağın-
da.
Yırtık, pırtık, parmakların dışarıya taştığı bir ayak-
kabı,
Neyzen,
Bunun farkında olduğundan,
Çocuğa bakmadan yoluna devam eder.
Ama çocuk azimlidir,
Üç-beş kuruşunu almaya azimlidir.
Neyzen’in ayakkabıları ne kadar eski olursa olsun,
Boyamayı kafasına koymuştur.
Neyzen Tevfik;
Bakar ki çocuktan kurtuluş yok,
Durur,
Döner ,yüzünü çocuğa ve bir anda boylu boyunca 
yere yatar.
Ardından da, hadi evladım boya bakalım suratımı, 
der.
Çocuk şaşırır.
Defalarca ayakkabı boyamıştır ,ama
Yüzünü boyatmak isteyene, ilk defa rastlamıştır.
Neyzen,
Hadi oğlum başla boyamaya,
Al işte bu da parası deyince,
Boyacı çocuk başlar ,Neyzen’in suratını boyamaya.
Sonra bir cila atar,
Sonunda,   kadife ile parlatır.
Operasyon bitmiştir.
Neyzen’in yüzü ışıl ,ışıl olmuştur.
Çocuk mutlu bir şekilde parasını alır,
Neyzen Tevfik de yüzünde kuzguni bir parıldamayla
 arkadaşlarının yanına döner.
Neyzen’in halini gören arkadaşları,
Şaşkınlıkla karışık bağrışırlar;
Üstat, ne oldu sana böyle?
Ay dede’ye dönmüşsün.
Kim boyadı seni?
Neyzen Tevfik başından geçenleri anlatır.
Ve olayın sonunu şöyle bağlar;
Arkadaşlar,
Ben şimdi eve giderim,
Elime bir kalıp sabun alırım,
Yüzümü yıkarım ve yüzümün siyahlığını çıkartırım.
Peki, ya hırsızlar?
Ya uğursuzlar?
Ya gıybet yapanlar?
Garibi gurabayı bedava çalıştıranlar?
Makam mevki için entrika çevirenler?
Onlara ne diyelim?
Onların yüzündeki kara nasıl çıkar?
O siyahlığı hangi sabun çıkartır?
AK Parti Elazığ Milletvekili,
Zülfü Demirbağ,
 Katıldığı bir TV programında,
Elazığlı vatandaşların deprem ve korona salgınında,
Yaşadıkları sorunları dile getirmek için,
Twitter’da açtıkları,
’Sahipsiz Elazığ’ kampanyasına tepki göstererek,
‘Türkiye’nin tabii ki sahibi var.
Türkiye’nin sahibi Allah’tan sonra,

Tayyip Erdoğan var, biz varız.
Haşa biz demekten dahi utanıyorum sahibi,
Allah’tır, Tayyip Erdoğan’dır, Devlettir.
Devlet adına da payımıza düştüğü kadar da
Bizleriz Elazığ’ın sahibi.
Elazığ’ın sahibi yok diyenlerin sahibi yok.
Gitsin kan tahlili yaptırsınlar.
Bu kadar da olmaz, ne demek sahibi yok.
Gaflette bulunmuş, boşa gelmiş ben ona saygı duya-
rım.
Ama bu kampanyayı başlatanlar, bilinçli olarak,
Kalkıp da sırf muhalefet olsun diye,
Bu kampanyayı başlatanları da araştırın.
Kan tahlili yapmak lazım bunlara.
Covid 19 değil,
İhanet 19 virüsü var bunların kanında.’’
Söyleme bak.
Bu söylem bir Milletvekiline yakışıyor mu?
Milletin vekilinin konuşurken,
Sözcükleri özenle seçmesi gerekmez mi?
Kırılıp iyileşen kaval kemiği,
Uygarlığın ilk işareti sayılır.
Çünkü;
Doğada hiçbir hayvan,
Kırık kemiği iyileşene kadar hayatta kalamaz.
İyileşmiş kemik demek,
Biri, o insanın bacağını sarmış,
İyileşene kadar da ona bakmış demektir.
Zor zamanlarda, birine yardım edilmesiyle başlar, 
uygarlık.
Bilim, sanat, düşünce gibi uygarlık adına ne varsa,
Karşısına, onu imha edecek bir kuvvet mutlaka 
çıkıyor.
Milletin hizmetkarıyız, diyerek iktidara geldiler,
Şimdi sahibi olduklarını sanıyorlar.
Halbuki;
Hiçbir makam,
Hiçbir mevki,
Hiçbir güç,
Milletin üstünde değildir.
Bu toprağın,
Bu bayrağın,
Bu devletin sahibi millettir.
Hep söyler ve yazarım.
Bozkırı, yeşile boyayan bir eğitim sisteminiz yoksa
Cehalet vardır.
Her kötülüğün başını da bilgisizlik oluşturur.
Devlet yönetimlerine, bilgisizlik değil,
Bilgi, egemen olmalıdır.
Bilgisiz yöneticileri seçen toplumlar,
Antik Mısır’da, 18.Hanedan döneminde
Hüküm sürmüş kadın firavun ‘Hatçepsut’,
Hitler dönemi Almanya’sındaki ‘Goebbels’
benzeri propagandacılar,
Aracılığı ile onlara mahkum edilirler.
Bilgisiz yöneticiler ülke yönetemezler.
Yönettikleri ülkeler çöker.
Tarih sahnesinden silinir, yok olurlar.
İster atanmış,
İster seçilmiş olsun,
Bir yerin yönetimini ele geçiren kişilerin,
İlk icraatlarından biri,
Kendilerini oraya getirenleri,
Ya da kendilerini,

Ölümlü tanrı ilan etmek oluyor.
Cehaletin elinde oyuncak olanlar var ya,
Atatürk’ün izinden gidenlere,
Heykelleri önünde saygı duruşunda bulunanlara,
Bunlar puta tapıyor,
Putun önünde saygı duruşunda bulunuyorlar,
Diye yeri göğü inlettiler.
Milletvekilinin TV’ deki sözleri,
Kendi putunu yaratmak değilse nedir?
Kainat’ın sahibinin ‘Allah’ olduğunu,
Bir ölümlüyü ‘Allah’ın yerine koymanın,
Şirk koşmak olduğunu bilmiyor mu?
Bu sözlere güçlü bir itiraz da gelmiyor.
Sessiz kalınıyor.
Sessiz kalmanın nedeni,
Ne olabilir diye düşünüyorum,
İçime bir şüphe düşüyor,
Kafam karışıyor.
Aklıma, aynı fikirde olduklarından mıdır nedir?
Sorusu takılıyor.
Kutsallık atfedilen kişi de çıkıp,
Beni ‘Allah’ mı yaptın kafir,
Sen nasıl Müslümansın,
Terk et partiyi neden demiyor?
Toplumbilim;
Toplumda büyük kırılma yaratan bazı olayların,
Bazı söylemlerin sonuçlarının,
Yirmi yıl sonra ortaya çıktığını söyler.
Vatandaşlara,
Kan tahlili yapmak lazım bunlara,
Covid 19 değil,
İhanet 19 virüsü var bunların kanında,
İfadesini kullanıyor.
Allahın bir kulu,
Diğer bir kulunun karşısında,
Neden bu kadar eğilir.
Ne tür bir sorunu var ki?
İnsanlara hakaret etmekten bile çekinmez.
Olmayınca, olmuyor kardeşim.
İstesen de istemesen de olmuyor.
Kumaş bu,
Seviye bu,
Ahlak bu,
Elazığ’ın,
Adana’nın,
Kozan’ın,
Sahibi o şehrin insanlarıdır.
Ülkenin sahibi ise o ülkenin yurttaşlarıdır.
Yurttaşlar verdikleri verginin,
Yaşadıkları beldeye harcanmadığını, düşünüp,
Harcanması için medya üzerinden,
Seslerini duyurmak ister.
Bunun suç neresinde?
Sıfatı ne olursa olsun,
Hiçbir insan başka bir insanın sahibi değildir.
Ancak insanlar malın sahibi olabilir.
Afrika’dan;
Yüzlerce yıl, kafesler içinde,
Zorla Amerika’ya götürülen,
Siyah tenli insanlar, 
Köle pazarlarında satılır.
Köleler;
Kendilerini satın alan kişiye ‘SAHİP’ diye seslenir.
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Ceylan Ailesinin mutlu günü
İsmail Ceylan ve 
Rahime Ceylan çifti-
nin oğulları Kubilay 
Ceylan, İlyas Deniz 
ve Zeynep Deniz çif-
tinin kızları Dilan ile 
geçtiğimiz hafta SO-
DES Düşler Alemin-
de düzenlenen düğün 
töreni ile evlendi.
Sosyal mesafe kural-
larına uygun olarak 
yapılan düğünde 

genç çiftleri bu mutlu günlerinde aile yakınları 
yalnız bırakmadılar.  

Feke’ye bağlı Ten-
kerli Mahallesi 
Erseli mevkisinde  
meydana gelen 
olayda Uzman Ça-
vuş  A.A.  
arkadaşlarıyla 
aralarında eğlenir-
ken yanlışla  Ça-
ğatay Karakılçık’ı  
vurarak yaraladı. 
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine  
jandarma ve 112 
sağlık ekipleri sevk 

edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından 
yaralı Karakılçık Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. 
Karakılçık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili 
çalışma başlatırken A. A. gözaltına aldı.

Çağatay Karakılçık arkadaş kurşunuyla 
hayatını kaybetti KOZAN’DA  GIDA DEPOSU’NDA 

ÇIKAN YANGIN  SÖNDÜRÜLDÜ
Kozan’da Mahmutlu 
Mahallesi’, Yücel So-
kak üzerinde özel bir 
şirkete ait gıda depo-
sunda çıkan yangında 
maadi zarar meydana 
geldi. Gece saatlerin-
de başlayan yangın 
ancak gündüz saatle-
rinde kontrol altına 
alınarak söndürüldü.
800 Metrekarelik 
depoda bulunan 
milyonlarca liralık 
ürünler yanarak kul-
labılamaz hale geldi.
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Sonfikir Arşivinden “Hatıralar”

Bisikletçi Kuddusi Kurt 
gardaşım birden çekti git-
ti aramızdan. Çocukluk 
arkadaşımızdı. 

Seyyar tablasının başındaki esnaf abimiz 
Mustafa Işık böyle dinlenirken çekmiştim. O 
gerçek dünyasına göçtü.

Börekçi amca 'sizlerin için varım 
dedi, 49 yıl börek sattı. Emeği 
temsil etti. Misyonunu 
tamamladı çekti gitti aramızdan.

Çorapçı enver abinin çorapçııı 
sesi hala kulaklarımızda ve hala 

yaşıyor sanki.

Fekeli İbrahim Amca İsmet Paşa'nın 
askeriydi. En eski CHP üyesiydi. Cuma İş 

tanıştırmıştı. Çoktaaan dünyasını 
değiştirdi.

Serdar Tanrıverdi abim 
memlekete duyarlı bi-

riydi. Vefatı sevenlerini 
çok üzdü.




