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‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘

İbrahim KARAOĞLU 3,50

MENCİK 
KUYUMCULUK

HAYRİ MENCİK

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

Verilen sözler havada kaldı. Düzenlenen ihtişamlı basın toplantılarıyla ve beylik açıklamalarıyla birlikte 
kayboldu gitti. Kozan’a bağlı Çamlarca, Karahamzalı, Kuyubeli, Minnetli, Acaryayla ve 
Eskimantaş’da bahçeleri yanan köylülere şuana kadar 1 TL dahi yardım ve destek verilmedi. 

Çekirdekçi Bahri 
Kocadurmuş vefat etti

Kozan’ın en eski, şakacı, sevecen, 
sevilen emekçi esnaflarındandı.

10’da

Yangında zarar gören bahçe sahipleri unutuldu

Kozanlı  Tanınmış  Televizyoncu ve  Gazeteci  Soner 
Sevgili’nin merakla okuyacağınız fotoğrafların dili 
köşe yazısı dizisi...                                                          2’de      

AYRINTI
Yalçın Kara yazdı/ 

Yokluğu, yoku görmemiş kimse-
ler var'ın kıymetini asla bilmez-
ler... 
Her ne kadar “dağdaki çobanla 
benim oyum aynı mı sayılacak” 
söylemine baktığımızda: Bilinç-
sizce bilinçsiz görülen eski çoban 
figürü, tiplemesinin yok olan 
günümüz insanından çok daha 
şanslı olduğunu anlamış bulunu-
yoruz.   …                         9’da

KADIN

“Altıncı gün dolmak üzereydi.
Ve Tanrı hala kadını yaratıyor-
du. Bir melek çıka geldi.11’de

Rahip Gabriel Bretocq’un 
Kozan ve çevresinden 
sınırlı sayıda gündelik 
hayat fotoğrafı arşivinde 
yer bulmuştur. Fotoğraf-
lardan, Büyük Camii’nin 
mimaresine kurulan iskele 
ve yıkılan bölümün aşama 
aşama yeniden inşasını 
takip etmek mümkün 
oluyor. Bu da Bretocq’in 
aralıklarla da olsa uzun 
süre Kozan’a gelip gittiğini 
gösteriyor.                                                                                   
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Fotoğrafların dili 2
Kozanlı  Tanınmış  Televizyoncu ve Gazeteci 
Soner Sevgili’nin merakla okuyacağınız fotoğraf-
ların dili köşe yazısı dizisi...

Geçen sayının devamı...
Fransız Levant Ordusu Başkomutanı, 
Suriye ve Kilikya Yüksek Komiseri Henri 
Gouraud, din adamı ve fotoğrafçı Bre-
tocq’u, 1918 yılında Fransa tarafından 
yönetilen bölgelerin zenginliğine tanık-
lık etmek ve Fransız kurumlarını teşvik 
etmek amacıyla muhabir olmaya davet 
etti. O dönemde 45 yaşında olan Bretocq 
bu daveti memnuniyetle kabul etti.
1873’te Calvados’ta doğan Gabriel Bre-
tocq, 15 Ekim 1899’da Evreux’ta 61 yıl 
sürecek rahiplik görevine başladı. Üst-
lendiği bütün görevler sırasında fotoğraf 

makinasını hiç yanından ayırmayan Peder, fotoğraf sanatına duyduğu 
tutkuyla 10 binin üzerinde cam negatiften oluşan büyük bir arşivi miras 
olarak bıraktı.

Bretocq’in Levant bölgesi ve Kilikya’da neler yaptığına dair elimizdeki tek 
veri işte bu fotoğraflardır. Fotoğraf çekmeyi çok seven bu din adamı farklı 
boyutlarda cam negatifler kullanır.
1850 yılında İngiliz bilim insanı Dawid Brewster, daha önce vatandaşı 
Charles Wheatsone tarafından bulunan yöntemi geliştirerek stereograf 
fotoğraf makinasını üretti.
Stereograf fotoğraflarla, üç boyutlu derinlik hissi veren görüntüleri elde 
edebilmek için insan fizyolojisinden yararlanıldı. Bu sistemin temelinde, 
insanın iki gözünün aynı görüntüyü ayrı ayrı, fakat çok az farklı açılarda 
kaydederek beyne iletmesi bilgisi yatmaktaydı. İnsan gözünün iki merkezi 
arasında ortalama 9 cm. olan uzaklık, Brewster tarafından, çift mercekli 
kameralarda ve stereoskop görüntü aletlerinde, iki mercek arası uzaklığı 
olarak kullanılmaya başlandı.
Peder Gabriel Bretocq’un ne tür malzeme kullandığına dair bilgi olma-

masına rağmen, 
geride bıraktığı 
malzemeden en 
az iki ayrı fotoğraf 
makinası ve çok 
farklı ölçüler-
de cam negatif 
kullandığı anlaşıl-
maktadır. Bretocq 
bir yandan çift 
mercekli 8 cm. X 
16 cm. ölçülerin-
de cam levhalarla 
çalışan stereograf 
fotoğraf maki-
nası ile bir yandan da 9 cm X 12 cm ve 10 cm X 15 cm boyutlarında cam 
levhalarla çalışan tek mercekli fotoğraf makinaları ile sayıları binleri bulan 
görüntüyü kaydetti.
Arşivi elden geçtiğinde kimi fotoğrafların ayrıntıları, orta yaşın üzerin-
deki bu rahibin bu malzemeleri taşımak için kimi zaman at arabası, kimi 
zaman eşek, kimi zaman da atları kullandığını gösteriyor.
1918 ile 1922 yılları arasında bu bölgede kalan Bretocq’in neler yaptığını, 
günlük tutmadığı ve anılarını yazmadığı için ancak bıraktığı fotoğraf ar-
şivinden takip edebiliyoruz. Görev yaptığı yıllar boyunca Anadolu’nun gü-
neyi ve Suriye topraklarında, haçlı seferleri sırasında Fransız şövalyelerin 
bulunduğu mekanları, Hitit, Roma ve Ermeni yapı, kalıntı ve izlerini takip 
eden Bretocq, arşivinin büyük bölümünü bulunduğu yerlerdeki insanlara 
ve gündelik hayata ayırmış. O yüzden o dönemi araştıranlar için bu arşiv 
bulunmaz bir hazine kıymeti taşımaktadır.
Kozan fotoğraflarına bakarken, beklediğimden daha az sayıda Kozan fo-
toğrafı çektiğini söylemem gerekiyor. Genel görüntüler üzerine çalışırken, 
Kozan ve çevresinden sınırlı sayıda gündelik hayat fotoğrafı arşivinde yer 
bulmuştur.
Fotoğraflardan, Büyük Camii’nin mimaresine kurulan iskele ve yıkılan bö-
lümün aşama aşama yeniden inşasını takip etmek mümkün oluyor. Bu da 
Bretocq’in aralıklarla da olsa uzun süre Kozan’a gelip gittiğini gösteriyor.
Ayasofya Manastırı içerisinde çektiği ilk fotoğrafta, binanın içinin boş ve 
harap olması Bretocq’in 1919’da Kozan’a geri dönüş yapan Ermenilerle 
birlikte kente geldiğini düşündürüyor. Ama fotoğraflarda bu geri dönüşe 
dair başkaca bir ize de rastlayamıyoruz.
1922’de ülkesine dönen rahip Gabriel Bretocq, uzun süre üniversitelerde 
ve düzenlenen konferanslarda arşivinden fotoğraf sergileri eşliğinde anıla-
rını paylaştı. Düzenlenen 8 fotoğraf sergisinde ve konferanslarda kullanı-
lan yaklaşık 200 fotoğraf daha sonra 2007 yılında Paris’te basılan Portrait 
d’Armenie - par un abbe normand, Gabriel Bretocq (1918-1922) De la 
Cilicie a la principaute d’Antioche içinde yayınlandı.
Tam da bu kitabın yayınlandığı dönemde bir belgesel çekimleri için Pa-
ris’te bulunmamı hep büyük bir şans olarak görürüm. Kitabı elime aldı-
ğımda ve hemen sayfalarına göz attığımda hissettiğim heyecanı ve keyfi 
unutamam. 
Ortadoğu’da kazandığı deneyim ile 30 Haziran 1923’de Rosay-sur-Lieure 
kilisesinin restorasyonunu yapmaya başladı.
25 Kasım 1951’de sanata ve tarihe verdiği hizmetler nedeniyle Onur Lej-
yonu Haçı ile şövalye ilan edilen Bretocq, Fransa Coğrafya Derneği üyesi, 
Fransa Touring-Clup delegesi ve Güzel Sanatlar Müfettişi seçildi. 17 Ekim 
1955’te Evreux katedralinin fahri kanonu seçildi. Peder Gabriel Bretocq, 
1961 yılında 88 yaşında iken rahip evinde öldü. Devamı gelecek hafta...
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Yanan sahalarda ağaçlandırma 
çalışmalarında son aşamaya gelindi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kozan Orman 
İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan Kuyubeli 
mevkiinde geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen yan-
gında zarar gören sahada ağaçlandırma çalışmalarında son 
aşamaya gelindi.
Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz beraberinde Bölge Müdür 
Yardımcısı Tuncay Can ve Silvikültür Şube Müdürü İsmail 
Aktaş ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İşlet-
me Müdürü Şensu Küçükateş, ve teknik personel tarafın-
dan karşılanan Bölge Müdürü Yılmaz, yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi alarak denetimlerde bulundu.
Bölge Müdürü Yılmaz, yanan alanların 1 yıl içerisinde 
ağaçlandırıldığını belirterek konuşmasının devamında 

“Kozan’da meydan gelen yangın sonrası hızlı bir şekilde 
bölgeyi temizleyerek ağaçlandırılacak hale getirdik. Ye-
niden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında planlarımızı 
yaparak hızla faaliyete geçirdik. Arazi hazırlığımız ile bir-
likte tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmalarımız aralıksız 
devam ediyor. Yanan alanların tekrar orman haline getiril-
mesi için hiç durmadan çalışıyoruz. Zarar gören ağaçların 
yerine yaklaşık 4 kat daha fazla fidan dikiyoruz. Yaptığımız 
planlama neticesinde en geç bu yılın sonunda sahanın ta-
mamını ağaçlandırmış olacağız. Çalışmalarda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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İMAMOĞLU ÂŞIKLAR VE ŞÂİRLER 
ANTOLOJİSİ KİTABI YAYINLANDI

Araştırmacı yazar Şamil Yazan’ın kaleme aldığı “İmamoğ-
lu Âşıklar ve Şâirler Antolojisi” adıyla yayınlandı. Kitapta 
İmamoğlulu şairlerin ve halk ozanlarının hayatları ve şiir-
lerinden örnekler yer alıyor 192 sayfa olarak yayınlanan ki-
tap da on altı kişiye yer verildi. Kitap İmamoğlu Belediye-
sinin sponsorluğunda yayınlandı. Kitabın takdim kısmında 
İmamoğlu Belediye Başkanı Sayın Kasım Karaköse bu 
kitapla : “insanlar İmamoğlulu şairler ve ozanları tanımış 
olacaklar ve İmamoğlu’na bakış açısı değişecek ve İmamoğ-
lu’nun edebiyat kültürüne de olan ilgi artacaktır.” ifadesini 
kullandı. Şamil Yazan; İmamoğlu Belediyesinin bu kitabın 

yayınlanmasına katkı 
sağlayarak İmamoğ-
lu’nda belediye bir 
ilki gerçekleştir-
miştir. Bu yüzden 
İmamoğlu belediye 
Başkanı Sayın Kasım 
Karaköse’ye teşekkür 
ettiğini ifade etmiştir. 
İlk defa İmamoğlulu 
ozanlar ve şairler bir 
kitapta bir araya gel-
miştir.  Şamil Yazan 
bu kitapta Mahmut 
Anılan, Osman Özfi-
dan, Hasan Hüseyin 
Çabuk, Hacı Duran 
Köse, Hasan Çatal, 

Zeki Taş, Osman Çelik, 
Yusuf Yalçın, Mehmet Ekiz, 
Ali Özfidan, Vahit Baran, 
Turgut Yörükoğlu, Nurul-
lah Demir, Beytullah Saraç, 
Evren Sert ve Ömer Işık’a 
yer vermiştir.  Şamil Ya-
zan böylece İmamoğlu’nun 
tarihinden sonra İmamoğ-
lu’nun bilinmeyen edebiyat 
yönünü de ortaya çıkarmış 
oldu.
Kitapla ilgili açıklama ya-
pan başkan Kasım Karakö-
se’de: İmamoğlu'muzun öz 
evladı araştırmacı-tarihçi-yazar Şamil YAZAN'ın kaleme 
aldığı “İmamoğlu Âşıklar ve Şâirler Antolojisi” adlı eserini 
'Kültürel Hizmetler'imiz çevresinde tüm baskısına sponsor 
olarak sizlere kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Manevi kıymeti çok yüksek olan bu eseri 'ÜCRETSİZ' 
temin etmek isteyen okur sever hemşehrilerimiz belediye 
hizmet binasından temin edebileceklerdir. Eser, hemşehri-
lerimize hayırlı olsun” dedi. 
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YÜREĞİR BELEDİYESİ’NİN ÜCRETSİZ POMEM KURSU BAŞLADI
Yüreğir Belediyesi eğitime verdiği 
desteği aralıksız sürdürüyor. Bu kap-
samda; ücretsiz olarak Polis Meslek 
Eğitim Merkezi (POMEM) sınavı için 
hazırlık kursları başladı.
Atakent Mahallesi’nde bulunan 
Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havu-
zu ve Spor Kompleksi’nde pandemi 
kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz 
kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi 
bünyesindeki spor antrenörleri tara-
fından veriliyor.
Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ve 
uzman antrenörler nezaretinde baş-

layan kursta, adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı 
sunuluyor.
Kursiyerler; HES kodu ile başvurarak kursa katılabiliyorlar. Sınava 
uygun parkur adaylar için kurulurken, adaylar böyle bir kursun açıl-
masından dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 
başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

BAŞKAN KOCAİSPİR BAŞARILAR DİLEDİ

Yüreğir Beledi-
ye Başkanı Fatih 
Mehmet Kocaispir 
yaptığı açıklama-
da; “Polis Meslek 
Eğitim Merkezi 
(POMEM) sınavı 
hazırlık kursumuz 
onlarca gencimizin 
katılımıyla başladı. 
Büyük ilgi gören 
ve pandemi kural-
ları çerçevesinde 
açtığımız ücretsiz 

kursta, eğitim; belediyemiz
bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. POMEM 
Hazırlık Kursu’na katılan tüm gençlerimize sınavda, üstün başarılar 
diliyorum.” dedi. Kursa başvuru ve detaylı bilgi için adaylar 0322 
502 92 17 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.

BELEDİYE İŞÇİLERİNE SENDİKAL HAKLARI VERİLMELİ...
Bu milletin mutluluğunu çaldılar... 

Cevdet Bozol gardaşım 
genelde yurtdışında çalı-
şır, didinir, iş yapar.
Gürcistan'dan söz eder-
ken: "Orada insanlar bu-
gün ve yarının kaygısını 
çekmiyorlar. Markette 
çalışan bir kızın buranın 
30, 35 TL civarındaki 
kadar günlük yevmiyesi 
var ama altında en lüks 

araçları var.
İnsanları mutlu ve birbirlerine Saygılı...
Avrupa'nın her şehrine istedikleri gibi gidip, gezip geliyor-
lar." dedi.
Bilmem nedense gözlerim yaşardı. Ülkemi, ilçemi düşün-
düm bir an. İşsiz, umutsuz, parasız gençlerimizi; varlıklı 
ama mutsuz kimseler geldi aklıma...Kaygı, stres, bugün ve 
yarının hesabı.Toplumun mutluluğunu çaldılar. Ne kadar 
mutsuz bir ülke olduk böyle?!

İĞNECİ/
Kozan Belediyesi'ne bağlı İmar Limi-
tet'te çalışan 400 civarındaki işçinin 
sendikal hakları öyle duruyor. Her-
hangi bir anlaşma yapılmadı. Adana 
B. Şehir Belediyesi, İmamoğlu Beledi-
yesi gibi birçok Belediye işçileri sendi-
kalandı. Bu işçiler 696 sayılı KHK ile 
güya kadro almışlardı. Özellikle be-
lediyelerde Kadronun güdük çıktığı-
nı daha önce yazmıştım. Bari işçilere 
sendikal hakları verilsin. Bu konuda 
başta Saadet Partisi'ni ve tüm siyasile-
ri göreve davet  ediyorum.
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Kozan Belediyesi Sokak hayvanları için mama noktaları oluşturuldu

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, sokak hayvanları için şehrin 
belirli noktalarında mama noktaları oluşturdu.
Hayvan severler tarafından alınan geri dönüşler ile sokak hayvanlarımı-
zın topluca bulundukları bölgeler tespit edilerek, bu alanlara mama ve su 
kapları yerleştirilerek sabitlendi.
Barınak dışında kalan hayvanlarımızın belirli zamanlarda beslendiğini 
belirten barınak sorumlusu Sevilay Dağlı; “ Bu uygulama ile hayvan sever 
vatandaşlarımız da yerleştirdiğimiz bu kaplara kuru mamalar ile takviye 
yapabilecekler, şu an Atatürk, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ile Büyük Cami, 
Göç Yolu ve Hastane Kavşağı gibi yerlerde kendimize 5-6 tane bölge be-
lirledik.  Uygulamayı bir ön çalışma gibi görüyoruz.  Halkımızın memnun 
olması durumunda bu noktaları çoğaltmak ve geliştirmek istiyoruz.”dedi.

Veteriner Hekim Altuğ Gezer ise ilçemizdeki kısırlaştırmaya uygun olan 
tüm köpeklerin kısırlaştırıldığı aktarırken bu sayının yıllık 350 ile 400 ara-
sında değiştiği tedavi edilen hayvan sayısının ise çok daha fazla olduğunu 
belirtti.
Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Arif Dağlı da barınağın çalışmalarını 
yakından takip ederek, sık sık ziyarette bulunduğunu belirterek;  “Barı-
nak için Kozan Belediyesi olarak elimizdeki imkânları zorluyoruz, yeni 
yapılan mama noktalarının kış mevsimi ile birlikte hayvanlarımızın temiz 
beslenmeleri için gerekli olduğunu düşündük, umarım hayvan severler 
de bu noktalara ilgi gösterir. Köpeklerimizin sadece beslenmesi yok, bu 
hayvanların toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, sağlığı, yarası beresi 
birçok bakımı var bu işlerle  hem maddi hem de emek anlamında yetişe-
bildiğimiz kadar ilgileniyoruz” dedi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Özel Yeni 
Sis Anadolu Lisesinde Canlı Söyleşinin Konuğu Oldu

Kozan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Faruk Sönmez, 
Özel Yeni Sis Anadolu 
Lisesinde Canlı Söyleşi-
nin Konuğu oldu. Özel 
Yeni Sis Anadolu Lisesi 
öğretmenleri ile buluşan 
Kozan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Faruk Sönmez 
Öğretmenlere engin 
tecrübelerinden istifa-
de etme imkânı sundu. 
Milli Eğitim Bakanlığın-
daki Daire Başkanlığı 

Görevindeki ve Milli Eğitim Pakistan Eğitim Müşavirliği Günlerindeki 
Anılarını Anlattı. 
Öğretmenlerin yapmak istedikleri yerel ve ulusal projelere tam destek 
vereceğini ifade etti. Buradaki toplantının ardından saat 11.00’da canlı 
yayın odasına geçerek öğrencilerle buluşan Faruk Sönmez, öğrencilere 
samimi açıklamalarda bulundu. Öğrencilere yurt İçi ve yurt Dışı gözlem-

lerini ve başarı hikâyelerini anlattı. Öğrencilerden gelen sorulara ustalıkla 
ve içtenlikle cevap verdi. “Gençlerle buluşma” canlı söyleşisi İçin dersine 
iyi hazırlanan Öğrenciler, Sordukları Güzel sorularla İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Faruk Sönmez’i hem tebessüm ettirdi hem de mutlu etti. Prog-
ram sonrası  Özel Yeni Sis Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Can tarafından 
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez’e  içinden Kozan Portakalı 
olan biblo hediye edildi.



0719 OCAK Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan’ın kronik yağmur suyu sorunu ortadan kaldırılıyor
Büyükşehir, Adana’nın dört bir yanındaki sorunları teker teker çözüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Kozan ilçesindeki yağmur suyu sorununu ortadan 
kaldırıyor. Türkeli Mahallesi'nde bin 985 m uzunluğunda 
ve değişik çaplardaki borular ile yağmur suyu hattı çalış-
malarına başlandı. Böylece, yağışlı günlerde oluşabilecek su 
ve sel baskınlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
 

YAĞMUR YAĞDIĞINDA YAYA OLARAK 
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEMİYORDUK

Mahalle muhtarı ve vatandaşlar çalışmalardan memnun ol-

duklarını belirterek: “Yağmur yağdığı günlerde yaya olarak 
karşıdan karşıya geçemiyorduk. Şimdi burada hummalı bir 
çalışma olduğunu görüyoruz. Yetkililer bize borular döşen-
dikten sonra yağmur suyundan kaynaklı sel ve su baskını 
yaşanmayacağını söyledi.
Yağmur suyu hattının döşenmesiyle Feke yolundan gelen 
yağmur suyu taşkınlarından ve Ağlıboğaz Caddesi’nden ge-
len sudan bundan sonra etkilenmeyeceğiz inşallah” dediler.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.A.Çağlar Bozkurt 
ve sağlık personellerinin aşılanmalarına başlandı 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİT-
CK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" veril-
mesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca 
üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygula-

maları Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçek-
leştirilmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 
ilk aşıyı olmuştu. Öncelik sıralamasında ilk 
başta yer alan sağlık çalışanları da aşı olmaya 
başladı. Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi 
Op. Dr. A. Çağlar Bozkurt öncülüğünde 
hastane personelleri de geçtiğimiz hafta aşı 
olmaya başladılar. 
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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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Yokluğu, yoku görmemiş kimseler 
var'ın kıymetini asla bilmezler... 

Her ne kadar “dağdaki çobanla benim 
oyum aynı mı sayılacak” söylemine 
baktığımızda: Bilinçsizce bilinçsiz görülen eski 
çoban figürü, tiplemesinin yok olan günümüz insanın-
dan çok daha şanslı olduğunu anlamış bulu-
nuyoruz.   …
 Bir tarafta tuzu kuru, bir çok zevki tadan, an'dan 
faydalanmaya çalışan ve hiç ölmeyecekmiş gibi 
aç gözlüce her şeyin sahibi olmak isteyen, yüksek 
egolu, çoğu görgüsüz hedonistler; bir tarafta da 
en alt tabakadaki yokluğun sıfır noktasında yaşa-
yan ezilmiş, hakları gaspedilmiş evlerinde peynir 
ekmek bulamayan, bırakın yarını, bugünün sı-
kıntısıyla temel insani ihtiyaçlarını karşılayama-
yan karınca gibi görünen yoksullar. 
Yeni nesil orta sınıf ise Bambaşka bir alemde ya-
şıyor…
Bu gençlik: Kitle iletişim araçlarının ve sosyal 
medyanın, popüler kültürün, kapitalizmin dayat-

tığı eksende yaşayan, beslenen, özgür olduklarını 
zanneden, bir an önce köşeyi dönebilmek için 
"ünlü" olmayı hedefleyen, bakışları, fikirleri bile 
aynılaşmış yeni neslin yitik gençleri… 
Teknoloji, internet var ama kanlı canlı kişi yok 
ortada!
 Yanı başındaki komşusunu, en yakınını unutan, 
ihmal eden kıta ötesiyle iletişim kuran, sevincini, 
derdini paylaşan kimseler.
 Sefalet görmemiş, sıkıntı yaşamamış, tüketen 
orta sınıf yeni nesil çocuklar et, sebze neredeyse 
yemiyorlar, beğenmiyorlar!
 Kola, gazlı içecekler, cips tüketiyorlar. Çikolata 
yiyor, Pekmezden hoşlanmıyorlar…
 Yanı başındaki portakalın suyunu sıkmıyor, kim-
yasal katkılı meyve suyu tüketiyorlar. Peyniri, eti 
bulmuş beğenmiyor(!) Tabaklar yarım kalıyor!
 Yokluk görse böyle mi olurlardı?
 Yokluk, yoksulluk görmeyen kimseler var'ın kıy-
metini bilmiyor…
 Bilinçli nesiller yetiştirmek ve bilinçli insan ol-
mak her zamankinden çok daha zor. Kapitalizm, 
sistem çocuğunuzu elinizden çalıyor. 
Hatta tüm bunları "sen bireysin, özgür olmalısın" 
diyerek yapıyor. 
Ailevi bağları yok ediyorlar.
Her ne kadar “dağdaki çobanla benim oyum aynı 
mı sayılacak” söylemine baktığımızda: Bilinçsizce 
bilinçsiz görülen eski çoban figürü, tiplemesinin 
yok olan günümüz insanından çok daha şanslı 
olduğunu anlamış bulunuyoruz.   …

AYRINTI
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Çekirdekçi Bahri Kocadurmuş vefat etti
Atilla Kuruye-
mişin Babası, 
Çekirdekçi 
Bahri Kocadur-
muş geçtiğimiz 
Perşembe günü 
vefat etti. Sosyal 
mesafe kuralla-
rına uygun ola-
rak öğle nama-
zına müteakip 
kılınan cenaze 
namazın ardın-
dan Merhum 
Kocadurmuş, 
Kozan Mezarlı-
ğına defnedildi. 

Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenle-
rine başsağlığı dileriz.

Kozan’ın en eski, şakacı, sevecen, sevilen emekçi esnaflarındandı.

Orman Köylüsü Kendi Elektriğini Üretiyor
Adana Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
orman köylüsünün eko-
nomisine katkı sağlamak 
için 2020 yılı Orköy kre-
dileri kapsamında Feke 
ilçesi Paşalı Köyü’nde 
8 orman köylüsünün 
evlerinin çatısına “Fo-
tovoltaik Güneş Enerjisi 
Sistemi” tesis edildi.
Orman Genel Müdür-
lüğü tarafından diğer 
orman köylülerine de 
örnek olması için tama-
mı hibe kapsamında ku-
rulan Fotovoltaik Güneş 

Enerjisi Sistemi sayesinde orman köylülerinin artık elektrik faturası 
ödemekten büyük oranda kurtulacağı,  fazla üretilen elektriğin 
bedelinin ise ilgili dağıtım şirketi tarafından hesaplarına yatırılacağı 

belirtildi.
Çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirten Orman Bölge 
Müdürü Mahmut Yılmaz orman köylülerinin kalkındırılması amaç-
lı enerji üretim ve dağıtımının artarak devam edeceğini belirterek 
açıklamasının devamında “Sayın Bakanımızın ve Orman Genel 
Müdürlüğümüzün destekleriyle  özellikle orman köylülerimizin 
tüketmiş oldukları elektriği kendi evlerinin üzerine kurduğumuz 
panellerle güneşten faydalanarak kendi elektriklerinin  üretimi-
ni gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle enerji açığımız azalmış olacak. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve orman köylülerimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.
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KADIN
“Altıncı gün dolmak üzereydi.
Ve Tanrı hala kadını yaratıyordu.
Bir melek çıka geldi.
Tanrı’ya;
Ötekini, erkeği çok daha çabuk ya-
ratmıştın,
Buna niye bunca zaman ayırıyorsun? Diye sordu.
Tanrı  yanıt verdi,
Çünkü buna çok değerli, çok farklı özellikler katı-
yorum, dedi.
Örneğin yüzlerce parçadan oluşturuyorum.
Ama yine bir bütün olmasını sağlıyorum.
Bu  yarattığım, birçok çocuğa, aynı anda sarılabil-
meli,
Dünyanın her yerindeki çocukları kucaklaya bilme-
li.
Düşen her bir çocuğun dizini de,
Yaralı bir yüreği de iyileştirebilmeli.
Melek sordu:
Kaç eli, kaç kolu olacak?
Sadece iki.
İki el, iki kolla mı yapacak bu dediklerini.
Hepsi bu değil.
Kendi yaralarını da kendi sarabilecek.
Ayrıca günde 18  saat çalışabilir durumda olacak,
Melek yaklaşıp kadına dokundu…
Onu çok yumuşak yapmışsın.
Yumuşak ama aynı zamanda çok güçlü,
Gücünü ve kaldırabileceklerini hayal bile edemez-
sin.
Düşünmeyi de bilecek mi?
Yalnızca düşünmeyi değil,  hem sağduyusunu  kul-
lanmayı,
Aklıyla ve yüreğiyle muhakeme etmeyi,
Hem de mücadele etmeyi, düşüncelerini savunma-
yı,
Sorun çözmeyi de biliyor…
Bunların yanı sıra uzlaşmayı da biliyor…
Melek, kadının yanağına dokundu.
 Eli ıslanınca, bu nedir diye sordu.
Tanrı yanıtladı:
Buna gözyaşı denir.
Neye yarar?
Kendini ifade etmeye yarar.
Acıyı, kuşkuyu, aşkı, yalnızlığı, onuru….
Ama aynı zamanda sevinci ifade etmesine yarar.
Kadının, kendini ifade biçimleri sonsuzdur.
O, sevinci, mutluluğu ve aşkı yakalayıp,
Sımsıkı sarılmayı bilir.
Haykırmak istediği vakit, susabilir.
Sustuğunda çığlığını duyurabilir.
Öfkelendiği vakit, gülümseyebilir.
Ağlamak isteyince, şarkı söyleye bilir.
Mutlu olunca ağlayabilir, korktuğu vakit gülebilir.

O, inandığı doğrular için, sonuna dek mücadele 
eder.
Haksızlığa karşı savaşır,  çözüm yolunu biliyorsa,”-
hayır”  yanıtını asla kabullenmez.
Amma çok marifeti varmış!
Arkadaşı doktora yalnız gitmesin diye ona refakat 
edendir.
Korkan birini gördüğünde,  ‘tut elimi korkma’ 
deyip, elini uzatandır.
Her düğün, her doğum haberinde mutlu olandır.
Tanıdığı ya da tanımadığı  amma kendine yakın 
bildiği her ölüm haberine kalbi kırılandır.
Ama yine de yaşamı sürdürme  gücünü, kendinde 
bulandır.
Çocukları daha çok yesin diye ‘ ben zaten tokum ‘ 
diyendir.
Bir öpüş, bir sarılış, bir kucak açışla, kırık, ya da 
yaralı yüreğin, onarılacağını bilendir.
Peki, bunun hiç mi eksiği ya da yanlışı yok?
Hiç olmaz olur mu?
Var bir hatası; ne kadar değerli olduğunu unutur”

         ….
Hikaye,Tanrının erkeği kısa bir sürede yarattığını, 
kadını ise altı günde bitiremediği anlatır.
Resimde kadın İranlı,
Adı, Marzieh Ebrahimi,
Aracını kullanırken tesettüre uygun bir şekilde 
giyinmediği gerekçesiyle,
Motosikletli birkaç yobazın asitli saldırısına uğru-
yor.
Yüzü, gözü param parça oluyor.
Bu öfke bu saldırganlık neden?
Bu olay din, iman, kuran diyen inancı siyasallaştı-
ran, siyaseti ticaretleştiren İran’da yaşanmış.
Bu vahşet inandığı din adına mı yapılmış?
Bizim inandığımız din;
İnsana insanlığı öğretmek için gönderilmiştir. 
Gidilen yoldur, varılan yer değildir.
Körü körüne şeyhlere, mollalara inanmak değil, 
aklın kabul ettiği dinin gereğini yapmaktır.
                                  ….
Evlilik teklifimi kabul etmedin.
Çorbayı soğuk getirdin.
Terliklerimi vermedin gibi bahanelerle,
Kadınlar her gün öldürülüyor.
Kadın cinayetlerinde Avrupa birincisi, kadına şid-
dette ise dünya ikincisiyiz.
İnsanoğlu bütün renkleri kirletti.
En büyük tapınak olan vicdanı bile.
                               …
İmara uygun orman yaktık.
Olmadı kestik.
Saraylar yaptık, gökdelenler diktik.
Yağmuru yağmaz, karı düşmez ettik.

Kuraklık diz boyu, açlık ve susuzluk kapıda.
Maske, mesafe, hijyen hak getire.
Aşı, aslanın midesinde..
                            …
Domuz etini haram diye yemediler.
Haramı, domuz eti gibi yediler.
Ekonomiyi diz çökerttiler. 
İnsanları, pazar yerindeki kalıntıları toplar hale 
getirdiler.
Üç merdiven sildim, silmezsem açım, diyen 66 ya-
şındaki kadını, evine gitmek için, bindiği otobüsten 
indirmek istediler.

                         …
Fikri Sağlar,
Can Ataklı,
İlker Başbuğ konuşmalarında ne söylediler,
Ne demek istediler.
Hiç önemi değil.
Niyet okuyucu, çöl çekirgesi kılıklı tipler konuşma 
bütünlüğü içinden işine geleni cımbızlıyor.
Sonra ağzına geleni söylüyor.
Bu üç kişi;
Sırası gelmeden Covid aşısı olmak mı istediler?
Virgin adasına kurdukları şirkete kredi verin mi 
dediler?
Siyasetçi ve gazeteciye sopayla dayak mı attılar?
Kul hakkı mı yediler?
                              …..
Gerçek aydın,
Kimi zaman karanlıkta güneş olur toplumu aydın-
latır.
Kimi zaman deneyler yapar, doğayı sorgular.
Kimi zaman örgütlü cehaletle mücadele eder.
Kimi zaman bedel öder.
                            ….
Covid 19 süreci mi?
İlimden, bilimden, beceremedikleri her şeyden, 
nefret edenler soru biyolojiden gelince  ,akıl ve 
mantık devre dışı kaldı.
Günde binlerce kişi Covid 19’a yakalanıyor.
Yüzlerce kişi Covid 19’dan öldü, ölüyor.
Millet aşı nerde ölüyoruz diye feryat ediyor.
Yanıt ‘Bay Kemal’ oluyor.
Anlamak istemeyen zihnin sahipleri bu yanıta alkış 
tutuyor.
                          ….
Şunu bilir şunu söylerim
Kadınlar dünyanın en değerli en güzel varlıkla-
rıdır. İnsan hiç anasına kıyar mı? Dünyanın her 
yerindeki çocukları kucaklayabilen biri öldü-
rülür mü?  Bir bitkinin çiçek açması, mucize 
değildir.Önemli olan, solmuş bir bitkinin çiçek 
açmasıdır.
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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
19 OCAK 2021 / Yıl: 16    Sayı: 747

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

Tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi

Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeni ile ülke genelinde 
internet üzerinden yapılan canlı derslere birçok öğrenci 
maddi imkânları yeterli olmadığından dolayı katılamıyor.
Kozan Ticaret Odası Başkanlığı ,Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği ile iş birliği yaptı ve durumu olmayan öğrencilere 
tablet bilgisayar tedarik edilmesini sağladı.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir " Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tedariki kapsamında Kozan Tica-

ret Odası aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağı-
tılmak üzere Eğitim Yardımı olarak Tablet Bilgisayarları-
mızı, Kozan Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerimize, 
Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerimiz A. Fatin 
Rüştü Dağlı, Üzeyir Ateş ve Yasin Aylı ile birlikte teslim 
ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanım 
M.Rıfat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere 
çok teşekkür ederim” dedi. 
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Verilen sözler havada kaldı. Düzenlenen ihtişamlı basın toplantılarıyla ve beylik açıklamalarıyla birlikte 
kayboldu gitti. Kozan’a bağlı Çamlarca, Karahamzalı, Kuyubeli, Minnetli, Acaryayla ve 
Eskimantaş’da bahçeleri yanan köylülere şuana kadar 1 TL dahi yardım ve destek verilmedi. 

Adana Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılında, Orköy kredi 
destekleriyle hedeflerin üzerinde gerçekleşme sağlayarak 
orman köylüsünün  yüzünü güldürmeye devam etti.
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi ama-
cıyla orman köylüsünü  sosyo-ekonomik projelerle des-
tekleyen Adana Orman Bölge Müdürlüğü Orköy projeleri 
kapsamında 2020 yılında Adana ve Osmaniye illerinde 58 
köyde 481 aileye toplam 12 milyon 668 bin TL’lik destek 
verdi.  Dağıtılan kredilerin sosyal (Dam Örtülüğü) ve Eko-
nomik (Süt Koyunculuğu, Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, 
Traktör,Motorlu Testere ve Sürütücü, Güneş Enerjisi ile 
Elektrik Üretim Sistemi) olduğu belirtildi. Ayrıca Ağustos 
ayında Kozan ilçesinde meydana gelen ve 8 köyü etkisi altı-
na alan orman yangını nedeniyle zarar gören köy halkının 
yaralarını sarmak için bu köylerde ikamet ettiği belirlenen 
ev, ahır samanlık v.b taşınmazı yanan, yangından zarar 

gören 8 köye toplam 2 milyon 900 bin TL kredi desteği sağ-
landığını dile getirdiler.
Orman köylüsüne destek olmanın yanında ülke ekono-
misine de katkı sağlandığını belirten Bölge Müdürü Mah-
mut Yılmaz, “Orman Genel Müdürlüğü olarak her zaman 
orman köylümüzün yanındayız. Bakanlığımız ve Orman 
Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda 2021 
yılında da orköy kredilerimizi çeşitlendirip, arttırarak 
dağıtmaya devam edeceğiz. Özellikle üretim çalışmaları 
ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan mekanizasyon destekleri ile 
orman köylümüz daha da güçlendi. Orman köylülerimizin 
refah seviyesini arttırmak için gereken herşeyi yapıyoruz. 
Orköy kredilerinden yararlanan tüm köylülerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
Yılmaz, ayrıca 2021 yılında sosyal nitelikli olarak güneş 
enerjisi ile su ısıtma sistemi, dam örtülüğü, dış cephe man-
tolama, pelet sobası, pelet sobalı kalorifer sistemi, ekono-
mik nitelikli olarak ise, motorlu testere ve koruyucu giyim 
malzemesi, tomruk çekme vinci(tambur), traktör, tom-
ruk(kabuk) soyma makinesi, yükleyici-istifleyici aksamı, 
süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı, besi koyun-
culuğu, manda yetiştiriciliği, seracılık ve mikro krediler 
olmak üzere çeşitli proje türlerinde destek vermeyi hedefle-
diklerini belirtti. 

Yangında zarar gören bahçe sahipleri unutuldu
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Büyükşehir 25 ayrı noktada asfalt çalışmasını sürdürüyor
Başkan Zeydan Karalar kentin eksiklerini birer birer gideriyor…

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve ilçelerde sür-
dürdüğü asfalt hamlesi 25 ayrı noktada devam ediyor.
 Adana’da geçmiş 5 yılda yapılan asfalt çalışmasından daha faz-
lasını bir buçuk yılda yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, 25 
ayrı noktada yeni yol, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.
 
ASFALT ÇALIŞMALARI ARTARAK DEVAM EDECEK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın büyük 
bir hassasiyetle üzerinde durduğu yol yapım ve asfaltlama çalış-
maları çok sayıda noktada devam ediyor.
Kırsaldaki ilçe ve köylerde vatandaşın en büyük şikayetlerinden 
biri olan yol sorununu çözmek için yoğun çalışan Adana Bü-
yükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlı Yol Şube Müdür-
lüğü, kent merkezinde de çok sayıda noktada asfalt döküyor, 
bakım-onarım yapıyor.

Ekipler merkez ilçe Yüreğir’de 7, Seyhan’da 6, Sarıçam’da 5 
noktada ve Çukurova’da bitümlü sıcak asfalt döşeme ile yol 
yenileme çalışmalarına devam ediyor. Adana Büyükşehir Bele-
diyesi, her yıl bir öncekinden fazla yol yapmaya, asfalt dökmeye 
kararlı…

DÖRT BİR YANDA ASFALT ÇALIŞMASI

Öncelikli tespit edilen ve sorun teşkil eden yol bakım, onarım 
çalışmalarının dışında, Adana genelinde Yol Şube Müdürlüğü 
ekipleri şu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor:
Seyhan; Gürselpaşa , D400, Ziyapaşa Bulvarı, Yeni Mahalle, 
Akkapı, Nakliyeciler Sitesi, Yüreğir; 1. Bölge Gümüşyazı,  Ka-
raahmetli, Köprügözü, Nacarlı, Sağdıçlı, İncirlik Yeşil Konutlar 
, D400 - İncirlik Mezarlık Yolu, Karaisalı; Gülüşlü, Yerköprü, 
Aşağı Belemedik, Sarıçam; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı,  Çi-
çekli - Karaömerli arası, Yeni Stat arkası - Çatalan Caddesi 
Bağlantısı, Cihadiye – Kirazlı, Aydın Yurdu Mezarlık Yolu, 
Çukurova; Aşıklar Bulvarı, Ceyhan; Adnan Menderes Bulvarı, 
Pozantı ve Kozan…

Kozan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Hatıra Ormanı Oluşturuluyor
Kozan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Mut-
lu Dağlı, dernek olarak Kozan Orman İşletme Müdürü 
Şensu Küçükateş’in de desteği ile Hatıra Ormanı oluş-
turacaklarını sosyal medya hesabından açıkladı. Dağlı 
“Kozan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği ve Hayır 
Çarşısı olarak; bu toprakların, bizler için kazanılmasında 
büyük emeği olan Kuvayi Milliye Şehitlerimiz için Hatıra 
Ormanı Projemizi hayata geçirdik. Orman İşletme Mü-
dürümüz  Şensu Küçükateş’in katkısı ile Levhamızı dik-
tik. Ruhları şad Mekanları cennet olsun” dedi.
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Altıntaş Danışmanlık Sahibi Emine Altıntaş kooperatif kuruyor
Altıntaş Eğitim ve Danışmanlık Sahibi, başarılı 
iş kadını Emine Altıntaş, sosyal medya hesa-
bından Meyve ve Sebze Kurutma, Reçel, Turşu 
ve Salça yapımı faaliyetli Tesis Kurmak üzere 
Kooperatif kuracağını açıkladı. 
Altıntaş “Her biri birbirinden değerli Koope-
ratif Üyeleri ile çalışma kararı aldım. Koope-
ratif kurmaktaki amacım işsiz ailelere ekmek 
kapısı olmak ve verimli topraklarımızda yeti-
şen ürünlerimizi hak ettiği değerde işlemek ve 
pazarlamak olduğunu” söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞINCA ADANA’YA 26 YENİ AMBULANS TAHSİS EDİLDİ

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 26. yılında, Sağlık Bakan-
lığınca Adana’ya tahsis edilen 26 yeni ambulansın teslim 
töreni gerçekleştirildi. 
Valilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen törene; Vali 
Süleyman Elban, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Milletvekilleri 
Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Vali Yar-
dımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar 
ile ilgili diğer yetkililer katıldı.
İl Sağlık Müdürü Halil Nacar; İl Ambulans Servisi Başhe-
kimliği envanterine kayıtlı 89 ambulans bulunmakta iken, 
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 23 acil yardım 
ve 3 yenidoğan ambulansının tahsisi ile birlikte Adana 112 

ambulans sayısının 115’e yükseldiğini belirtip 115 ambu-
lansın; 107’sinin acil yardım ambulansı, 8’inin özel dona-
nımlı ambulans(3 yenidoğan, 2 kar paletli, 1 obez, 1 çoklu 
ve 1 motorsiklet ambulans) olduğunu ifade etti. 
İl genelinde 66 istasyon, 928 personel ve 115 ambulansla 
tüm nüfusa hizmet verildiğini sözlerine ekleyen İl Sağlık 
Müdürü Nacar, bölge illere de destek verecek duruma ge-
lindiğini belirtti.
Tören, ambulanslarla ilgili genel bilgi verilmesi ve ambu-
lansların incelenmesinin ardından son buldu.




