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Buğdaydaki fiyat artışı,
tüccarı telaşlandırdı…

Buğday fiyatları 80 kuruştan 120 kuruşa tırmanınca,
açıkta on binlerce ton buğdayı olan tüccar ve zahirecilerin
ekonomik olarak sıkışabilecekleri ihtimali ilçe ekonomisinde
ister istemez kaygı ve telaşa yol açtı.

Zira, on binlerce ton buğday alan bazı esnafların de-
polarında bir ton buğday bile olmadığı da konuşulanlar
arasında. Allah korusun 2017’de yaprak dökümü olursa
yine olan vatandaşa olur. 

İşadamlarımızın, esnaflarımızın ve zahirecilerimizin
kötü günler yaşamasını arzu etmeyiz. 

Bakalım izleyip göreceğiz.  

Engelli öğrenciler ZUMBATHON

etkinliğinden mutlu oldular

Eğlencenin yeni adı ve Dans
ve sporun birleştiği yeni bir alan olan
Zumba ile 23 Nisan Özel Eğitim
Uygulama Merkezi Öğrencileri doya
sıya eğlendiler. Engelli öğrencilerin
topluma  Devamı sayfa 7’de

Vatan Partisi Kozan İlçe
Başkanı Cezmi Gürlen 

“Cumhurbaşkanlığı sistemi

Türkiye’yi böler”
Vatan Partisi Kozan İlçe Başkanlığı

tarafından Adnan Menderes Parkı’nda
Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır konulu
basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Vatan
Partililer: “Başkanlığa Hayır”, “Kurtuluş Savaşı
Meclis ile verilir”, “Başkanlık milleti böler”
pankartları açarak “Mustafa Kemal’in asker-
leriyiz” sloganları attılar. Vatan Partisi’nin
heyecanlı Kozan İlçe Başkanı Cezmi Gürlen
ise: “Cumhurbaşkanlığı sistemi girişimi 2. İstik-
lal Savaşı’nın önündeki tuzaktır. Sayfa 8’de

Kozan Koleji Yıldız Erkekler Futbol Takımı Birinci Oldu
2016–2017 Eğitim ve Öğretim Yılı

Okul Sporları Kapsamında İlçe Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordi-
natörlüğünde 27/12/2016-13/01/2017 Tarih-
leri Arasında Futbol Yıldız Erkekler Kozan,
Aladağ, Feke İlçeleri Bölge Elemeleri Turnu-
vası’nda Kozan Koleji Yıldız Erkekler Futbol
Takımı Birinci oldu. Kozan SODES spor
tesislerinde yapılan karşılaşmalarda 2’de
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Yazar Nehir Aydın Gökduman Kozan
Koleji’nde Öğrencilerle Buluştu

Yazar Nehir Aydın Gökduman, Kozan Koleji’nde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. 
Öğrencilere kitap okumanın önemi, kitap sevgisi ve kitap okumanın insanlara kattığı özellikler
ve hayal dünyası üzerine kısa bir söyleşi yapan Yazar Gökduman'a öğrenciler büyük ilgi gös-
terdi. 
Aslen 19 Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul’dan mezun olan ve kısa süren bir meslek
hayatının ardından yazım çalışmalarına başlayan Nehir Aydın Gökduman roman, öykü ve
çocuk edebiyatı alanında kitapları yayımlandı. Çeşitli gazete ve dergilerde deneme ve öyküleri
yer alan Nehir Aydın Gökduman, son yıllarda ağırlıklı olarak çocuk edebiyatıyla ilgileniyor.
Yazar Nehir Aydın Gökduman öğrencilerle yaptığı söyleşinin sonunda Süper İkizler ve Alican’ın Günlüğü isimli kitaplarını imzaladı.

Kozan Koleji Yıldız Erkekler Futbol Takımı Birinci Oldu
2016–2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Kapsamında İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 27/12/2016-

13/01/2017 Tarihleri Arasında Futbol Yıldız Erkekler Kozan, Aladağ, Feke İlçeleri Bölge Elemeleri Turnuvası’nda Kozan Koleji Yıldız Erkekler Futbol
Takımı Birinci oldu. Kozan SODES spor tesislerinde yapılan karşılaşmalarda Kozan Koleji küçükler futbol takımı, gurubunda finale yükseldi. Finalde
karşılaştığı rakibi ile yaptığı zorlu bir mücadele sonunda 1.oldu.

Müsabaka sonrası 1.lik kupasını İlçe Spor Müdürü Kürşat GÜLTEKİN’in elinden
alan sporcuların sevinci renkli görüntülere sahne oldu.
Kozan Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri Ersoy TURGUT ve Süleyman SERT-
BAŞ, yıldızlar futbol takımlarının büyük bir başarıya imza attıklarını, Kozan Kole-
ji’ne büyük bir gurur yaşatan sporcuları yürekten kutladıklarını ifade ettiler.
FOTOĞRAF ÜST SIRA:
Süleyman SERTBAŞ (Beden Eğ. Öğretmeni), Erol tetik(8B), Ali Öztürk(8B),
Ayhan Çağatay Çöplüoğlu (7A), Mustafa Yiğit Sorgun (8A), Ahmet Kavuklu (7B),
Mesuthan Saygılı (8B), Ersoy Turgut (Beden Eğ. Öğretmeni), 
ALT SIRA:
Sebahattin Tutar (7A), Mehmet Can Çetin (8B), Ramazan Baran Ünal (6C), Sey-
fullah Karacan (6D), Oğuz Kaan Arısoy (8A), Eren Öztürk (8B), Ali İhsan Baykan
(8A)
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Seray City Sağlık Meslek Lisesi Civarı 3+1

Satılık Lüks Daireler/Ali Öztürk İnşaat Ltd. Şti.

Karataş Yolu Üzeri Yüreğir/ADANA

Kokangül Recidance 2+1, 3+1

Satılık Lüks Daireler ASTAŞ

TASARIM İnşaat Ltd. Şti.

Gülsen Apt. Pınar Mah. Türkmenbaşı

Blv. Seyhan/ADANA 2+1, 3+1 HAKAN

ÖZTÜRK İnşaat Ltd Madencilik A.Ş. 0322 515 96 93 / 0533 736 64 49

Hayallerinizi
İnşaa Ediyoruz

HAKAN ÖZTÜRK İNŞAAT
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İĞNECİ/
TBMM'DE EN BAŞARILI LİDER BENCE
KILIÇDAROĞLU... 

Bence başkanlık sistemi nedeniyle TBMM'deki
tartışmalarda da görüldü. İzlediği politikayla
samimi ve başarılı buluyorum CHP lideri Kılıç-
daroğlu'nu. Başbakan Binali Yıldırım Eski
başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un  gerisinde. Sönük, pasif ve de uydu
görünümünde. Sayın Bahçeli'nin sürpriz şansı dahi kalmadı. Kendisini Japonya'daki
harikiri yaparak intihar edenlere benzetiyorum. Kendisine müthiş tepki var. Diyelim ki
referanduma gidildi. Hayır çıktı. Başarı kimin hanesine yazılacak? Tabi ki CHP'nin. O
zaman tutun CHP'yi tutabilirseniz.

Neden partilerin kadın adayları- profilleri yok?
Hafta sonunda bazı kadın yakınlarımla tartıştım. Onlar kadınların erkeklerden farkını ve fedakârlıklarını, gelişmişliklerini anlatıyor-

lardı. Ben ise: Bir ülkenin kalkınmasının kadınların aktif, üretken, eğitimli ve toplumsal alandaki güçlenmesine bağlı olduğunun altını çiziyor-
dum. Maalesef kadınlarımızın eğitim durumu erkeklerden geride. Bırakın kitapları yerel ve ulusal gazete okuyan kadın sayısı o kadar az ki…
Üzülmemek elde değil. Zaman zaman kadın kadının kurdu oluyor. Kadınlar toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda kendilerini evlerine kap-
atan yapıları destekliyorlar.

GÜÇLÜ KADIN…
Neden bir belediye başkan adayı kadın ortaya çıkmaz?
Bence bu kadar verimsiz olan, yıllardır erkeklerin yönettiği ve şehrimize kattıkları devede kulak bile olmayan kalas erkek yapısının

değişmesi gerekmiyor mu? 
Şöyle kendisini yetiştirmiş, eğitimli, hitabeti olan; düzgün, duyarlı, toplumsal ve kişisel tutarlığı yüksek, GÜÇLÜ kadınlarımız neden il-

gilenmezler siyasetle? Ya da bir elin parmağı kadar azdırlar ve onları geriye atmak için çırpınır dururuz…
Bakıyorum, bir yerde etkinlik var. Ya bir ya da 2 kadın var. Böyle olmaz ki?
Aynı yüzler aynı erkekler yıllardır çöreklenmişler ve ne gençlere ne de kadınlara yer vermeyi, yer açmayı hiç istemiyorlar.

KADIN ADAY İSTİYORUM…
Kadının da zaten adı yok. Fark etmez hangi parti olursa olsun, özellikle CHP’ye daha yakışıyor da, ben kadın bir aday istiyorum.

Belki erkekler kendilerine çeki düzen verirler.
Yaşamın her alanında siyasal, kültürel alanda kadınlar göstersinler kendilerini…

Kadın profil yok mu? Diyorsunuz. Çıkmalı, demokratik ve laik bir devlette, halen Ortadoğu’nun en gelişmiş en sosyal devleti olan güzel
ülkemizde potansiyellerimiz vardır. Oluşturulmalı…  

Seviyesiz, fikirsiz ve üslup fakiri cahil kimseleri asla muhatap alamam…
Önce karaladım sonra okurlarımla istişare edince tekrar sildim... İftiraları ve çirkin dedikoduları nedeniyle onca mahkûmiyet ve

tazminata çarptırılan kimselerin zerre kadar toplumsal ve kişisel değerleri yoktur. Bizi uyaran ve filhakika bizatihi mesafeli olmamızı isteyen
okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz…
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ÇULLUŞAĞI DiNLENME TESiSLERi
Eşsiz Doğal Manzarası ve Organik Ürünleriyle

Güler Yüzlü Hizmetiyle Dinlendiğiniz Yer

Çulluşağı Köyü- Kozan –Adana

Tel: 0542 430 69 61 / 0532 178 90 84
TLF: 0536 895 43 61 

Tufanpaşa Mah. Üstün Sokak. Simge Apartmanı
No: 1/ 2 Ayfa Pastanesi Arkası / Kozan

Şinasi Tutar ve Oğulları

Lokanta-Kasap-Market-Fırın-Manav-Et ve Süt Ürünleri

Paça-Çorba-Mantı-Taze Yumurta-İçli Köfte-Süt-Yoğurt
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KOZAN ZABITASINDAN KAÇAK EKMEK VE TATLI 
OPERASYONU

Hayvanlar bu operasyondan çok
memnun kaldılar. Ekmek ve tatlılar yem
olarak değerlendirilmesi için Kozan
Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitas
yon Merkezine gönderildi.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlıksız
koşullarda üretildiği belirlenen ve ilçede satışa sunulan ekmek
ve tatlı ele geçirdi. Zabıta Müdürlüğü’ne gelen ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları baskınla 200 paket Suriye ekmeği ve 100 kilo civarında
tatlıya el koydu.
Üretim koşulları bilinmeyen ve ilçeye dışarıdan getirildiği tespit edilen ekmek ve tatlıların, ilçede yaşayan Suriyeli vatandaşların tüketimine

yönelik satıldığı öğrenildi. Satış yapan Suriyeli hakkında
idari yaptırım tutanağı tutulurken, ekmek ve tatlılar yem
olarak değerlendirilmesi için Kozan Belediyesi Sokak Hay-
vanları Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Zabıta yetkilileri vatandaşları, ekmek başta olmak üzere
sağlıksız koşullarda üretilen gıda maddelerini satın alma-
maları konusunda uyardı. Elde veya seyyarda kaçak satış
yapanları gören vatandaşların zabıtaya ait 0 (322) 515 16
07 numaralı direk hattı arayarak ihbarda bulunmaları is-
tendi. 

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü toplum sağlığını
tehdit eden gıda üretimi ve satışına yönelik denetimlerine
aralıksız devam ediyor.

Kozan Koleji’nden Anasınıfı Velilerine 
Kahvaltı 

Kozan Koleji, Anasınıfı velilerini düzenlemiş
olduğu kahvaltı etkinliği ile bir araya getirdi.
Cumartesi sabahı Kozan Koleji Yemekhanesi’nde
düzenlenen kaynaşma kahvaltısına çok sayıda velinin
yanı sıra okulun idareci ve öğretmenleri eşlik etti.
Velilerin bir araya geldiği kahvaltı hoş sohbetlere
sahne oldu. Bu etkinlik sayesinde veliler, diğer
öğrenci velileri ile tanışıp fikir alış verişinde bulundu-
lar. 

Yöresel kahvaltılık ürünlerin ikram edildiği
kahvaltıda veliler öğretmenlerinden çocukları ve
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1.sınıfı okutacak öğretmeler hakkında bilgi alma imkânı buldular.

Brunch’a katılan misafirler düzenlenen etkinlikten çok memnun olduklarını belirterek okul yönetimine teşekkür ettiler.
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Engelli öğrenciler ZUMBATHON etkinliğinden
mutlu oldular

Eğlencenin yeni adı ve Dans ve sporun
birleştiği yeni bir alan olan Zumba ile 23
Nisan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Öğren-
cileri doyasıya eğlendiler. Engelli öğrencilerin
topluma kazandırılmasına yönelik yapılan
ZUMBATHON etkinliği Sis Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Spor salonunda düzenlendi.
Etkinlik 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama
Merkezi Müdürü Neşet Ölmez tarafından
sponsorlara çiçek ve teşekkür belgesi verilmesiyle başladı. 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama Merkezi oku-
lundaki özel minik öğrenciler yararına düzenlenen ZUMBATHON etkinliğinde hem öğrenciler hem de
katılımcılar güzel bir gün geçirdiler. Fatih Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni ve ZIN Eğitmeni Mine
Ataş’ın organize ettiği ve ZIN Eğitmenleri
Elif Kaynak, Mahmut Özmetli’nin de
katıldığı etkinlikte elde edilen gelirin 23
Nisan Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Öğrencilerine verileceği belirtildi. Engelli
öğrencilerin sosyal yaşama katılmasındaki
en büyük mimarlardan birinin ZIN Eğit-
meni Mine Ataş’ın olduğu dile getirildi.
Orta ve ağır zın engellilerle otizm çocuk-
larının birlikte yer aldığı sosyal ve kültürel
etkinliğin Türkiye’de ilk olduğu vurgulandı. 

Engelli öğrenciler ve toplumsal güzellikler için sponsor olan bir avuç du-
yarlı kimselere teşekkür edildi. Onların birkez daha farkları anlaşıldı...
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Y A V U Z
MÜHENDİSLİK & İNŞAAT

Abdurrahman Yavuz        

İnşaat Mühendisi

TEL: 0322 516 40 25 

GSM: 0533 330 55 22

TUFANPAŞA MAH. HAL SK. 

14/C KOZAN

Plan, Proje, Taahhüt, Çelik 
Kontstrüksiyon, Anahtar teslimi

konut yapımı, 
Enerji Kimlik Belgesi, Emlak

Vatan Partisi Kozan İlçe Başkanı Cezmi Gürlen:

“Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’yi böler”
Vatan Partisi Kozan İlçe Başkanlığı tarafından Adnan

Menderes Parkı’nda Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır
konulu basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Vatan Par-
tililer: “Başkanlığa Hayır”, “Kurtuluş Savaşı Meclis ile veri
lir”, “Başkanlık milleti böler” pankartları açarak “Mustafa
Kemal’in askerleriyiz” sloganları attılar.

Vatan Partisi’nin heyecanlı Kozan İlçe Başkanı
Cezmi Gürlen ise: “Cumhurbaşkanlığı sistemi girişimi 2. İs-
tiklal Savaşı’nın önündeki tuzaktır. Cumhurbaşkanlığı sis-
temi girişimi aynı zamanda AKP iktidarı önündeki tuzaktır.
Fetöcü darbe girişimine karşı birleşmiş olan halk, Cumhur-
başkanlığı sisteminde birbirine ters bakıyor. Oysa bugün
Türkiye’nin önüne koyduğu iş Cumhurbaşkanının da kabul
ettiği gibi Mili seferberliktir. İstiklal Savaşı yerine referandum
savaşı eğer Cumhurbaşkanlığı sistemi meclisten geçerse
arkasından gelen 60 gün Türkiye referandum savaşına gire-
cek. Cumhurbaşkanlığı sistemi yandaşları, karşıtları olarak birbirleriyle mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’yi böler.
Cumhurbaşkanlığı sistemimi isteyenler anayasal suç işliyorlar” dedi. Basın toplantısının ardından vatan partililer “Cumhurbaşkanlığı sistemi
ne hayır” bildirisi dağıttılar. 

TAZİYE

Arkadaşımız, Okuyucumuz Cem Sucu’nun
Anneannesi Hatice Özsoy Hakk’ın rahmetine
kavuşmuştur. Merhume’ye Allah’tan rahmet,

kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı
diliyorum.

Yalçın KARA
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Denizbank, Kozanlı arıcılarla bir araya geldi

‘Arıcılık Kredisinden’ yararlanın
Deniz Bank, ülke genelinde bal üretiminde söz sahibi olan Kozan’da, Arıcılar Birliği
üyeleri ile önceki gün Kozan Ticaret Odasında bir araya geldi.

Tarım sektörüne sağladığı finansal destekle özel sektör bankaları

arasında lider konumda bulunan Deniz Bank, Kozan’da düzenlediği toplantıda
sektörün gelişimi için ele alınması gereken konuları değerlendirmek üzere
Türkiye’de bal üretiminde söz sahibi olan Kozan Arıcılar Birliği üyeleri ile bir
araya geldi. Sektöre dair sorunların masaya yatırıldığı buluşma da Deniz
Bank’ın tarım alanında yaptığı hizmetler de katılımcılar ile paylaşıldı. 

Tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetler ve
sektöre sunduğu yenilikçi ürünler adından söz ettiren Deniz Bank, Türkiye’nin
tüm bölgelerindeki üreticileri elindeki tüm imkânları kullanarak desteklemeye
devam edeceği belirtildi.

Banka bu çerçevede önceki gün Kozan Ticaret Odası’nda Kozan
Arıcılar Birliği üyeleri ile bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı gerçek-
leştirdi. Deniz Bank Kozan Şube Müdürü Adem Kürşat Pazarcı, Kozan Arıcılar
Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya ve Deniz Bank Tarım Bankacılığı Bölge Sorum-
lusu İbrahim Özdemir’in hazır bulunduğu buluşmada tarım sektörünün gelişmesi yönünde atılan adımlar, sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya
yatırıldı. Toplantıda ayrıca Deniz Bank’ın tarıma verdiği desteklerden, arı üreticilerinin kovan alımı gibi yatırımları için 48 aya varan vade ve uygun faiz
oranı ile sunduğu “Arıcılık Kredisi” ile işletme sermayesi giderlerini karşılayabilecekleri Üretici Kart’ın avantajlarından bahsedildi.

Deniz Bank Kozan Şube Müdürü Adem Kürşat Pazarcı toplantıda şunları söyledi: “Deniz Bank olarak faaliyetlerimiz ve tarım bankacılığı alanında
gerçekleştirdiğimiz hizmet ve uygulamalarımızla her zaman ve her yerde üreticimizin yanındayız. Özel bankalar arasında %37 pazar payımız ile lider-
liğimizi devam ettiriyoruz. İyi günde de kötü günde de üreticimizin yanı başında yer alıyoruz. Başta Üretici Kartımız olmak üzere tüm Tarım Bankacılığı
ürün ve hizmetlerimiz ile çiftçimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunarak hayatlarını kolaylaştırmayı ve yüzlerini güldürmeyi hedefledik, bu yönde
sektörümüzün önemli paydaşları ile işbirlikleri gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Kozan Arıcılar Birliği üyeleri ile bu verimli toplantıyı gerçek-
leştirmekten mutluluk duyduk. Tarımsal oda/birlik/kooperatif ve bayiler ile yaptığımız anlaşmalar kapsamında çiftçilerimize cazip fırsatlar sunuyoruz.
Üreticimize en iyi hizmeti vermek üzere tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Denizbank’ın üreticilere sunduğu hizmetlerle ilgili şu bilgiler verildi: 

Türkiye’de bir ilk olan “Üretici Kart” hakkında...
Çiftçiler Üretici Kartları ile şeker, mazot, gübre, yem, tohum, tarım ilacı, tarım makineleri, yedek parça ve diğer tarımsal ihtiyaçları için üye işyer-

lerinden alışveriş yapabilirler veya Şube ve tüm ATM’lerden nakit çekebilir veya 3 yıla varan vadelerde Üretici Kart üzerinden taksitli kredi kullanabilirler.
Geri ödemeler Deniz Bank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde yapılabilir.
Deniz Bank şubelerinden, anlaşmalı üye işyerlerindeki POS makinelerinden ve ATM’lerden Üretici Kart başvurusu yapılabiliyor. Ayrıca cep telefo-

nuna URETICI yazıp T.C. kimlik numarası ve bulunulan ilin plaka ko-
dunu aralarında birer boşluk bırakıp 3280’e SMS göndererek de Üretici
Kart başvurusu yapılabiliyor.

Türkcell faturaları için Üretici Kart'a otomatik ödeme talimatı vere
rek yıllık 600 TL'ye kadar olan cep telefonu faturaları faiz ödemeden
hasada ertelenebilir. Kampanyaya katılım için cep telefonundan 3280'e
TURKCELL yazıp gönderilmesi yeterli.

Her ay düzenli ödenmesi gereken Bağ-Kur primleri ve tarımsal
faturalar için otomatik ödeme talimatı vererek ödemeler hasada erte-
lenebilir.

Üretici Kart Ödemeleri tüm Deniz Bank Şubeleri ile PTT merkez
ve şubelerinden yapabilir.

Tarımsal elektrik ve su faturaları Üretici Kart üzerinden otomatik
ödemeye alınabilir uygun faiz oranı ile hasatta ödenebilir.
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SİPARİŞ İÇİN
HEMEN ARAYIN
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Ahmet Ünüvar 4 İnşaat 
Ünüvar Grup Güvencesiyle

4+1 Lüks Daireler

Yeni bir yaşamın
temellerini atıyoruz
Adres: Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı üzeri

Mevkii: Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Arkası
TLF: 0532 575 39 06 – 0533 660 7733 

Ahmet Ünüvar İnşaat
Mutlu Yuvalar Kurar

Çağdaş Tasarımların 

Modern Mekânların Mimarı



Emekli Eğitimci Durmuş
Başkurt’un sağlık durumu iyi
Emekli Eğitimci Durmuş Başkurt’un Adana Medline Hastanesi’nde ses tellerinden

ameliyat olduğu öğrenildi. Oldukça başarılı geçen
ameliyatta Başkurt’un sağlık durumunun iyi
olduğu belirtildi.  Değerli okurumuz, öğretmeni-
miz ve duylarlı abimize geçmiş olsun diyoruz...
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50 yıllık Tapan Bıçağı ustası…

Fevzi Çevik “Yıllardır
bıçakları biliyom biliyom
bitmiyor…”

Kozan’da Fehmi Özel Türkay Caddesi’nde ilkokuldan bu yana
bıçakçılık yapan Tapan’ın Tenkerli Mahallesinden Bıçakçı Fevzi Çevik abi
işlerinin güzel olduğunu söylüyor. 4 çocuk babası Fevzi Usta aynı za-
manda şehit babası. 

Şehit Ali Çevik’in babası. Usta bütün çocuklarını babadan kalma bıçakçılık mesleğiyle okutmuş. Usta yerine yetişen çırak olmadığın-
dan dertli…

Büyükşehir Belediyesi
caddelerdeki ağaçlara

bakım yapıyor
Adana Büyükşehir Belediyesi

Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı bi-
rimler Kozan’daki caddelerde yol ke-
narlarını süsleyen ağaçların
bakımlarını yapmaya devam ediyor.
Duyarlı kimseler tarafından za-
manında dikilen binbir derde deva
Akdeniz meyvesi keçiboynuzu harnup
ağaçları budanmaya başladı. Fehmi
Özel Türkay Caddesi’ni süsleyen har-
nup ağaçları meyve vermeye başladı
bile. Bakalım kıymetleri bilinecek mi?

Göçyolu’ndaki 4 yolu sel
götürmeyecek

Kozan’da yılların
çözülemeyen sel su-
larına belediye tarafın-
dan çözüm getiriliyor.
Kronikleşmiş sorunları
çözeceklerini söyleyen
Kozan Belediye Başkanı
Musa Öztürk ana cad-
delerden ara sokaklara
da geçildiğini belirtti.
Başarılı çalışmalar
yapan Kozan Belediyesi
Başkan Yardımcısı Cen-
giz Yeşiloğlu’na bağlı alt
yapı ekipleri tarihi Göçyolu’nun sonundaki 4 yol ve eski mahsere civarını 600’lük borularla
döşeme ye başladılar. Daha önce aynı ekipler tarafından döşenen 6 metre derinlikteki 1200’lük
ana hatlara 600’lük borularla bağlantılar yapılıyor. 
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Amerika kıtasında yerliler
yaşamakta idi.
Kıtayı 1492 yılında Kristof
Colomb keşfetti.
Ancak Hint adası olduğunu
sanmıştı.
Keşiften sonra, 
İspanyollar,
Portekizliler,
İngilizler,
Fransızlar,
Yeni kıtaya gitmeye başladı.
Amerika’ya giden Avrupalılar
toprak sahibi olmaya başlar.
Zaman içinde topraklarını
genişletirler.
Genişleyen toprakları kontrol
etmek ve çalıştırmak için,
Kendi ülkelerinden ve Avru-

pa’dan insan götürdüler.
Getirdikleri bu insanlarla
koloniler kurdular.
İngiltere 13 koloni kurdu.
Bu kolonilerin başına bir vali
atadı.
İngilizler, kolonilerden çok
ağır vergiler almaya başladı.
Ağır vergiler kolonilerdeki
yaşayanları etkiledi.
İngiliz kolonilerinde bağımsız
lık mücadelesi başladı,
4 Temmuz 1776 ‘da bağımsız
lık bildirgesini yayınlayarak,
Bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Bu bildirgede bütün insan-
ların, 
Özgür doğmak ve yaşamak,
Özgürlükleri korumak,
Yeni bir hükümet kurmak,
Yönetim şeklinin demokrasi
olacağı,
Gibi ifadeler yer aldı.

13 Eyalet Amerika Birleşik
Devletini oluşturdu, 
1783 yılında İngiltere,
Amerika Birleşik Devleti’nin
bağımsızlığını kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri
1787 resmen kuruldu. 
Bu gün Amerika Birleşik Dev
leti idari olarak;
Bir federal bölge, 50 eyalet, 5

özerk bölge, 
9 küçük ada ya da adalar
grubundan oluşur,
Amerika Birleşik Devletini
meydana getiren 50 eyaletinin
her birinde, 
Yasama organı, 
Yürütme organı,
Yargı organı ile birlikte, 
Her eyaletin başkenti var.
Amerika Birleşik Devleti fede
ral bir cumhuriyettir;
İki meclisli federal bir yasama
organına, 
Federal bir hükümete,
Federal bir yargı sistemine,
Federal bir başkente sahiptir.
ABD’nin yasama organı iki
meclisten meydana gelir. 
Senato ve Temsilciler Meclisi. 
İki meclisin üyeleri de halk
tarafından seçilir. 
Senato’ya her eyalet nü-
fusuna bakılmaksızın 2 tem-
silci gönderir. 
Senato 100 üyeye sahip.
Temsilciler Meclisi’ne ise her
eyalet,
Nüfusuna bağlı olarak farklı
sayıda temsilci gönderir. 
Temsilciler Meclisi 435 üyeye
sahiptir. 

Senato 1/3’ü 2 yılda bir olmak
üzere 6 yılda bir yenilenirken, 
Temsilciler Meclisinin ise 2
yılda bir tamamı yenilenir. 
Senato ve Temsilciler Meclisi
birlikte,
ABD’nin yasama organı Kong
re’yi meydana getirir.
ABD’ de başkanlık seçimi;
Her partiden aday adayları
her eyalette ön seçime girer.
Ön seçimin galibi adayın
adaylığı kesinleşmemiştir.
Partiler ulusal kongrelerini
toplar.
Delegeler, ön seçim galibi
adayı oylar.
Delegelerin yeterli oyunu
alırsa adaylığı kesinleşir.
1792 yılından günümüze
Amerika’da başkanlık seçimi 
Kasım ayının ilk pazartesini
izleyen salı günü yapılır.
Seçmen doğrudan başkanı
seçmez.
Başkanı seçecek, seçiciler ku-
rulunun 538 delegesini seçer.
538 delegeden 270’i alan,
partinin adayı seçimi kazan-
mış olur.
Seçim 4 yılda bir yapılır.
Aynı kişi en fazla iki kere
seçilir.
Başkanla beraber başkan
yardımcısı da seçilir. 
Amerikan başkanı hem dev
lete hem de federal hükümete
başkanlık eder.
Yürütme organı, yetkilerini
diğer iki hükümet organı ile
eşit olarak paylaşır.
Yasama, yürütme ve yargı or-

ganlarının yetkileri yasa
ile belirlenmiştir 
Başkan;
Bakanları,
Yüksek ve Federal mahkeme
hâkimlerini,
Büyük elcileri,
Kurum başkanları, 
Gibi kilit noktalara, atamaları
senatodan onay alarak yapar.
Kongreden gelen yasaları veto
etme hakkına sahiptir. 
Kongre’ye müdahale edemez. 
Kongre’ye karşı sorumluluğu
yoktur.
Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülen Anayasa
değişikliği içinde yer alan, 
Partili Cumhurbaşkanlığı, 
Kuvvetler ayrılığı olmayan,
yürütmeye sınırsız yetkiler
tanıyan sistemi adı,
İtaat et rahat et sistemidir.

Sacit ÖztürkDe
m
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Amerika’da Başkanlık

ZAYİ
Kozan İlçe Nüfus Müdür-

lüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı
ve Kozan İlçe Trafik Müdürlüğü’n-
den aldığım B sınıfı sürücü belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.

Ferhat Poyraz
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KURTOĞLU TİCARET

TLF: 515 88 48 - 0 536 650 00 11  Andıl Caddesi/ Kozan

Kurtoğlu Ticaret

Bünyamin Kurt ve oğulları

KAMA Çapa Motorları Yetkili Satıcısı
Hafriyat - Nakliyat

Demir-Çimento-Tuğla-Biriket-Kum-Çakıl

Kozan Kaymakamlığı
konuya duyarsız

kalmadı

Geçtiğimiz hafta “Suriyelileri bağrımıza basalım; Türk
vatandaşlarını da unutmayalım” başlıklı haberimize du-
yarsız kalmayan Kozan Kaymakamı Avni Oral’ın tali-
matıyla yukarı Oruçlu Köyü’nde oturan T.Ç’nin hem
evine gerekli yardımın ve desteğin verildiği öğrenildi.
Daha öncede Sosyal Yardımlaşmadan aynı yurttaşa
maddi destek verildiği öğrenildi. Kaymakam Avni Oral’a
ve yetkililerin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. 
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ÇAKIN BALIKÇILIK VE RESTAURANT
Taze balık ve Kebap çeşitlerini yiyebileceğiniz nezih bir ortam

Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi (Işıklı Yol
Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Civarı)  No: 37 / A  Kozan / ADANA

Sağlığınız

için Balık yiyin

Necmettin
ÇAKIN 

& 
Beşir 

ÇAKIN 

Mrk. İş Yeri: 0322 516 20 61      İş Yeri: 0322 516 20 62

Necmettin ÇAKIN: 0534 593 22 62 / Beşir ÇAKIN : 0530 690 08 15 
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Küçük çocukluğumuz da oy-
nadığımız saklambaç oyununun bir
parçasıydı. Elma dersem çık Armut der-
sem çıkma. Oyunun bir parçası olan
çıkma veya çıkmama o komutu veren
kişinin söyleyeceği söyleme bağlı idi.
Kulaklarımızı diker ondan gelecek emri
beklerdik. Saklandığımız yer zaman
zaman ürkütücü olduğundan bir an
önce Elma demesini beklerdik. Çünkü
o söylemle gelecek olan çağrı dışarı çık-
mamızı sağlayacaktı. Bir siz arayan
olurdunuz bir karşı taraf. Ama oyunun
ortak gayesi veya amacı aynıydı bir-
birine üstünlük sağlamak. Sanki birileri
hala oyun oynadığını sanıyor. Hâlbuki
o günden bu güne kadar hayatımızda o
kadar çok şeyler geçtiği. Mesela bir
örnek vereyim. Eskiden köye çerçi
dediğimiz satıcılar gelirdi. Çok iyi hatır-
lıyorum arabasından şöyle bağırırdı. Ar-
paynan, buğdaynan akşamdan kalmış
çorbaynan haydi çerçi geldi. Küçük
çocukken koşar eve doğru giderdik.
Kimimiz ambardan buğday, kimimiz
arpa getirirdik. Zati akşamdan kalan
çorba işin tamamlayıcı esperisi idi.
Neyse alınacaklar alınır çerçi amca
tekrar giderdi. Artık o çerçiler gelmez
oldu. Çünkü o türde çerçici kalmadı.
Çünkü dünya çok değişti. Çünkü
dünya çok gelişti. Gelişen bu dünya biz
lere o kadar çok yeniliği ve yaşamsal
güzellikleri de birlikte getirdi ki
gelişirken de değişirken de hepimizin
sorumluluklarını farklılaştırdı. Belli bir
düzen içinde işleyen çarkın artık
yenidünya düzeninde kendi içinde
sıkışmalarında görülmeye başlandı.
Sıkışmaların çıkış noktasında aklıselim
hareket etmenin herkesin ortak paydası
olması gerektiği açıkça görüldü. Çünkü

elmanın da armudun da ortak gayesi
aynı şey olmalı. Bu ülkenin geleceği…
Kirletilen ve herkesin kafasında
şüpheler dolu bir anayasanın değişmesi
gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. Önceki
anayasa doğrudur veya yanlıştır. Ol-
ması gereken her ne ise… Dünya bu
kadar değişmiş ve gelişmişken böyle bir
ihtiyacın kendiliğinden ortaya çıkma
gereğidir. Değiştirmek yani yenile-
mek… İnsan hayatının işleyiş ve
yaşayış şekline baktığınızda değiştirmek
zorunda kaldığı şeyler olmuştur.
Evinizin boyasını, bindiğiniz arabanızı,
giydiğiniz elbisenizi, saç modelini ve
sayamadığımız onlarca şeyi. Psikolojik
anlamda baktığınızda değiştirmek sanki
yaşamın genetiğinde olan ihtiyaçtır.
Her şey bu kadar değişme gereğini or-
taya çıkartmışken oylanacak olan
anayasanın bu ülkenin gelecekteki
kaderini belirleme açısından çok önemli
olacağı kanısını taşımaktayım.
Tercihleriniz tabii ki çok önemlidir.
Çünkü bu ülkede birlikte yaşamak
bizim ortak kaderimizdir. Ben artık
elma dersem çık armut dersem çıkma
oyununun çok demode olduğunu, artık
yeni nesillerin çok daha gelişmiş
teknoloji oyunlar oynadığını, bunun
gerekleri olarak da her şey değişirken
bizim de değişmemiz gerektiğine
inanıyor, değişimin ve gelişimin her
alanda olduğu gibi hayatımızda
katkılarının pozitif olmasını ümit ediyo-
rum. Tabii ki değiştirmeye çalıştığımız
bir eşya değil değiştirmeye çalıştığımız
geleceğimiz belki de yaşamımızın yön
belirleyicisidir. Siz nasıl bakarsınız
bilmiyorum ama ben artık otuz yıl
gerisini yaşamak istemiyorum. Ben
geleceği yaşamak istiyorum. Yaşamsal

haklarımız gelişen
ve büyüyen
dünyada farklı
zorunlulukları da
beraberinde ge-
tirdi. Dünyaya
öyle yayılmış öyle dağılmışsınız ki her
şeyin ilk günkü gibi olmasını o düzen
içinde işlemesini bekleyemezsiniz. Ko-
runduğunuza inanmak haklarınızın yen-
mediğine inanmak sizi daha da verimli
hale getirtecektir. Hal böyleyken ka-
nunların işleyişi yeni yaşam biçimine
göre şekillendirilmelidir. Dünya nüfusu
hızla artmaktadır. Ama sınırlarımız ve
topraklarımız hep aynı kalmaktadır.
Artan nüfusun getirdiği farklı yaşam
biçimi yeni kanunların oluşması
gereğini ortaya çıkartmıştır. Değişen
ihtiyaçların zorunlu kıldığı yaşam gerek-
leri sizin haklarınızı korumak için bazı
yeni yasaları da lüzumlu hale getir-
miştir. Eğer ki hiçbir şeye ihtiyaç yoksa
niye yapıyoruz yolları, barajları,
okulları, havaalanlarını. Demek ki bu
bir ihtiyaç hem de en yaşamsal ihtiyaç.
Bunları yaparken bu değerleri koru-
mamız, yaşatmamız için gerekecek
yasaların da değişmesi gerekiyor. İçinde
bulunduğunuz şartlar bazı şeyleri
zorunlu hale getiriyor. Sonuç olarak
kanun, düzen, intizam yani yaşamın
belli kurallar içinde sürdürülebilmesi
için oluşan zorunluluk ve uyma gereği.
Kanunlar bu ülkede yaşayan herkesin
haklarının ve yaşam biçimlerinin onlar
adına koruyucusudur. Yapılacak
referandumun ülkemize ve insanımıza
hayırlar getirmesi dileklerimle hepinizi
selamlıyorum.

YENİ ANAYASA VE GEÇMİŞİN ÇOK GEÇMİŞTE KALMASI 
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Kadir BURSAL  
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Küçücük çocuklarımız
sabah ezanından önce kalkıyor-
lar. Bu inat niye? Anlayamadım.
Enerji tasarrufu diyorlardı. Tam
tersine daha çok enerji harcan-
dığı ortaya çıktı. Bu çocuk-
larımızın eğitimden
soğuduklarına mı yanalım;
uykusuz kaldıklarına mı, yoksa
fazla enerji harcanmasına mı?

Aklıma çeşitli komplolar geliyor.
Bilmediğimiz daha derin bir
şeyler mi var?
Galiba bir neden de Türkiye’nin
dünya ile entegrasyonunu
koparmak… 
Gerçi, biz zaman zaman yayın
yasakları ve sosyal medya kısıt-
lamalarıyla uğraşırken, elin
adamları bizim bağırsaklarımızın

içini bile biliyorlar.
Size söyleyim: Bu ikti-
darda gördüğüm en
büyük yanlışlardan
birisi DAYATMACILIK
ve geçmişin iyi- kötü
her şeyiyle hesaplaş-
ması…
Yanlışta da ısrar etmek gibi bir
kuru inatçılık var.
Dediğim dedik, çaldığım düdük
misali…
Adamlar nasıl olsa işin sonunda
“kandırıldık” dediklerinde kayıt-
sız, şartsız inanan %50 mevcut.
Giderek bu % 50’nin 60’a 70’e
çıkacağını da söyleyip algı oluş-
turmaya da gayret ediyorlar.
Peki, bu ekonomik koşullarda
yurttaş oyunu verir mi?
Ben bilmem!?
Bildiğim şeyler: Çocuklarımızın
iyi eğitilmediği…
Ülkemizin içeriden ve dışarıdan
kuşatıldığı…
Toplumsal kutuplaşmaların art-

tığı…
Geçinmenin giderek zorlaştığı…
Eskiden duvarlara şöyle
yazarlardı: “Zam zulüm işkence
işte DYP” ya da “Zam zulüm
işkence işte CHP” 
Hadi şimdi birisi çıkıp da
ekonomi kötüye gidiyor desin,
yazsın…
Olmaaaz! Neden? Çünküüü:
Türkiye büyüyor, gelişiyor, bizi
istemeyen dış güçler milleti
kandırmaya çalışıyor.
Şu tüneli bitirsinler, biraz daha
köprü yapsınlar da görün siz
büyüyen Türkiye’yi…
Ne diyelim: Demek ki göre-
ceğimiz var…
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YALÇIN KARA

Çocuklar uykusuz kalıyorlar…

Çocuklar sınıflarda uyumaya başladı. Enerji şirketlerine para
kazandırsınlar da gerisinin önemi yok...

Piyasa öldü. Satışlar durdu, cadde de trafiğe kapanınca…
Gaziköyü'ne döndük. Kovboy filmlerindeki terkedilmiş kasaba gibi...
Piyasalardaki olumsuz hava mahvetti de; belediyenin alt yapı çalış-
ması hizmetiyle de, olacak o kadar misali birkaç gün zorlandı esnaf...
Bakalım krizin sonu nereye varacak?

Hangisi olursa olsun farketmez. Yeterki yerli olsun
Yerli marketlerimiz de alışveriş yapan insan-

larımız kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söylüyor-
lar....



POLEN MEDİKALPOLEN MEDİKAL
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A’DAN Z’YE TÜM MEDİKAL İHTİYAÇLARINIZ BULUNUR. SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN

GENİŞ VE FERAH BİR ORTAMDA YÜZLERCE ÇEŞİT MEDİKAL ÜRÜNLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ. HAF-

TANIN YEDİ GÜNÜ 24 SAAT TÜM MEDİKAL İHTİYAÇLARINIZI BİR TELEFONLA TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

“ KALİTELİ VE EKONOMİK MEDİKAL

ÜRÜNLERİNDE TEK ADRESİNİZ”
Kredi Kartı

Geçerlidir

ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 10/A HASTANE KAVŞAĞI, DOLMUŞ DURAĞI
CİVARI  TEL: 0322 516 05 52 - GSM: 0535 226 45 38 KOZAN/ADANA

TEKERLEKLİ SANDALYE
AKÜLÜ SANDALYE
BUHAR MAKİNELERİ 
TANSİYON ALETLERİ
HASTA VE ÇOCUK BEZLERİ
HASTA YATAĞI
HASTANE TERLİKLERİ
BASTONLU OTURAK
HAVA VE ODA 
NEMLENDİRİCİLER
VE DAHA YÜZLERCE
MEDİKAL ÜRÜNLERİ.
AYRICA SGK ÖDEMELİ
BUHAR MAKİNELERİ
HASTA BEZLERİ


