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Adana Caddesi’nin devamının
açılması için çalışma başlatıldı
FEHMİ ÖZEL TÜRKAY CADDESİ'NE TRAFİK

SİNYALİZASYONU YAPILACAK

Şevkiye mahallesi Adana Caddesi tarihi Roma köprüsü yanındaki yolun devamının açılması için Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar ile
birlikte incelemelerde bulunan Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan yolun
tekrardan açılması için çalışmaların başladığını belirtti.
13’de

YAŞLI VE YOKSUL TEYZENİN DRAMI
Yoksulluğun pençesinde
çaresizce bekleyen ve yardım isteyen yurttaşlarımızı gündeme getirmeye
devam ediyoruz. Yoksulluğun en alt sınırında
yaşamak çok zordur.
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ve yoksulluğu
ilik ilik hisseden Hanife
Üstündağ 87 yaşında
ve yine de Allah’a şükür
diyor.
5’de

6’da

Zeydan Başkan, Gökmen Sarıtaş’ı ziyaret etti

Karate Antrenörü

18 YAŞINDAKİ ZIPKIN GİBİ
Mehmet Enişte’nin acı günü GENÇTİ, MEHMET YİĞİT
Varsaklar Mahallesi
ALP TRAFİK KAZASINDA
Eski Muhtarı RüsHAYATINI KAYBETTİ
tem Enişte Ağabeyin
Kıymetli Eşi, Karate
Antrenörü Mehmet
Enişte ile Aski Personeli Ersan Enişte’nin
Anneleri Elif Enişte
(72) corona nedeniyle
geçtiğimiz Cumartesi
günü Hakk’ın rahmetine kavuştu.
4’de

7’de

TEMA Vakfı Kozan
Sorumlusu Derya
Deniz'in amcasının oğlu, Emekçi
Ağabeyimiz Cafer
Deniz'in genç
oğlu Yiğit Mehmet
Deniz (18) geçirdiği
trafik kazası sonucu
geçtiğimiz hafta
hayatını kaybetti.
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Kozanlı Tanınmış Televizyoncu ve Gazeteci
Soner Sevgili’nin merakla okuyacağınız fotoğrafların dili köşe yazısı dizisi...
Kozan, ovanın ortasından fırlamış gibi çıkmış bir dağın yamacında kurulmuş binlerce yıllık
kadim bir şehirdir. Onlarca uygarlık izlerini bıraka bıraka gelip
geçmiştir bu şehrin sokaklarından. Benim doğduğum ev de, o
Kozan Dağı’nın hemen eteklerinde o izlerin tam ortasındadır.
Annemin hastalığından bu yana hiç birimiz kalmıyoruz
orada. Ara ara çocukluğumuzu koklamak için açıyoruz kapısını. Anılarımızı çağırmak için kapısının önünde oturup
güneşleniyoruz. Bahçesinde yetişen meyvelerden koparıp
yitirdiklerimizi anıyoruz. Sonra usulca kapıyı çekip çıkıyor,
evi kendi haline bırakıyoruz.
Oysa o ev bir dönem nasıl cıvıl cıvıldı. Biz heyecanlı konuşmayı seven kalabalık bir aileyiz. Sıradan bir akşam yemeği
sofrası bile bizim için bir şölen gibi yüksek sesli yaşanırdı.
O evi bilenler için en büyük özelliği neredeyse bir hayvanat
bahçesi çeşitliliğinde canlıyla birlikte yaşanıyor olmasıydı.
Türlü türlü tavuklar, horozlar, ördek, kaz, güvercin, keklik,
köpekler, kediler, at ve inekler...
Merdiven gibi kat kat inen evin en alt bölümünde at ve
inekler için kocaman bir ahır vardı. Orası hayvanlara barı-

nak olmanın yanında aynı zamanda samanlık görevi görür,
hayvanların bütün kışlık besini orada depolanırdı.
Ama bahar geldi mi özellikle inekler içerde kalmaktan
sıkılır, kışlık saman da azalmaya başlardı. Baharda uzun
ipleriyle onları yeşil alanlara götürür taze otları yemelerini
sağlardık. Bu görev evin en küçüğü olduğum için benim
üzerimdeydi ve onları dışarı çıkardığımda mutlu olduklarını düşünüp kendimi iyi hissederdim.
Çocuk dünyamın genişliğinde en güzel otların yetiştiği
alanları bilirdim. Kimsenin ekili alanına zarar vermeden o
alanlara gider, ineklerin orada karınları doyuncaya kadar
otlanmasını sağlardım. Ve bunun için en gözde mekanda
eski Manastır kalıntılarının olduğu yerdi. Hala ayakta kalan
kalıntıların yakınına ineklerin uzun iplerini bağlar, onlar
keyiften mest olurken ben de hayallere dalardım.
O zamandan bu yana hep böyle kalıntılar arasında dolaşırken, onlarca, yüzlerce yıl önce oralarda benimle aynı havayı
soluyan insanları görürüm. O zamanlarda nasıl giyindiklerini, nasıl göründüklerini, ne yiyip-içtiklerini, neler yaptıklarını hayal ederdim. Seslerini, pişirdikleri yemeklerin
kokusunu duyardım.
Çocuk aklı işte...
Sonra yavaş yavaş hava kararmaya başlar, ben ineklerin
mutluluğunu yarıda kesmemek için hep zamanı uzatmaya
çalışırdım. “Gökyüzünde 10 yıldız saydığımda iplerini çözeceğim”, “Gökyüzünde 20 yıldız saydığımda iplerini çözeceğim”. “Gökyüzünde 30...” Devamı gelecek sayıda
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TAZİYE VE TEŞEKKÜR
Hayatının baharında elim bir trafik kazası
sonucu kaybettiğimiz oğlumuz Yiğit
Mehmet DENİZ'in cenazesine katılan,
ziyaretimize gelen, arayan, mesaj
gönderen, acımızı paylaşan tüm herkese
teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Allah böyle bir acıyı kimselere yaşatmasın

Deniz Ailesi Adına Babası Cafer DENİZ
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Karate Antrenörü Mehmet Enişte’nin acı günü
Varsaklar Mahallesi Eski Muhtarı
Rüstem Enişte Ağabeyin Kıymetli Eşi, Karate Antrenörü Mehmet
Enişte ile Aski Personeli Ersan
Enişte’nin Anneleri Elif Enişte (72)
corona nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü Hakk’ın rahmetine
kavuştu.
Merhume Elif Enişte sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak kılınan
cenaze namazının ardından Kozan
Mezarlığı’na defnedildi. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesine
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Av. Murat Devecioğlu’nu vefatının 1. yıldönümünde
rahmetle, özlemle ve sevgiyle anıyoruz
Memleket ve Kozan
sevdalısı, değerli dostumuz
Av. Murat Devecioğlu’nun
08.01.2020 tarihinde geçirdiği rahatsızlık sonucu
aniden aramızdan ayrılışı
tüm ailesini, hemşerilerini
ve sevenlerini yasa
boğmuştu.
Merhum Murat Devecioğlu’nu vefatının 1. yıl
dönümünde rahmetle,
özlemle anıyoruz.
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YAŞLI VE YOKSUL TEYZENİN YAŞANTISI
Hanife Üstündağ “Dünya kadar malın olsa ama huzurun yoksa neye yarar. Babasız evlat
yetiştirmek çok zormuş. Hiç gün yüzü görmedim. Neler çektim ama kimse bilmez”

Yoksulluğun pençesinde çaresizce bekleyen ve yardım isteyen
yurttaşlarımızı gündeme getirmeye devam ediyoruz. Yoksulluğun en alt sınırında yaşamak çok zordur. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ve yoksulluğu ilik ilik hisseden Hanife Üstündağ
87 yaşında ve yine de Allah’a şükür diyor. Aslen Kalkumaç
Köyü’nden olan Hanife Teyze daha 6 yaşındayken babasını
kaybetmiş, yoksulluk hiç peşini bırakmamış. Evin banyosu bile
yok.
Hanife Üstündağ “Sağ olsunlar eş, dost yardım ediyor. 4 oğlan
2 kızım var. Ziyaretime geliyorlar. Kirada oturuyorum. Evim
çok eski. 1000 TL kira parası veriyorum. Ancak gücüm buna
yetiyor. Odunumu emmi, dayı getiriyorlar. Allah razı olsunlar.
Bazen bu dünyadan usandım diyorum. Ne gereği var bu dünyanın. Evin-barkın yok, yerin yok, yurdun yok diyorum bazen.
Kendimi bildim bileli yoksulum. 6 yaşındayken babam ölmüş.
Baba ekmeği yemedim. Anadan bir şey görmedim. Evlenirsem

daha iyi mi olur? dedim. Daha kötü oldum. Geceleri soğuk
oluyor. Sobamı yakıyorum, güğümde sıcak suyu ısıtıyorum.
Sobam eskimişti bacım rahmetli olunca kızı sobasını bana
getirdi. Çamaşır makinem var ama bozuk. Dünya kadar malın
olsa ama huzurun yoksa neye yarar. Babasız evlat yetiştirmek
çok zormuş. Hiç gün yüzü görmedim. Neler çektim ama kimse
bilmez. Gençken çalışıyordum ota ve portakal giderdim. Eşimi
gençken kaybettim. Çocuklarımı üvey baba tokadı yemesin
diye evlenmedim. Çocuklarını büyütene kadar neler çektim.
Gelin bana sorun” dedi.

Hanife teyze için iletişim: 0541 675 22 11
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FEHMİ ÖZEL TÜRKAY CADDESİ'NE TRAFİK SİNYALİZASYONU YAPILACAK
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan
Karalar, kadim dostu ve aynı zamanda Kuzey
Adana Tarım Kooperatifi Başkanı Polen Bal'ın
Sahibi Gökmen Sarıtaş'ı işyerine nezaket
ziyaretinde bulundu.
Gökmen Sarıtaş, Başkan Karalar’a çevre sakinlerinin ve esnafların Fehmi Özel Türkay Caddesi'ne
sinyalizasyon kurulmasını istediğini söyledi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan
Karalar hemen gerekli yerlere talimat verdi.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Yasemin Baykan atandı
revinde başarılar dilerim. Bu bir bayrak yarışıdır. Makam
ve mevkiler gelip geçicidir. Bizler Adana ve Kozan ve kırsal
mahallelerimiz için daha iyi neler yapabiliriz bunun
mücadelesini veriyoruz. Kozan İlçemize hayırlı olsun”
dedi.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kozan İlçe Kadın
Kolları Başkanlığına Yasemin Baykan’ın atandığını açıkladı.
Ak Parti İlçe Başkanı Bilgili “Önceki dönem Kadın Kolları Başkanımız Saffet Sarıca ‘ya yapmış olduğu hizmet ve
emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Kendisiyle
çok başarılı çalışmalara imza attık.
Yeni atanan Kadın Kolları Başkanı Yasemin Baykan’a gö-
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İĞNECİ/ “Mevcut sinyalizasyonların akıllı hale getirilmesi lazım”
Yeni sinyalizasyon kadar ve ondan ziyade
mevcut sinyalizasyonların akıllı hale getirilmesi lazım. Çevre yolundan Adana
istikametine giderken abartısız her ışıkta
duruyorsun. Çok gereksizce zaman kaybına uğruyoruz.
Çok basit önlemlerle hastane kavşağından sanayi kavşağına kadar nizami hızda
araçlar hiç ışıklara takılmadan gidebilir.
Her yere trafik lambası yerleştirmek
gelişmişliğin ölçüsü değildir.
Trafik lambaları insanları çileden çıkardığı gibi sürekli olarak fazla trafiğe ve zaman kaybına neden oluyor. Mevcuttaki

sinyalizasyonlar akıllı hale getirilsin öncelikle.
Ayrıca: Karayolları kavşağında ve sanayi
kavşağında 4 yönlü lamba yanıyor. Bu 4
yönden biri kullanılmayan yönler. Yani
özel mülke ve karayolları şefliğine ait yönler. Bunlara da yeşil ışık hakkı verilmiş.
Saçma sapan. Hiç trafik olmayan özel
mülke ait yöne yeşil ışık yanarken diğer 3
yöndeki araçlar gereksiz ve boşa
bekliyorlar...
Mevcut ışıkların akıllı hale getirilmeli
öncelikle. Derya Deniz

18 YAŞINDAKİ ZIPKIN GİBİ GENÇTİ, MEHMET YİĞİT
ALP TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Trafikte motosikletlilere ve bisikletlilere çok daha dikkat edilmeli…
TEMA Vakfı
Kozan Sorumlusu
Derya Deniz'in
amcasının oğlu,
Emekçi Ağabeyimiz Cafer Deniz'in genç oğlu
Yiğit Mehmet
Deniz (18) geçirdiği trafik kazası
sonucu geçtiğimiz
hafta hayatını
kaybetti.
Merhum Deniz
5 Ocak Salı günü
saat 10.00'da Kozan Asri Mezarlı-

ğı’na göz yaşları içinde defnedildi.
Deniz ailesi zor ayakta dururken, Mehmet Yiğit Deniz'i sınıf arkadaşları yalnız bırakmadı. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Özellikle Kozan trafiğindeki araç sürücüleri bisikletlileri ve
motosikletlileri yok sayarcasına dikkatsiz olduklarının altını
çiziyoruz.
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CHEFF DÖNER
Mustafa YILMAZ
&
Ömer ÖZDEMİR
Daha öncce böyle birşey yemediniz. Bol malzemenin tadını çıkarın.Zurna Döner,
İskender ve Hatay Usulü Soslu Döner, Et döner ve Tereyağlı İskender’in yani sıra
soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

Ev ve İş yerlerine servisimiz vardır.SİZ EVDE KALIN BİZ GETİRELİM
Alo Paket: 0322 515 27 07- 0536 574 52 44 / Hafta Sonları Açığız

Adres: Göç Yolu Migros Karşısı Kozan/ ADANA
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İşitme Cihazı alabileceğiniz gü venilir adres: ASEL İşitme cihazları

İşitme sağlığı ile ilgili
müşteri memnuniyeti
odaklı hizmet anlayışı
ile alanında en güvenilir
merkez olmayı hedefleyen Asel İşitme Cihazları,
Karacaoğlan Mahallesi
Zübeyde Hanım Caddesi
No: 10/ B (Hastane Kavşağı civarında) hizmete
girdi.
Eğitimli, idealist, genç
girişimci Asel İşitme
Cihazları Sahibi Odyometrist Murat Yıldırım
satış sonrası teknik servis
hizmeti de sunuyor.
İşitme cihazı kullanan
vatandaşlar içinde büyük kolaylık sağlayan bu
merkezde işitme testleri, işitme cihaz uygulamaları, cihaz tamiri ve
kulak kalıplarını da kendi bünyesinde yapıyor.
İşitme engelli vatandaşların hayatlarını duyarak yaşamlarına katkı
sağlayan Asel İşitme Merkezi’nde bütün işitme cihazlarının tamiri,
ayar ve bakımı, işitme cihazı pillerini bulabilirsiniz. Ayrıca cihaz tamiri ve kulak kalıpları için halkımız günlerce beklemeden aynı gün
içerisinde cihazlarındaki işlemlerini yaptırabilirler.
Her yaşa uygun kulak arkası ve kulak içi işitme cihazı modellerini,
şarj edilebilir, telefona, televizyona bağlanabilir ve su geçirmeyen
işitme cihazları Asel İşitme Cihazları Merkezi’nde.
İşitme cihazlarında Eğitim -Bir-Sen, Memur-Sen ve Sağlık-Sen üyelerine % 20 indirim yapılmaktadır.
5 marka ve 40 çeşit işitme cihazı modeli ile vatandaşlara hizmet
veren Asel İşitme cihazları alanında verdiği güvenilir hizmetle ön
plana çıkıyor.
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Cumhur İttifakı üyeleri: “Esnafımızın yanındayız”

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve Milliyetçi Hareket
Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı “Cumhur ittifakı belediye meclis üyeleri olarak esnafımızın yanındayız”
2021 yılı Kozan Belediyesi olağan meclis toplantısının ilk oturumu
gerçekleştirildi. Meclisin ilk oturumunda Cumhur ittifakı AK Parti
ve MHP Meclis üyeleri esnafa destek verilmesi için önerge verdi.
AK Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve MHP Kozan İlçe Başkanı
Nihat Atlı ortak basın açıklaması ile esnafa destek verilmesi için
önerge meclisteki grupları ile önerge verdiklerini kaydettiler.
2021 yılının ilk meclis toplantısında yılın ilk önergesi cumhur ittifakı üyelerinden esnaflar için geldi. Cumhur İttifakı meclis üyeleri
pandemiden olumsuz etkilenen esnaflara destek verilmesini talep

ettiler. Verilen önergede; tente ve ahşap yapılardan alınmasına karar
verilen ücretin 1 yıl süre ile ertelenmesi, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle işyerleri kapanan kahve, kıraathane ve cafe esnafına bir kez olmak üzere 1000 TL berber ve kuaför salonlarına ise 750
TL destek verilmesi talep edildi. Ayrıca önergede belediye taşınmazlarında kiracı olarak bulunan esnafların kiralarının üç ay süreyle
ertelenmesi ve erteleme nedeniyle faiz alınmaması talep edildi.
Cumhur İttifakı meclis üyesi Abdullah Avcı meclis oturumunda
yaptığı konuşmada meclis üyelerinin tamamının desteklerini beklediklerini ederken Kozan Belediyesi 2021 yılı Ocak Ay’ı meclis toplantısı görüşülen 18 maddenin ardından Cuma günü saat 15.00’da
toplanmak üzere kapandı.
AK Partili Başkan Yusuf Bilgili ve MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı yaptıkları ortak yazılı açıklamada esnafa destek taleplerinin gündeme
alındığı belirtilerek, “AK Parti Grup Başkanvekilimiz Av. Abdullah
Avcı ve MHP Grup Başkanvekili Yusuf Eroğlu imzası ile verilen
önergeler ile pandemi döneminde mali zorluk yaşayan esnafımıza
destek verilmesini talep ediyoruz. Bu talepler gündeme alınmış bundan sonra yapılacak olan ilk meclis toplantısında meclis üyelerimizin desteği ile esnafımıza bu destekler verilmiş olacaktır. Esnafımıza
hayırlı olsun” dediler.
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av.Yusuf Bilgili ve MHP Kozan İlçe
Başkanı Nihat Atlı “Belediye meclis üyelerimizin talepleri gündeme
alındı. Bundan sonra yapılacak olan ilk meclis toplantısında meclis
üyelerimizin desteği ile esnaflara destek olunmasına kalındı. Esnaflarımıza hayırlı olsun” dediler.

Yasin Boz çok istediği tabletine kavuştu
Kozan Beyazay Derneği Kozan Şube Başkanı
Ahmet Ünal, Şehit Kubilay İlkokulu üçüncü sınıf
öğrencisi, yürüme engelli
Yasin Boz’un tablet ihtiyacına kayıtsız kalmadı.
Öğrenci Boz, Dernek
Başkanı Ünal’dan online
ders dinlemek için bir
tablet istedi.
Kozan Beyazay Derneği
Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal’da Yasin Boz’un
isteğini kırmayarak
derneğin ve hayırseverlerin desteği ile kendisine
bir tablet alarak hediye
etti. Dernek Başkanı
Ahmet Ünal’la birlikte

paketi açan Yasin Boz,
Başkan Ahmet Ünal’a ve
hayırsever vatandaşlara
teşekkür etti.
Dernek Başkanı Ahmet
Ünal “Kozan’daki engelli
kardeşlerimizin sesi olmak için var gücümüzle
çalışıyoruz. Yasin kardeşimiz artık ders çalışabilecek. İhtiyaçları olan
eksiklikleri derneğimiz
ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla
yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar
bizlere yardımcı olan
tümhayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür
ederiz” dedi.
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eski zamanda, köyün birine bir çakmak
getirmişler, çakmak o kadar kıymetli ki,
sağı-solu yakmaması, yanlış işlerde kullanmaması için güvenilir birine teslim edilmesi
gerekiyormuş.
Köylüleri toplayıp bu ateş aletini kime verelim, diye sormuşlar.
Köylüler de muhtarı salık vermiş, ihtiyaç
duydukça alır, ateşimizi yakarız, demişler.
Muhtar çakmağı alınca ateşin sahibi olarak,
giderek saygınlığı artmış, etrafında dalkavuklar, yağcılar toplanmaya başlamış.
Saygı arttıkça, muhtarın kibri de büyümüş.
Etrafından daha çok saygı,
Daha çok korku beklemeye başlamış.
Ateşi kendine verenin köylüler olduğunu
unutmuş.
Dalkavukların da tahrikleri ile ateşi baskı ve
korkutmak için kullanmaya başlamış, kiminin evini, kiminin tarlasını yakmış.
Tarlalar sürülemez, evler yaşanamaz hale
gelmiş...
Muhtarın baskısıyla, köy yavaş yavaş boşalmaya başlamış.
Ticaret durmuş, köye gelen çerçicilerin ayağı kesilmiş, çevre köyler gelişirken muhtarın
köyü giderek gerilemiş.
Köylülerden biri bu durumun nasıl olduğunu
merak ederek, çevre köylerden birine gitmiş.
Oradaki zenginliği, bağı bahçeyi görünce
sormuş;
Sizde çakmak yok mu?
Köylüler; var demişler.
Peki sizin köy böyle nasıl gelişti?
Bağınız, bahçeniz yanmadan nasıl böyle
kaldı?
Bizim köyde her şey tarumar oldu.
Köylüler; yoksa siz çakmağı bir kişiye mi
verdiniz?
Evet.
Eyvah! büyük yanlış yapmışsınız, hiç çakmak bir kişiye verilir mi?
Siz öyle yapmadınız mı?
Hayır, biz öyle yapmadık, biz çakmağı bir kişiye verdik, çakmak taşını başka bir kişiye,

benzinini başkasına verdik.
Ateş yakmak için üçünün bir araya gelmesi
gerekiyor.
Biri yanlış bir şey yapmaya kalksa, ötekiler
izin vermiyor.
Desenize biz hepsini bir kişiye vermekle
kendi kendimizi yakmışız.
Gençlik gelecektir.
Gençlik umuttur.
Gençliğin doğasında;
İtiraz etmek vardır.
Sorgulamak vardır.
Kalıpları kırmak,
Duvarları yıkmak,
İsyankarlık vardır.
Eskimiş ve köhnemiş düşünceyle çatışması
vardır.
Statükoya ve otoriteye direnmesi vardır.
Bilimsel olmayan geleneklere direnişi vardır.
Boğaziçi Üniversitesine;
AKP Sarıyer İlçe teşkilatı kurucusu,
AKP’den Belediye Başkanı ve Milletvekili
aday adayı olmuş,
Özel bir Üniversitede rektör olan birisi atanıyor.
Üniversite bileşenleri bu atamayı usule ve
geleneklere uygun bulmuyor.
Demokratik haklarını kullanarak protesto
ediyor.
Vay sen misin protesto eden.
Öğrenciler yerde sürükleniyor,
Gözaltılar yapılıyor.
Polisin yaptığı bu işlemler,
Benim öğrencilik yıllarımda da olurdu.
Ama;
Tepeden inme rektör,
Dünyada emsali görülmemiş bir olaya imza
attı.
Üniversite kapısına kelepçe taktırdı.
Ülkeyi dünya ya rezil etti.
Ne var bunda kapı kırılmıştı, onun için taktırmıştır diyenleri duyar gibiyim.
Kapıya kelepçe taktıranlar bilmezler mi ki
Bu kelepçe;
Akademik özerkliğe,
Bilimsel özgürlüğe,

Kısaca insan zekasına takılmıştır.
Bu kelepçe ile,
Eleştirel düşünce yasaklanmış,
Hayal kurmak yok edilmiştir.
Bu gençler ülkeyi çağ atlatacak zekaya
sahip bireylerdir.
Kimi çevreler bu öğrencileri elit diye nitelendiriyor.
Öğrenciden elit olmaz.
Öğrenciye elit denmez.
Dense dense yüzdelik diliminiz kaçtı denir.
Elit sıfatı takılan öğrencilerin evine,
Sabahın köründe evlerinin kapısı ya kırılarak ya da tekmelenerek içeri giriliyor.
Türkiye’nin en zeki, en başarılı öğrencileri
yıkık dökük gecekondulardan gözaltına
alınıyor.
Devlet, ergen zekası ve tavrı ile yönetilmez.
Öğrencilerin, istekleri, düşünceleri dikkate
alınmalı ve bu doğrultuda karar verilmelidir.
Metalika dinlediğini söyleyen rektör ile öğrenciler arasındaki şu konuşmalar geçer.
Öğrenci;
Sorularımızı cevaplamıyorsunuz, siz gidin
istifa edin biz dersimize çalışalım.
Rektör;
Tişörtün çok güzel,
Pişkinlik ucuzsa, utanç değerli olmalı.
Öğrencileri bir kalıba sokmak isterseniz,
Aykırı düşünene terörist derseniz,
Eleştirel düşünceyi ve bilimi yok ederseniz
çaresiz kalan öğrenciler ülkeyi terk eder.

Covid 19 aşısını bulan Uğur Şahin, Özlem
Türeci,
Gibi dehalar Time dergisine kapak olur.
ABD’de olanları izlediniz mi?
Trump yandaşları senatoyu bastı.
Trump...
Tek adam...
Çakmak...
Yangın...
Çakmağı tek kişiye vermek mi?
Ateşi bulan öldü, derdi bize kaldı.
Düşünmeden edemedim.
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Halk Bankası’ndan Ticaret Odası ve Ticaret
Borsası üyelerine özel fiyat ve vade avantajı

Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
ile Halkbankası
arasında imzalanan işbirliği
protokolü kapsamında Paraf
Ticari Kredi
Kartı Güvenceli
Tedarik Zinciri
Finansmanı ile
TOBB üyesi oda
ve borsalara kayıtlı alıcı ve satıcı
firmalar arasında
tedarik zinciri
kuruluyor ve özel fiyatlama ve vade avantajları sunuluyor.
Bu bağlamda Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp

ile Türkiye
Halkbankası
A.Ş. Kozan
Şubesiyle
paraf kredi
kartı tedarik zinciri
finansmanı
protokolünü
imzaladı.
Oda Başkanları Kandemir ve
Çevikalp
“Tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Konuyla alakalı detaylı bilgi Halkbankası,
Ticaret Odası ve Ticaret Borsasından edinilebilir”
şeklinde konuştular.

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

En gelişmiş cihazlarla kusursuz ön düzen ayarı

bölge bayii
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı
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Adana Caddesi’nin devamının açılması için çalışma başlatıldı
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar ve bürokratları ile çalışma yapılacak yerlerde incelemelerde bulundu.
Önce tarihi Roma köprüsü üzerinde incelerde bulunan
Başkan Karalar ve Özgan daha sonra caddesinin devamının birleşim yerlerinde incelemelerde bulundular. Çalışmaların kısa sürede başlanacağını belirtildi.

Şevkiye mahallesi Adana Caddesi tarihi Roma köprüsü yanındaki yolun devamının açılması için Adana Büyükşehir
Belediye başkanı Zeydan Karalar ile birlikte incelemelerde
bulunan Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan yolun tekrardan açılması için çalışmaların başladığını belirtti.
Tarihi Roma köprüsünün gün yüzüne çıkarılma çalışmaları
kapsamında tarihi köprü üzerinde trafik kapatılmış alternatif olarak yeni yol açılmış köprü kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Yolun devamı olan yolun bir an evvel
açılması için Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Adana

Kozan Kent Konseyi Gönüllüler Kurulu kahvaltıda bir araya geldiler
Kozan Kent Konseyi
Gönüllüler Kurulu, Kozan
Kent Konseyi Konağında
Başkan Derya Tüfekli Önderliğinde bir araya geldi.
Kahvaltıya Mimar Gamze
Yıldırım, Av. Şule Yetkiner,
Mehmet Kurtaran, Uğur
Sezen, M. Kaan Cengiz,
Eczacı Gözde Akçalı başta
olmak üzere birçok kişi
katıldı. Toplantıda konuşan
Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ; “ Kozan Kent Konseyi
bünyesinde her kesimden meslekten genç insanlarla, gönüllülük esas
alınarak bir araya gelip, Kozan’a çok farklı bir enerji ve destek vermek
istiyoruz. Bu yüzden böyle bir oluşumun temelini atalım dedik. Kurulumuz ilerleyen günlerde daha da büyüyecektir.

Kozan Belediyesi Semt Sahası Yapıyor

Kozan Belediyesi park yapım çalışmaları
yanı sıra yeni sportif alanlar oluşturmak
amacıyla semt sahası yapım çalışmalarında başladı.
Karacaoğlan Mahallesi’nde semt sahası
yapımına başlayan Kozan Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta
zemin ıslah çalışmalarını yaparak alan içerisinde çocuklar için bir çim saha ve birde
basket sahası yaparak çalışmalarda sona
gelindiği açıklandı.
Yapımında sona gelinen semt sahasının
hem mahalle için hem de mahalledeki
çocuklar için önemine işaret eden Başkan
Özgan, "Zamanla semt sahalarımızı tüm
mahallelerimize yaymak için girişimlerimiz devam edecek. Gençlerimiz, çocukDestek vermek isteyen herkesi grubumuza bekliyoruz. Biz ilk
olarak Kozan’da trafiğe kapalı bir alanda yeniden çocukların ge- larımız Semt sahalarımızda oyun oynayarak, maçlar yaparak; çocuklarımızın
leneksel oyunlarımızı oynayabileceği bir oyun sokağı inşa etmeyi eğlenceli vakit geçirmesini sağlamış olaca-

düşünüyoruz. Gerekli çalışmaları başlattık.

ğız. Böylece halkımızın ve çocuklarımızın
sağlıklı ve sporla iç içe vakit geçirebilecekleri alanları onlara kazandırmış olacağız.
Ben şimdiden başta çocuklarımız olmak
üzere bütün mahallelimize hayırlı olsun
diyorum." diye konuştu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri
tarafından çim ekimi de yapılan sahanın
bahara hazır olacağı belirtildi.

14

SON FİKİR

12 OCAK Salı

2021

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Ziraat Mühendisi Mustafa Işık vefat etti…
Corona illeti can almaya devam ediyor.
Kozan’da bir dönem vergi rekortmeni de
olan Teknik Tarım’ın Sahibi Ziraat Mühendisi Mustafa Işık, geçtiğimiz hafta
corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti. Sevilen, işinde gücünde sakin ve cemiyetle uyum içerisinde yaşayan bir insan olan Okurumuz
Mustafa Işık’ı sevenler ve tanıyanlar çok
üzüldüler. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı
ve sabırlar diliyoruz.

TAZİYE

Kozan Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Okurumuz ve Akrabamız Gökhan
Erdoğan’ın Kayınvalidesi, Demet Arıkan Erdoğan Öğretmenimizin Annesi, Kozan
Devlet Hastanesi Eski Memurlarından Merhum Mithat Arıkan’ın Eşi, Kozan
Belediyesi Güvenlik Görevlisi Fevzi Arıkan’ın Annesi Sadif Arıkan(61) yakalandığı
corona rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesine
ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Yalçın KARA
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BAŞKAN KOCAİSPİR YÜREĞİR’E BİR ESER DAHA KAZANDIRIYOR
hakem, antrenör ve soyunma odaları bulunuyor. 2021 yılı içerisinde
tamamlanarak hizmete sunulması planlanan Kapalı Spor Salonu
bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olacak.
Spora ve sporcuya verdiği desteklerle vatandaşların takdirini toplayan Başkan Kocaispir, “Yüreğir’imiz için önemli projelerimizden
birini daha hayata geçiriyoruz. Bu yıl içerisinde tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Farklı mahallelerimizde yine benzer
projelerimiz var. Yakında onların da müjdesini vereceğiz. Kapalı
Spor Salonumuz Akdeniz mahallemize, Yüreğir’imize şimdiden
hayırlı uğurlu olsun”
şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediyesi Akdeniz Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nun temeli atıldı. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tesisin 2021 yılı içerisinde hizmete
açılacağını söyledi.
Yüreğir Belediyesi’nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile Akdeniz Mahallesi’nde projelendirdiği Kapalı Spor Salonu’nun temeli
atıldı.
895 metrekare kapalı alanda inşaatına başlanan tesisin içerisinde
standart boyutlarda basketbol sahası, voleybol sahası, yönetim,

Mahmut amca artık rahat duyacak

Mahmut Amca 80 Yaşında ve Kulağı hiç duymuyordu. Tapanlılar
Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş
ve hayırseverler tarafından alınan kulaklık sayesinde Mahmut amca
artık rahatça duyabilecek.
Tapanılar Dernek Başkanı Gökmen Sarıtaş “80 yaşındaki Mahmut
amca hiç duymuyordu. Hayırseverler vatandaşlarımızın desteğiyle
alınan alınan kulaklık sayesinde duymaya başladı çok şükür. Bizlere bu süreçte maddi destekte bulunan Mali Müşavir Sevgili Halil
Yağbasanlar’a, Döviz Kuyumculuk Sahibi Sevgili Emin Canbolat’a,
Kozan Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Aydın
Kaplan’a, Öğretmen-Yaşam Koçu Mesut Çabuk’a, Jandarma Komutanlığında görevli Erhan ve Beytullah Uzman Kardeşlerime, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde Yrd. Doçent Doktor olarak
görev yapan Gökhan Sarıtaş'a, Eşim Fatma Can Sarıtaş' a,Avukat
Alptürk Karabulut'a ve Asel İşitme Cihazları Sahibi Murat Yıldırım,
Fatma ve Mehtap Kardurak Kardeşlerime şükranlarımı sunar
teşekkür ederim” dedi.

