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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

DEVA PARTİSİ KOZAN İLÇE BAŞKANLIĞI’NA 
SERHAN GÜLTEKİN ATANDI

Adana’da teş-
kilat çalışma-
larını sürdüren 
Deva Partisi, 
Kozan Kurucu 
İlçe Başkanlı-
ğı’na Genç ve 
Eğitimli bir 
isim olan Ser-
han Gültekin 
(28) getirildi. 
      9’da

Av. Alptürk Karabulut:  “Adalete ve hukuka olan saygı ve 
inancın artmasına katkıda bulunmak için çalışacağız”

Genç ve İdealist Avukatlarımız duruşlarıyla dikkat çekiyorlar…   
Coşman &Karabulut Hukuk Bürosu Avukat-
larından Alptürk Karabulut “Açtığımız hukuk 
büromuzda adaletin savunulması çerçevesinde 
elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Adalet, bir 
ülke için vazgeçilmez en önemli unsurdur. Bu 
anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı.                                                      9’da

Tufanbeyli'ye termik 
santrali yapıldı yaylaların 

tadı kaçtı... 

Santralin Hemen yanı başındaki  Kayacık, 
Yamanlı, Taşpınar ve  Pınarlar köylerine 
adeta toz yağıyor. Hava kirliliği arttı.
Kanser riski de var.  Halkın sağlığı tehlikede.                        

Kozan Belediyesi "Sosyal Yaşam 
Merkezi"nde kurslar yeniden başladı 7’de

10’da      
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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
02 ŞUBAT 2021 / Yıl: 16    Sayı: 749

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

Kozanspor Kaptanı Balık Zeki’yi unutamayız
Yalçın Kara Kaptan Balık Zeki’yi kaleme aldı…

ömrü boyunca şer’den, beladan, hileden, kötülükler-
den uzak kalmış, emekçi ailenin emekçi çocuğudur 
Zeki Demiryürek nam-ı diğer Balık Zeki. 
Garibanları doyuran Tostçu Zeki’dir o.
Orta sahanın maestrosudur. Kozanspor’un Eski 
kaptanıdır. 
Yılmaz, usanmaz bir geçim savaşçısıdır. Geleni, geçeni 

muhabbet etmeden bırakmaz.
Vaktiyle çook mirasyedi eski zenginlerin kıskançlığını 
da yaşamıştır. Bahseder, gülüşürüz…
Bir zamanlar: Siyah şalvarındaki iki cebinin içleri para 
dolu diye dedikodu yapanların, hasetlerin haddi hesabı 
yoktu.
Çor çocuğu büyüdü. şimdi manavdır kendisi yine Eski 
Nur Sineması karşısındaki tablada cömertçe muz, elma 
ikram eder dostlarına.
Balık Zeki’nin Babası Balıkçı-At Arabacı Bıyık Dur-
muş, Ağabeyi Manav Bıyık Ali’yi, küçük kardeşleri 
Ahmet’i ve onları yetiştiren annelerini rahmetle 
anıyorum.  Kardeşi Banka Müdürü Halil Demiryürek’e 
ve Büyük Komutan Yusuf Demiryürek’e Kozan’dan 
selamlar gönderiyorum. 
Büyük Kaptan Balık Zeki’yi asla unutamayız.
 O aynı zamanda eski Kozanlıların neşe kaynağıdır. 
Haramdan uzak helal rızık peşinde hiç durmadan 
çaba göstermesiyle; iyi aile yaşantısıyla; sporla, futbolla 
gençlere hep iyi örnek olmuştur. 
Sizler de kaptanınız Zeki Abi’yi unutmayın… 
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Sıkıntı büyük ama çözümsüz değil…

Siyasiler, bürokratlar, makam sa-
hipleri, ileri gelenlerle ve zengin-
lerle halk arasında derin bir uçu-
rum var.
Herkes kendisine bir yol tuttur-
muş gidiyor da memlekette yöne-
tim boşluğu olduğu da bir gerçek. 
Kimse dönüp kendisine bakmıyor. 
Herkes rakibini gözlüyor… 
 Toplum sorunlarına karşı son de-
rece kayıtsız ve duyarsız kalanlar,  
belki biraz ayıp olacak ama, “mış 
gibi görünmeye” devam ediyorlar.
Asıl sorun da bu zaten. liyakat 
sahibi insan sayısı bir elin parmağı 
kadar az…
Toplumsal sorunları tespit etmek 
ve çözüm getirmek, en azından 
bu yolda gayret göstermek çok zor 
geliyor.
 Temel mantık şu: “Eeee! Böyle gel-
miiiş böyle gider” 
Eskiden takip ederdim, şimdi nasıl 
bilmiyorum, bir mizah dergisi olan 
leman’da “Bezgin Bekir” tipleme-
si vardı. Bezginler sardı her yanı 
be!
İş başındaki ve hazineden geçinen 
bezginleri görünce umudu kaybe-
diyor, morali bozuluyor insanın. 

Sadece hazineden geçinenler mi? 
Hayır. Siyasetle 

ilgilenenler de yetersizler! 

Mevcut siyaset zaten tıkandı. Halk 
seçimden seçime kendisini hatır-
layan siyasilerden iyicene soğudu. 
Kendisini mecbur hissettiğinden  
göstermelik durumu idare ediyor. 
Yani herkes rolünü oynuyor…
İşin özü: Toplumda üretim yapan, 
üretim için gayret eden, didinen, 
en azından çaba gösteren kimse-
ler de yok.Ya da çok az. üretenin 
neredeyse cezalandırıldığı, başı-
ma bir şey gelir diye korktuğu bir 
memleketteyiz. Hoş zaten mahalli 
olarak yatırımın cazibesi de yok. 
Neden buraya yatırım yapılsın, var 
mı bir sebebi? şu yatırımda ön-
celik meselesi çok önemli dilerim 
gerçekleşir…

Aklıma geliyor işte: Mansurlu 
yolunu yıllardır neden açmıyorlar, 

bir türlü bitirmiyorlar? 
 Birazcık düşünelim…

 
Çevre illere göre neden biz geride 
kalıyoruz?  Affedersiniz ama ben 
şöyle anlıyorum: İt kapıda zabın 
gerek!
Büyüme, gelişme, üretme, kal kal-
dığın yerde, bana böyle lazımsın…
Adımız, sanımız, şanımız, şöhreti-
miz, ağırlığımız yok be!
Bal tutan bal parmağını yalıyor, 
prensler, suyun gözüne yakın olan-
lar memnun olabilir. 

Petrol istasyonlarıyla, çiğköfte 
dükkânlarıyla günü kurtarırız 

ama yetmez!

üretici güçlere, üretime ve üreten-
lere rağbet edilmiyor. Değer veril-
miyor. üretim yapmak isteyenlere 
yol gösterilmiyor. önleri açılmıyor.
 Eee  yatırım yapmadan da rant 
yolları hazırsa memlekette olmu-
yor işte! Yapısal bir sorun var…
 Baştan aşağı keşke her şey 
değişse… Sıkıntı büyük ama çö-
zümsüz değil. 

Komşu ilçelerimiz ve komşu iller 
çoktan gelişti gitti. Bizi geride 

bıraktılar. Bir zamanlar 
Beypazarı Belediyesi’ni kardeş 
belediyesi ilan etmiştik. Örnek 

alacağımız yerler var. Oysa 
potansiyelimiz de var. Coğrafya 

mükemmel…

 üretene saygı duyacağız. Kadın-
lar üretime katılacak. Küçük işlet-
melerin önleri açılacak. Belediye 
ve Halk Eğitimin kursları, Hayat 
Boyu öğrenim Merkezi ve Sosyal 
Yaşam Merkezi’ni önemseyeceğiz.
 Bizim memlekette siyaset her şeyi 
belirliyor yazık! Egolarımızı, ne-
fislerimizi, siyaseti hele hele kör 
siyaseti aşmalıyız. Ortak noktalar-
da buluşmasını bilmeliyiz. 
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Deva Partisi’ne çok yakın belediye meclis üyesi ne yapacak?
İĞNECİ/ Genel başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı 
Deva Partisi’nin Kozan İlçe Kurucu Parti Başkan-
lığı’nı Genç Müteahhit Serhan Gültekin aldı.
 Deva Partisi ile çok sıkı fıkı ilişki içerisindeki 
genç ve siyasete yeni başlayan bir belediye meclis 
üyesinin partisinden istifa edip etmeyeceği konu-
şuluyor. 
Taşra siyasetinde bir kimsenin aynı anda birden 
fazla partiyle flört etmesi başarı göstergesi sayılı-
yor. 

****
HA HA HA, HİH HİH Hİ 

SAMİMİYETİ SIFIR EFENDİ!”

Bir arkadaşım dert yanıyor, kendi kendine söyle-
niyordu:

 “Adamda görüntü var. Kalıp var. Para var. Ses 

yok. İcraat ve söz çok zayıf, Kendi özel işlerinin 

tahsili dışındaki her şey boş geliyor. Dedikodu-

yu seviyor. Arpa benden buğday senden ortalığı 

kızıştırıyor. Samimiyet sıfır. Hah hah ha, hih hih 

hi. Başka hiçbir şey yok. Siyaset yaptığını sanıyor. 

Kendisini her şeye layık görüyor…”

Boşveer!  Dedim. Birçok kişi kalıbının adamı de-

ğildir. İnsan yaşayarak öğrenir. Dev gibi görünen 

nice cücelere rastladık. İnsanları tüketen günü-

birlik mevsimlikçilerle, kalıcı dostlukları birbiri-

ne karıştırmamak lazım.

Haftanın sevinci: Yağmur bereketli geldi. 
Buğdaylar yeşerdi.

****
 RUH ÇÖZÜMLEMESİ… 

Belki de kendisini çirkin hissettiği için şıpır şıpır-
dı. ruh güzelliği nedir bilmiyordu. Yoksul insan-
ları gereksiz görüyor, hiç sevmiyordu. Popülistçe 
kitle kuyrukçuluğuyla taraf topluyor, kurnaz gö-
rünüyordu. Ezikti ama özgüveni yüksek görünü-
yordu.

*****

KENDİSİ HİÇ OLMADI…
Korktuğu içindir ki: Seni görüp sen’sırır, onu gö-
rüp on’sırır, topal iti görüp it’sırır idi. 
zahirde yürüyendi ama batın da kendisi yok idi. 
Kendisi hiç olmadı…

****
HAFTANIN SÖZÜ: Çirkin kadın yoktur. Ba-

kımsız kadın vardır.   

****
Haftanın Şiiri:

 
SERÇELER

 Küçük serçeler diyorlar ki: “Yaşarız hür, bu dost 
dünyada şu ince dallar için hiç değilse yük deği-

liz. Küçüğüz çok şükür, büyük değiliz” 
ORHON SeYFİ ORHON
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AYNI MASALARAP AGA
Halk Köşesi

Ne yazarsak yazalım, nasıl bir yorum ge-
tirirsek getirelim, olumlu yada olumsuz 
gelişen gelişmelere karşı bakış açımız 
ne olursa olsun, anlatacağımız konulara 
ne kadar farklı farklı anlam yüklesek. 
Anlatacağımız konular aynıdır aslında. 
Hiç değişmeyen bir yaşantıda çalkantılı 
yoksullaştırılmış bir ömürle, güzel bir 
yaşamaktan uzak, köhneleştirilmiş bir 
köşede köhnemiş hayallerimizle baş başa 
yaşamak mıdır hayallerimiz? Tabi şimdi-
ki bu bozuk giden bozuk düzene muhalif 
olanlar bozuk giden düzenin gidişa-
tından hiçte hoşnut değiller. Her tarafı 
zehir zemberek olmuş rezil bir yaşantıya 
itirazları var, haksızlığa ve hukuksuzlu-
ğa boyun eğmiş zavallılığa hayır. Yok-
sulluk .bizim kaderimiz der gibicesine 
zavallılığa razı olan korkulara hayır. 
Cehennem ateşi gibi rezil bir çirkinliğe 
karşı cesur bir diklenişle gerçeği haykır-
mak cesaret ister. Öte yandan mutlu bir 
azınlığın yaşam akışına bakışları, hiçte 
hoş değil. Kendilerine göre hoş olan 
düzenden hoşnut olanlar çıkarlarına öyle 
veya böyle geldiği için tabiki düzenin 
gidişatından hoşnut olacaklar. Her taraf 
güllük gülistanlık, cennet gibi güzellikle 
yaşarken, yoksulluk benim kaderim değil 
der gibicesine keyif verici bir mutluluk. 
Avanta getirisi bol olan ne güzel renkli 
bir yaşam. Doğrumu yapıyoruz? Yoksa 
ırmağın akışına göre eğri büğrü bir yolda 
eğri büğrü bir yol mu alıyoruz? Doğru 
olan nedir? Eğri olan nedir? Tanımları 
zaten üstünde uzun uzun tarif etmeye ge-
rek yok. Şahsen bana göre hiç bir zaman 
dosdoğru bir hizada duramadık. Eğri 
büğrü bir yolda eğri büğrü gitmeyi daha 
uygun bulduk. Tilki ile yılan arasında-
ki dostluk gibi. Tilki başına gelecekleri 
bildiği halde bile bile yılanı suyun öte 
geçesine geçirmek istedi ise doğru mu 
yaptı? Eğri mi yaptı? Akılcı düşünüp, 
kurnazlığı olmasa yılanın acımasız zehiri 

ile can verecekti. Tilki suyun öte geçesi-
ne geçirdiği yılanı dosdoğru doğrultarak, 
dosdoğru dostluk aradı. Peki, tilkinin 
kendisi dost mu? Buda tartışılır. Kümes-
teki tavuklar tilkinin dostluğunu iyi bilir. 
Günümüz Türkiye’sinde ne doğruları 
eğri büğrü hâle getirmeyi başarabildik, 
ne eğri büğrüleri doğru bir hizaya oturta-
bildik. Karışık kuruşuk maydanoz sala-
tası. Ara sıra konuştuğum bir esnafımı-
zın söylediği gibi. Deve bile eğri büğrü 
olmaktan rahatsız oluyorsa, insanoğlu 
doğru ve dürüst olmaktan neden rahat-
sız oluyor? Anlamadım gitti. Geçmişe 
dönük yanlış eğitim sistemi bu gününün 
bozuk eğitim sistemini doğurdu ise? 
Seçtiğimiz yöneticilerin doğru ve dürüst 
olmadıklarına kanaat getire bilir miyiz? 
Şüpheli, çünkü doğru ve dürüst değiliz. 
Şahsi çıkarlarımıza ters düşer. Büyük bir 
çoğunluğumuz seçimden önce seçtiğimiz 
yöneticilerin doğru ve dürüst olduğuna 
kanaat getirir. Tabi seçimden sonra yöne-
ticinin huyu değişir, seçmenin huyu de-
ğişir. Seçmen ağası havasında isek fark 
etmez. <Benim şu kadar seçmenim var> 
havası. Seçmen ağasının tapulu malıyız 
ya! seçmen ağasının eline parayı bastı-
ran seçmeni kolayca satın alır. Seçmen 
seçimden sonra kandırıldığını anlar, gel 
gelelim velakin bir sonraki seçime kadar 
iş işten geçmiş olur. Bir sonraki seçimde 
yine kandırılmak üzere, doğruluğuna ve 
dürüstlüğüne toz konmasın diye kerizli-
ğini sineye çeker, sus pus olur. Umutları 
bir başka sonbahara kalır. Yani yaprak 
dökümüne. Gider Kaf dağının arkasında-
ki üzüm bağlarında taş toplar artık. Oysa 
bir bilebilsek en iyi eğitimi veren üniver-
sitenin, hayat üniversitesi olduğunu. Bi-
lemiyoruz işte! Bilmediğimiz içinde kar-
gaları kılavuz seçtik burnumuz boktan 
bir türlü kurtulamadı gitti. Zır kara cahil 
bir toplumsak aldığımız işe yaramayan 
eğitim sisteminin geçerli ne hükmü ola-

bilirki? Kutsallaştırdıkları yarım akıllı 
ilk okul mezunu bir Fethullah gülen hoca 
efendileri koskoca bir Türkiye’yi kandıra 
biliyorsa, burada durup uzun uzun düşü-
nülmesi gerekmez mi. Bu adamın bizden 
farklı özelliği nedir? Bize bile bile yalan 
söyleyişi mi? Sahtekârlığımı? Kerameti 
böyle bir anlayışı mı? Bunun arkasındaki 
gerçek ne? Sahtelik mi? Gerçeklik mi? 
Çözemiyorsak, aklımızda bir sorun var 
demektir. İlk orta lise ve üniversite dip-
lomalarınızı gereksiz bir kâğıttan ibaret 
sayın gitsin. Gereği kalmadı çünkü. Bilgi 
birikimli bir toplum değiliz ki cehaletten 
kurtulup özgürce düşünelim. Yularımızı 
kapatırmışız bir kere, koyun sürüsüne 
benzetiliyoruz. Zihniyete bakın hele 
siz, <benim fikrim iktidarda nasıl olsa>. 
Öyleyse devlet benim kontrolümde, 
istediğim gibi keyfime göre bozuk zihni-
yetim gereği yönetirim ülkeyi. Meydan 
boş muhalefette de iş yok zaten keyfe 
göre yönetilir ülke. Utanmasak kargala-
rın kahkahalarına büyük bir keyifle alkış 
tutacağız. Gerçi, utanmak gibi bir surat 
var mı suratımızda? Suratımıza yağan tü-
kürüğü kar belleyip yalarız. Gözümüzün 
içine baka baka yalan söylüyorlar yine 
alkışlıyoruz. Böyle bozuk bir devirde, 
diplomalarımızın halkı nasıl yoksullaş-
tırdığına tanık oluyoruz biz. Şayet böyle 
bir zihniyetle eğitiliyorsak, ki (şimdiye 
kadar böyle eğitildik) eğitim anlayışı-
mızda bir terslik var demektir. Eğitim 
anlayışımız bağrında barındığımız ülkeyi 
çıkmazlara sokuyorsa, eğitimdeki bencil 
anlayışımızın,bizleri felakete sürükleme-
si kadar olağan ne olabilir? Şahsen ben 
istisnalar hariç, ülkeyi düzlüğe çıkaracak 
bir eğitimci göremiyorum. Ülke değil, 
fikir önemli olduğuna göre halk önem-
li değil. Çünkü bu tür politikacı türünü 
kendi dünya görüşüne göre bu tür eği-
timciler eğitti.
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Ali Cingöz “Akay Sigorta olarak 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz”

Kozan’da 10 yıldır sigortacılık 
alanında hizmet veren, İşlet-
meciliğini Ali Cingöz ve Oğlu 
Görkem Cingöz’ün yapmış ol-
duğu Akay Sigorta, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü karşısındaki yerin-
den Tufanpaşa Mahallesi, Andıl 
Caddesi No:123/B adresine ta-
şındı.
Sigortacı Ali Cingöz “Daha önce 
evraklar için emniyet müdürlü-
ğü ile iç içe çalışmamız gerektiği 

için işyerimiz İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’nün karşısındaydı. şim-
di ise evrak işleri notere döndü. 
Bu yüzden de vatandaşlarımızın 
rahat edebileceği ve trafik so-
runu yaşamaması için taşınma 
gereği duyduk.
Akay Sigortacılık olarak 19’a 
yakın sigorta firması ile çalışı-
yoruz. Trafik, Kasgo, Tarsim, 
İşyeri, Deprem, Konut, TSS 

Sağlık Sigortası, Ferdi Kaza, 
Araç sigortası, Yurtdışı ve özel 
Sağlık Sigortası, özel Hastane-
lerde kullanılan sigortalar gibi 
akla gelecek her türlü sigorta 
işlemlerini yapıyoruz. Kısacası 
kişinin risklerini satın alıyoruz. 
7/24 vatandaşımızın hizmetin-
deyiz. Ali cingöz :0532 745 27 
72 –Görkem cingöz: 0541 403 
42 49” dedi. 

Başarılı Bir Eğitimci: Şaban Ata 
İlkokul Müdürü Muhammet Yıldırım  

Yazar Buket uzuner, “Su” adlı ro-
manında ''Dünyadaki en büyük kü-
çük mucize çok genç yaştayken iyi 
bir öğretmene rastlamak.'' demiştir. 
Bu cümlenin karşılık bulduğu öğ-
retmenlerin varlığını bilmek mutlu 
ediyor bizleri.
şunu bilmenizi isterim ki; öğret-
menler yan gelip yatmazlar, nesille-
rimizi yetiştirirler. Sandığınız gibi 
rahat değiller. Bütün zorluklara kar-
şı durarak, yetişecek olan nesillere 

bir tek harf dahi olsa öğretmenin 
çabası içinde olan; sabırlı, sevecen, 
cesaretli, fedakâr kişidir öğretmen. 
Ayrıca öğretmenlik, üretim mesle-
ğidir. Sevgiyi, paylaşmayı, erdemi, 
onuru, gururu, hüznü; yani insana 
dair ne kadar duygu varsa hepsinin 
farkına varılmasını sağlayabilen 
meslektir. 
Hiç düşündünüz mü? Herhangi 
bir öğrenciye, onu okulda başarılı 
yapan şeyin ne olduğunu sorduğu-
nuzda, size muhteşem yeni bir kitap 
ya da harika bir eğitim film serisin-
den bahsetmeyecektir. Alacağınız 
yanıt çoğunlukla şu olacaktır: “Bana 
inanan ve güvenen öğretmenim 
sayesinde. Çünkü o benden hiç 
vazgeçmedi, bana olan inancını hiç 
yitirmedi”
Çocukların başarılı bir eğitimden 

alıp hayatlarına taşıdıkları şey, ge-
nellikle kendilerine ve yaptıklarına 
tutku ve ilham aşılayan bir öğret-
menle kurdukları ilişkide yatar. 
Başarıyı ölçmek elbette kolay değil. 
Ve akademi dünyasında eğitimciler, 
öğrenmeyi nasıl ölçmeleri gerektiği-
ni sürekli olarak yeniden değerlen-
diriyorlar. Ancak sorulması gereken 
ilk ve en önemli soru şu olmalıdır:
öğretmenler öğrencilerine ulaş-
mayı başarabiliyorlar mı? İşte bu 
başarıyı memleketimiz Kozan’da 
yakalayan ve geçmişten gelen klasik 
metotlar yerine, uygulayarak ve ya-
şayarak öğrenme modelini benim-
sediğini yaptıklarından anladığımız 
şaban Ata İlkokul Müdürü Mu-
hammet YIlDIrIM’dan anlıyoruz. 
İnsanlar sevdikleri mesleği icra etti-
ğinde neler yapılabileceğinin kanıtı-

dır: Mu-
hammet 
YIlDIrIM, 
hem Kozan 
hem de 
şaban 
Ata İlko-
kulu ailesi için mucizedir.
Her şeyin iyisi az bulundu-
ğu şu zaman da Muhammet 
YIlDIrIM gibi işini severek 
yapan, özveri ile çalışan bü-
tün öğretmenlerimizin iyi ki 
varlar, yolunuz açık olsun. 
Hepinize şükran ve saygılarımı 
sunuyorum. Daha çok değer 
bilmeniz ümidiyle.

Her şeyin iyisi az bulunduğu şu 
zaman da Muhammet YILDIRIM gibi 

işini severek yapan, özveri ile çalışan 
bütün öğretmenlerimizin iyi ki varlar, 

yolunuz açık olsun.
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Kozan Belediyesi "Sosyal Yaşam 
Merkezi"nde kurslar yeniden başladı 

Çukurova Kalkınma Ajansı destekli 
kurulan Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde kurslar yeniden başladı.
Ahşap, Giyim, Pasta, Gitar, resim ve 
Müzik kurslarının aktif olarak devam et-
tiğini açıklayan Kozan Belediyesi İşletme 
İştirakler Müdürü Burak Kamalı “Ku-
rulduğu günden buyana Sosyal Yaşam 
Merkezimizde 500’e yakın kursiyerimiz 
bünyemizde açtığımız kurslarımıza 
katıldılar. Pandemi’den sonra kursları-
mız tekrar açılarak aktif olarak devam 
etmektedir. Her kursumuzda yaklaşık 
15 kursiyerimiz bulunmaktadır. üretmiş 
olduğumuz ürünleri sosyal medya he-
saplarımızdan ınstagram, facebook, en11 
ve trend yol gibi buna benzer internet 
sitelerinde satışımız devam etmektedir. 
Kozan’a özgü, hediyelik eşya hem de 
kişilerin istedikleri ürünleri üretmekte-

yiz. Saatler, ahşap ürünler, tişört, mont 
gibi ürünlere firma ve logo isimlerini 
işleyebiliyoruz. Pasta ürünlerimizden de 

vatandaşla-
rımız sosyal 
medya ve 
internet 
sitelerinden 
sipariş vere-
bilirler.
Kursiyer-
lerimiz 
ürettikleri 
ürünleri 
satarak ek 
gelir elde 
ediyor-
lar. Kursu 

bittikten sonra dahi evde ürettikleri 
ürünleri satarak evlerinin geçimine katkı 
sunan vatandaşlarımız var.
Ayrıca kurslara gelen ve çocuğu olan ka-
dınlar çocuklarını Sosyal Yaşam Merke-
zimiz bünyesinde bulunan kreşe bırakıp 
kurs bitiminde tekrar alabiliyor” dedi. 
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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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Genç ve İdealist Avukatlarımız duruşlarıyla dikkat çekiyorlar…

Av. Alptürk Karabulut:  “Adalete ve hukuka olan saygı ve 
inancın artmasına katkıda bulunmak için çalışacağız”

Genç ve İdealist Avukatlar Alptürk Karabulut, 
Av. Cansu Coşman ve Av. Merve Coşman’ın, 
Irmak Caddesi üzerinde (Tufan Kırtasiye kar-
şısı) açtığı Coşman & Karabulut Hukuk Büro-
su hizmet vermeye devam ediyor.
Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın 
artmasına katkıda bulunmak, saygın, dürüst, 
güvenilir, çağdaş, atılımcı, başarılı bir vizyonla 
adaletin gerçekleşmesi için çalışacaklarını dile 
getiren Coşman &Karabulut Hukuk Bürosu 
Avukatlarından Alptürk Karabulut “Açtığı-
mız hukuk büromuzda adaletin savunulması 
çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalı-
şacağız. Adalet, bir ülke için vazgeçilmez en 
önemli unsurdur. Bu anlamda çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Av. Alptürk Karabulut Kimdir?
Eğitim Camiasının sevilen isimlerinden Kozan 
İmam Hatip lisesi Emekli Edebiyat öğretmeni 
Mehmet Karabulut ve Emekli İlkokul öğretme-
ni Nurdane Karabulut Çiftinin oğulları Alptürk 
Karabulut 1994 yılında Kozan’da doğmuş olup, 
eğitimci bir ailenin tek çocuğudur.
Yusuf  Baysal Anadolu lisesi’ni 2012 yılında 
başarıyla bitiren Avukat Alptürk   Karabulut, ilk 
gençlik yıllarından bu yana ülkücü- Milliyetçi 
kimliğiyle tanınıyor. Karabulut,  KTO Karatay 
üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında 
mezun oldu. 
Stajını başarıyla tamamlayıp geçtiğimiz aylarda  
meslek yeminini ederek avukatlık mesleğine 
adım atan Av. Alptürk Karabulut, Veteriner 

Hekim recep Coşman’ın kızı, Cemiyet Adamı, 
Nazik ve Görgülü İnsan Ali Yörüger’in torunu 
Av. Cansu Coşman ile geçtiğimiz aylarda nişan-
lanarak evliliğe ilk adımı attılar. 
Genç avukatlar mesleklerini birlikte idame et-
tirmek için Coşman & Karabulut Hukuk Büro-
su’nda hizmet veriyorlar. 

DEVA PARTİSİ KOZAN İLÇE BAŞKANLIĞI’NA SERHAN GÜLTEKİN ATANDI
Deva Partisi Adana İl Başkanı Sadullah Kısacık “Kozan İlçe 
Kurucu Başkanlığı’na atanan Serhan Gültekin’e başarılar dili-
yorum. Adana’mız için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuş-
tu.
Genç Müteahhit Serhan Gültekin yaptığı açıklamada “Bu 
göreve layık gören il kurucu heyet üyelerine, il yönetim ku-
rulu üyelerine, İl Başkanımız Sayın Sadullah Kısacık’a, Genel 
Başkanımız Sayın Ali Babacan’a teşekkür ederim. Aldığım bu 
göreve layık olmak için var gücümle çalışacağım” dedi.  
Serhan Gültekin, girişimci ruha sahip eğitimli bir Müteah-
hittir.  2 yılı aşkındır Kozan Belediyesi İmar limited şirketi 
Müdürlüğü'nü yaptı. 1993 doğumlu, 28 yaşında. lisans me-
zunu. Kozan’ın belirli sevilen aile fertlerindendir.  İl Başkanı 
Sadullah Kısacık' a yakın bir isimdir.
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Tufanbeyli'ye termik santrali 
yapıldı yaylaların tadı kaçtı... 

Yazın serin yaylalarıyla cazibe merkezi olan kom-
şu ilçemiz Tufanbeyli'ye kömürden termik sant-
rali yapılınca hava kirliliği arttı, mahsuller tozdan 
ve gazlardan zarar gördü yaylaların tadı tuzu 
kaçtı. Santralin Hemen yanı başındaki Kayacık, 
Yamanlı, Taşpınar ve Pınarlar köylerine adeta 
toz yağıyor. Akşamdan bırakılan araçların sabah 

üzerlerinde kalın bir toz tabakası beliriyor. Ter-
mik santralin ileride ciddi kanser vakalarına yol 
açacağı biliniyor. 
Köylüler "önceleri tarlalarımız para etti diye sevi-
nirken şimdi sağlığımızdan olduk diye kara kara 
düşünüyoruz" diyorlar.
 Göksu Nehri üzerine Barajlar kurulurken de 
köylüler önce sevinmişlerdi.
 Kurulan 8 barajın Köylülere hiç bir katkısı olma-
dığı gibi elektrik fiyatlarına gelen aşırı zamların 
da ardı arkası kesilmedi. 
Coğrafya ve arazinin topografyası bozuldu. Yeşil 
Vadi bitti. Barajlar uğur getirmedi. ölen 5 işçimi-
zin cesetleri hala kayıp.
 Vesselam: Köylüler Mısır'a pirince giderken el-
deki bulgurdan da oldular.

Tayyar Altınsoy’un acı günü

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, 
Okurumuz, Kıymetli Ağabeyimiz Tayyar Altınsoy'un kar-
deşi Gaffar Altınsoy geçtiğimiz Perşembe günü vefat etti. 
Merhum Altınsoy’un cenazesi kılınan cenaze namazının 
arından Osmaniye de toprağa verildi.  Merhuma Allah'tan 
rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Altıparmak Ailesinin acı günü
Hacıuşağı 
Mahallesi 
Eski Muhta-
rı Merhum 
Mürşit Al-
tıparmak’ın 
kardeşi, 
Mehmet 
Ali Altıpar-
mak’ın Ha-
lası lutfiye 
Ertürk uzun 
süren has-
talığa yenik 

düşerek geçtiğimiz hafta vefat etti. 
Merhume Ertürk 29 Ocak Cuma 
günü sosyal mesafe kurallarına uygun 
olarak kılınan cenaze namazının ar-

dından Kozan Mezarlığına defnedildi. 
Merhume lutfiye Ertürk’e Allah’tan 
rahmet kederli ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 
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ALFABE
Zaman zaman,1 Kasım 1928 tarihinde yapılan 
dil ve alfabe devrimine atıfta bulunarak şunlar 
söylenir;
‘Bir sabah kalktık ki, okuma yazma bilmeyen 
bir halka dönüşmüşüz.
Gençler bir asır önce ölmüş dedelerinin mezar 
taşlarını okuyup anlamaz durumdalar.’
Harf devrimi bir gecede olmadı. 
Bin sekiz yüzlü yılların ortasında başlayan tar-
tışma, bin dokuz yüz yirmi sekizde sonuçlandı. 
Osmanlı, harf devrimi yapmak istedi ama 
yapamadı.
Atatürk ve arkadaşları yaptı. 
Osmanlı’da, okula gidebilen çocuklar ise Fran-
sızca dersleri sayesinde Latin Alfabesini zaten 
biliyordu.
•••
Bir dilin, konuşma dili ve yazı dili olmak üzere 
iki biçimi vardır.
Konuşma dili, günlük hayatta diğer insanlarla 
iletişim kurmak için kullandığımız dildir.
Yazı dili, adından da anlaşılacağı üzere yazıda 
kullanılan dildir.
Konuşma dili, her bölgenin doğal, günlük dili 
olmasına karşılık yazı dili, okuma, yazmada 
kullanılan ortak dildir.
•••
Türk tarihi, Osmanlı ile başlamaz.
Türk tarihi yaklaşık beş bin yıllık tarihtir.
Osmanlı’dan önce 14 Türk devleti kurulmuştur.
Türk kavimleri tarih boyunca, çeşitli alfabeler 
kullanmışlar hep Türkçe konuşmuşlardır.
Türk kavimleri Müslüman olmadan önce, Kök-
Türk alfabesini kullanıyorlardı.
•••
Türklerin Müslümanlığı kabulünden, yani 10. 
yüzyıldan sonra Türk Devletlerinde Arap alfa-
besi kullanılmaya başlanmış.
Zaman içinde bazı değişikliklere uğramış,
 1 Kasım 1928’deki Harf Devrimi’ne kadar 
devam etmiştir.
•••
1 Kasım 1928’deki Harf devriminin amacı, 
yeni alfabe ile halkın gündelik yaşamda kullan-
dığı dili yazı dili haline getirme çabasıdır.
Arap alfabesinde 28 harf vardır, 3’ü ünlü, 25’i 
ünsüz.
Üç ünlüsü olan bir alfabe, ünlüsü çok olan 
Türkçenin ses yapısına uygun olmadığından 
bu harflerin öğrenimi, okunması ve yazılması 
güçtü.

Aynı sese karşılık gelen birden çok harfin 
olması, harflerin altında ve üstünde bulunan 
işaretler okumayı ve yazmayı zorlaştırıyordu.
•••
Osmanlı,
Yazı dili olarak Arap alfabesini, konuşma dili 
olarak yaklaşık %40 Arapça, %40 Farsça,%10 
Balkan dilleri ve %10 Türkçe sözcüklerin karı-
şımını içeren bir dil kullanıyordu.
•••
Arap alfabesi,
Anadolu’da yaşayan halkın, konuşma diline 
uygun bir alfabe değildi.
Üç sesli harf yetersiz geliyor sözcüklerin yanlış 
yazılmasına neden oluyordu.
Latin asıllı Türk alfabesi bildiğiniz üzere 29 
harften oluşur.
8 tane ünlü ve 21 tane ünsüz harften oluşan bu 
alfabe, Türkçenin bütün gerekliliklerini karşıla-
maktaydı.
Çağ değişiyordu.
Bilimde, edebiyatta, sanatta hızla ilerleyen 
Batıya,
Osmanlı ayak uyduramıyordu.
Anadolu’da okuma yazma bilmeyen halk güç-
lükler içinde yaşıyordu.
Bu onların kaderi olamazdı.
Okumayı, yazmayı bilmek dünyayı tanımak 
onların da hakkıydı.
Arap alfabesini kaldırmak,
Anadolu’da yaşayan halkın konuşma diline 
uygun bir alfabe getirmek,
Yeni harf sistemine geçmek,
Okur- yazarlığı kısa sürede artırmak,
Türk halkının her yönüyle gelişmesini sağla-
mak amaç edinilmiştir.
•••
Cumhuriyet kurulduğunda ülkenin nüfusu 12 
milyon.
Yaklaşık 40 bin köy var, bunların 38 bininde 
okul yok.
Ülkede okuma yazma oranı yüzde 8.61.
Kadınlarda yüzde 3.67.
Erkeklerde ise yüzde 12.99.
Okuma yazma bilmeyen  %92 
Bugün okunamadığı söylenen mezar taşlarını o 
günde okuyamıyorlardı.
Çünkü halk;
Okuma -yazmayı,
Saray dili Osmanlıcayı,
Arap alfabesini bilmiyordu.

Halkın konuştuğu dil, Yunus Emre, Pir Sultan, 
Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi halk ozanlarının 
kullandığı sade bir dildi.
•••
Osmanlılar, Arap alfabesini kullandı.
Osmanlı Padişahlarından biri kalkıp da “bir 
gecede cahil bırakıldık” “çocuklarımız, dedele-
rinin mezar taşlarını okuyamıyor” deyip,
Eski Türk devletlerinden birinin alfabesini 
öğretmek yoluna gitmedi.
 Osmanlı Padişahları neden suçlanmaz da,
Atatürk suçlanır?
••••
Ülkem insanının;
Konuşma dili ayrı, yazma dili ayrı olması ne-
deniyle okuma yazma öğrenememesini,
Dünyadaki gelişmeleri takip edememesini,
Zihinlerine duvar örülmesini,
Yoğun bakımda olmadığı halde,
Entübe bir yaşam sürmesini kimler istedi?
•••
Siz hiç;
Kozan’da insanların fırına atıldığı,
Tılan’da ki evlerin yakıldığı,
Yemene gidenlerin geri gelmediği,
Çanakkale’de insanların paramparça edildiği 
hikayesini dinlediniz mi?
Burada ölen dedelerimizin çoğunun,
Bırakın mezar taşını, bir mezarı bile yok.
Mezar kaybolmasın diye konulmuş, doğru 
düzgün taş bile yok.
Hangi mezar taşını okuyalım? Yapabildiği-
miz, Ruhuna el Fatiha okumak. 
Sümerceyi okuyabilenler olduğunu göre,
Mezar taşındaki yazıyı da okuyan birileri 
olacaktır.
Bize mezar taşı okuyacak gençler mi?
Yoksa aşı bulacak, ilaç geliştirecek gençler 
mi lazım?
Kanuni’nin oğlunu, Mustafa’yı, boğdurdu-
ğunu beş yüz yıl sonra diziden öğrenenler,
Dedemizin mezarlarını okuyamıyoruz diye 
şikayet ediyoruz.
Neden okuyup öğrenmedik de?
Muhteşem Süleyman dizisinden öğrendik?
İyi de biz okumuyoruz ki.
Yalnız harf devrimine mi?
Yapılan her devrime karşı olan karşı dev-
rimciler hep var olmuştur.
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Tapanlılar Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş “Paylaşmak güzeldir” 

Tapanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş ve yönetim 
kurulu üyeleri Tapan’dan her gün portakal 
toplamaya gelen narenciye işçilerini ziyaret 
ettiler.
Narenciye işçileriyle beraber güzel bir gün 
geçirdiklerini dile getiren Dernek Başkanı 
Gökmen Sarıtaş “Narenciye ilçemiz için 
önemli bir ürün ve vatandaşlarımız içinse 

geçim kaynağıdır. Elleri nasır tutmuş naren-
ciye işçisi emekçi kardeşlerimizin değerini 
bilmeliyiz. Ayrıca tüm bahçe sahiplerimize 
ürünlerinin bol olmasını dileriz.
Tapanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğimiz adına bu güzel etkinliğimizde 
"sofrada bir tuzumda benim olsun" diyen 
ümit Ayakkabı Sahibi öğretmen ümit 
Oktay Köse'ye, Döviz Kuyumculuk Sahibi 

Sevgili Emin Canbolat’a, Genel Cerrahi uz-
manı Doktor Aydın Kaplan’a şükranlarımızı 
sunuyorum” dedi. 

30 yıldır bitmeyen yol: Kozan – Mansurlu  
Yahyalı yolu meclis gündeminde

Vekil Sümer: 18 yıldır yol yapmak övünen iktidar, Ne yazık ki 
Kozan- Mansurlu- Yahyalı yolunu yapmayı unuttu…
CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu üyesi Or-
han Sümer, Adana Kozan, Mansurlu, Yahyalı yolunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Sümer, “En büyük 
marifeti yol yapmak olan iktidar, Kozan – Mansurlu-Yahyalı 
yolunu yapamadı” dedi.

30 YILDIR BİTMeYeN YOL
Orhan Sümer, “Adana’da, Kozan – Mansurlu – Yahyalı yoluna 

yıllardır çözüm üretilemiyor.
30 yıldır tamamlanamayan, sorun yumağı haline gelen ve çö-
züm bekleyen güzergah için daha önce köylülerimiz ve muh-
tarlarımız eylem yapmıştı. Sorunun en kısa sürede çözüleceği 
sözleri verildi.
Köylülerimizin, vatandaşlarımızın, bölgede yaşayan hemşerile-
rimizin tek talepleri yollarının tamamlanması.
18 yıldır yol yapmak övünen iktidar, Ne yazık ki Kozan- Man-
surlu- Yahyalı yolunu yapmayı unuttu…”dedi.

KOZAN – MANSURLU –YAHYALI YOLUN-
DA BeKLeYeceK SABIR KALMADI

Orhan Sümer, “Gelinen noktada vatandaşlarımızın bekleyecek, 
sabredecek gücü kalmamıştır. Defalarca gündeme gelmesine, 
iktidar temsilcileri tarafından sözler verilmesine, toplantılar 
düzenlenip, açıklamalar yapılmasına rağmen çözüm üretilmi-
yor. İktidar, bahane üretmeden, en kısa sürede Kozan - 
Mansurlu –Yahyalı yolunu vatandaşlarımızın kullanımına 
açmalıdır” dedi.
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Kozan’da sağlıklı içme suyu için yoğun çalışma
Eskiyen hatlar yenileriyle değiştiriyor, halk sağlıklı suya kavuşuyor... 

Adana’nın dört bir yanında hizmet veren Adana Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) içme suyu, kanalizasyon ve 
yağmur suyu tahliye hatları ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Kozan ilçesinin çeşitli mahalle ve köylerinde içme suyu hattında ya-
şanan sorunlar nedeniyle yoğun çalışma gerçekleştiren ASKİ ekiple-
ri, eski boruları yenileriyle değiştirerek halkı sağlıklı suyla buluştur-
maya devam ediyor.
 İlçenin uzun yıllardır çözülemeyen içme suyu sorununu gidermek 

için yoğun çalışan ASKİ, muhtarlardan ve vatandaştan olumlu geri 
dönüşler alıyor.
Bazı köylerde içme suyu borularının 30 yıldır değiştirilmediğini 
belirten muhtarlar, patlaklardan ve tıkanıklıklardan çok muzdarip 
olduklarını, hatta musluklardan akan suyu içemedikleri zamanlar 
yaşadıklarını ifade ederek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı zey-
dan Karalar’ın çalışmalarından çok memnun olduklarını, yapılan 
işin sağlamlığının da gözle görüldüğünü kaydettiler.

Kozanspor’a destek yağıyor
Geçtiğimiz haftalarda başlatılan Ko-
zanspor Kulübü tarafından başlatılan  
Kozanspor’dan “Bir Bilette Sen Al 
Memleketinin Takımına Destek Ol” 
kampanyasına iş adamlarından, siyasi-
lerden, odalardan esnaflardan ve taraf-
tarlardan destek geldi. 
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Sigortacı Harun Değirmenci “Sıcaktan kaynaklı 
meyve dökümleri artık teminat kapsamında”

Kozan’a uzun yıllardır sigortacılık alanında faaliyet gösteren Ak Allianz 
Doğa Koru Sompo ve Quick Sigorta’nın Kozan Yetkili Acesntesi Değir-
menci Sigortacılık ve Aracılık Hizmetler Sahibi Harun Değirmenci 2021 
yılında düzenlenecek TArSİM poliçelerinde sıcaktan kaynaklı zararların-
da artık teminat kapsamında olduğunu açıkladı.
Değirmenci “İlçemizde özellikle son iki yıldır mayıs ayı ortalarında ve 
haziran ayı başlarında meydana gelen ani yüksek sıcaklıklar nedeniy-
le meyvelerde özellikle bölgemizin ana ürünü olan narenciyede meyve 
dökümü oluşuyordu. Çiftçilerimizi yalnız bırakmak istemeyen TArSİM 
Ar-GE Birimi ve ilgili Bölge Müdürlükleri, Mayıs ayının ortalarından 
itibaren sahada gözlemlere başladı. Bu doğrultuda, Çukurova üniversi-
tesi ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Sayın Turgut 
Yeşiloğlu’nun teknik liderliğinde, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensti-

tüsü’nden Dr. Sayın Ertuğrul Turgutoğlu, Alata Bahçe Kültürleri Araştır-
ma Enstitüsü’nden Dr. Sayın Güçer Kafa ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve 
TArSİM yetkililerinden oluşan proje ekibi kuruldu.
Yapılan çalışmalar neticesinde Sıcak havanın, altıntop, limon, mandalina, 
portakal ürünlerinde çiçeklenme, meyve tutumu ve küçük meyve dönem-
lerinde kuruma, dökülme; bölgemizde çok fazla üretimi olmasa da üzüm-
lerde ise çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde salkımlarda tane 
tutumunun gerçekleşmemesi ve tanede büyümenin durması, kuruması ve 
dökülmesi şeklinde neden olduğu miktar kaybı,artık teminat kapsamına 
alınabilmektedir. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde de görmüş olduk ki 
tarım ülkemizin vazgeçilmezidir. Dolayısı ile geçimini tarımdan çıkaran 
çiftçilerimiz ile diğer tüm tarım çalışanlarına minnettarız. Tarsim de her 
zaman üreticimizin yanında olduğunu göstererek iki yıldır yaşanan sıcak 
kaynaklı meyve dökümlerini artık teminat kapsamına almıştır” dedi. 

Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay’dan ziyaret

Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, İl Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa Yıldız, Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Yu-
suf Bilgili, ve partililerle Kozan İlçe Teşkilatında bir araya 

geldiler.
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti 
Kozan İlçe Başkanı Bilgili teşkilat çalışmaları hakkında İl 
Başkanı Mehmet Ay’a bilgi verdi.
Teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alan Adana İl Başkanı 
Ay, Orman Bakanı Halit Dağlı’nın vefat eden kardeşi Bahri 
Dağlı’nın taziye evine giderek başsağlığı dileklerinde bu-
lundu. 
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YÜREĞİR’DE HER DERDE DEVA SOSYAL HİZMET

Yüreğir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evden çıka-
mayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücret-
siz evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Yüre-
ğir Belediyesi, büyük beğeni toplayan “Belediyeniz Yanınızda” 
projesi ile düzenli olarak ilçe genelinde dışarı çıkamayacak du-
rumda olan yaşlı, hasta ve engelli bireylere yönelik evde kişisel 
bakım hizmeti veriyor.
Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak hizmetlerini 
aralıksız sürdüren Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekip-

leri, yaşlı, hasta ve engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek saç 
ve sakal traşlarını yapıyor.
özellikle hasta, engelli ve yaşlı yakınlarının uygulamadan 
memnuniyet duyduğunu ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Kocaispir, evden çıkamayacak durumda olan 
vatandaşların 0322 321 61 61’i arayarak bu projeden ücretsiz 
olarak faydalanabileceklerini belirtti.
Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımının zor olduğunu ve 
uzman personeller tarafından yapılması gerektiğini belirten 
vatandaşlar ise projeyi hayata geçiren Başkan Kocaispir ve ilgili 
personellere teşekkür etti.

KOZAN OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI 
VALİ ELBAN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Kozan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı, 
Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Elban’ın yanı sıra; 

Kozan Kaymakamı şafak Gürçam, Kozan Ticaret Odası Başkanı 
Mustafa Kandemir, Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın ile müteşebbis 
heyeti üyelerinin katıldığı toplantıda yetkililer tarafından Kozan Or-
ganize Sanayi Bölgesinin genel durumu ve yapılacak olan projelerle 
ilgili bilgilerin verildiği bir sunum gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen sunumun ardından bir konuşma yapan Vali Süley-
man Elban, ilimize ve ülkemize ekonomik anlamda önemli katkı-
lar sağlayan Kozan Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi için 
gerçekleştirilen bu toplantıların önemli olduğuna dikkat çekerek, 
“Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ilçemizin her alanda ge-
lişmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz.” dedi.
Gündemdeki konuların değerlendirildiği ve Kozan OSB ile ilgili 
gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantı atılacak adımlar ve icraatlar 
ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. 




