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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
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Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi gövde gösterisine dönüştü
Abdülkadir Kozan ilçe başkanı seçildi

AB Bakanı Ömer Çelik 2019 seçimlerini Kozan’dan başlattıklarını söyleyerek Kozan’ın önemine değindi
Ak Parti Kozan İlçe 6. 
Olağan Kongresi Av-
rupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Ömer 
Çelik, Ak Parti Adana 
Milletvekilleri Tamer 
Dağlı, Necdet Ünü-
var Talip Küçükcan, 
Samsun Milletvekili 
ve İl Koordinatörü 
Fuat Köktaş, Ak Parti 

Adana İl Başkanı Fikret Yeni, çevre ilçelerin belediye ve 
ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, 
kongre üyeleri ve davetlilerin katılımıyla Kozan Belediye 
Sineması’nda yapıldı. Tek liste halinde girilen seçimde 
Abdulkadir Kozan, Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığına 
seçildi.                                                                     Sayfa: 8’de

KOZAN KOLEJİ’NDE MATEMATİK 
OLİMPİYATLARI YAPILDI

Kozan Koleji’nde 4. Sınıflar ödüllü 
matematik olimpiyatları yapıldı. Saat 
10.00’da başlayan yarışmaya katılım yoğun 
oldu.                                                Sayfa: 2’de

Şoförler Odası Başkanı Atlı 
“Hizmetlerimize devam edeceğiz”

Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular 
Odası olağan kongresi gerçekleşti. Kongrede tek 
aday olan mevcut başkan Mustafa Atlı yeniden oda 
başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Başkan Atlı, 
odada emeği geçenleri unutmayarak ahde vefa örneği 
sergiledi..                                  Sayfa: 6’da

Muhtarların reisi
Dev Muhtar Salim Açıkgöz

Dev muhtar, vatansever, içi dışı bir muhtar; 
altın yürekli ve cesur muhtar Salim Açıkgöz 
yeniden Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.           

Sayfa:14’de
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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

Kozan Koleji Proje Ekibi 
Çukurova Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteriyle Görüştü

Kozan Koleji Kurumsal İletişim Uzmanı 
Ertan Şahin, biyoloji öğretmeni Meh-
met Arslan ve sosyal bilgiler öğretmeni 
Hümeyra Sarımehmetoğlu’ndan oluşan 
proje ekibi “ Turaçlar Kuşları Hep Uçsun” 
projesini hakkında bilgilendirme yapmak 
ve destek istemek istemek amacıyla Çu-
kurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. Lutfi Altınsu ile görüştü. Yaklaşık 45 
dakika süren görüşmede Kozan Koleji 
proje ekibi, anavatanı Çukurova bölgesi 

olan ve nesli tükenmek üzere olan Turaç Kuşunu korumayı hedefleyen ve bu konu-
da farkındalık yaratılması amaçlanan palanlarını anlattılar. Çok sıcak bir ortamda 
geçen görüşmede Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altınsu Kozan 
Koleji proje ekibini duyarlılıklarından ötürü teşekkür edip, proje üzerinde nasıl bir 
yol izlenmesi gerektiği konusunda biraz çalışıp tekrar görüşelim dedi. Konu ile ilgili 
konuşan Kozan Koleji Kurumsal İletişim Uzmanı Ertan Şahin “ Bölgemizin nesli 
tükenmekte olan kuşlarından olan “Turaç Kuşları Hep Uçsun” projesiyle bu kuşları 
koruma altına alıp neslinin devam etmesini istiyoruz. Bizi kabul edip, projemize des-
tek olan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altınsu’ya çok teşekkür 
ederiz. Kolejlerin yaşadığı çevreye ve topluma sorumlulukları vardır. Bizim Kozan 
Koleji olarak ilkelerimizin başında doğayı,hayvanı seven bir nesil yetiştirme gelir. 
Nitekim bu bağlamda geçen hafta Kozan Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Göller 
bölgesi Yabani hayata yiyecek bıraktı. Ve bu haber ulusal basına çıktı. Yakın zamanda 
Kozan Koleji Hatıra Ormanları oluşturmayı düşünüyoruz. Her öğrencimizin dikili bir 
fidanı olacak. Bu projelerle Kozanda da sosyal farkındalık yaratmak istiyoruz. Sadece 
öğrencilerimizin değil bütün Kozan’ın dikkatini doğaya ve hayvanlara çekmek istiyo-
ruz” şeklinde konuştu. Yakın zamanda Turaç kuşu ile ilgili biri Kozan Kolejinde olmak 
üzere Çukurova Kalkınma Ajansında çalıştay yapılmasının planlandığı öğrenildi.

KOZAN KOLEJİ’NDE MATEMATİK 

OLİMPİYATLARI YAPILDI
Kozan Kolejinde 4. 
Sınıflar ödüllü mate-
matik olimpiyatları 
yapıldı. Saat 10.00’da 
başlayan yarışmaya 
katılım yoğun oldu.
Saat 09.00’dan itibaren 
minik yarışmacılar 
Kozan Kolejine akın 

ettiler. 40 sorunun yer aldığı yarışma  80 dakika sürdü. Yarışma 
boyunca okul bahçesinde veliler, içerde ise minik öğrenciler 
büyük heyecan yaşadı. Yarışmaya çevre ilçelerden de katılım 

olduğu gözlendi.Yarışma boyunca 
veliler Kozan Koleji bahçesinde gü-
neşin ve doğanın tadını çıkardılar. 
Güvenliğinden 
hizmetlisine ,öğretmen ve idare-
cilerin organizasyonu başarıyla 
gerçekleşti. Dereceye giren öğren-
cilere sonucu 20.02.2018 Salı günü 
telefonla bildirilecek olup ödül 

töreni ise 24.02.2018 Cumartesi günü Kozan Kolejinde yapıla-
caktır. Birinciye: Bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye akıl oyunları 
verilecektir.
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İnsan varlık ve yokluğun dans etti-
ği bir alemde gibi.
Varlık yoklukta, yokluk ise varlık-
ta saklı sanki.
Varlığı bilmeden yokluğu anlaya-
mayız, yokluğu anlamadan da var-
lığı kavrayamayız.
Varlık varsa, anlayabiliyor gibiyiz 
de, yokluğun yokluğunu nasıl bilip 
anlayabiliriz?
Anlayabilmek için var olmak gere-
kiyor gibi.
O halde yokluk var olabilir mi? 
Yokluğun gerçekten bir varlığı ola-
bilir mi? Yokluktan bahsedebili-
yorsak olmalı!
Ya varlık gerçekten var mı? 
Ya siz gerçek misiniz? 
Peki, yokluk gerçekten yok mu?
Hangisi daha anlamlıdır; varlık mı 
yoksa yokluk mu?
Varlık ile yokluk arasında fark var 
mı, yoksa yok mu?
Bu soruların anlamı var mı, yok 
mu? 
Varlık var olan mı? 
Yokluk yok olan mı?
Kısacası bir varmış, bir yokmuş…
EVET, VARLIK VE YOKLUĞUN 
DANSI, SIRLARIN SÜSLEDİ-
Ğİ GÖSTERİŞLİ BİR BİLMECE 
GİBİ DURUYOR ÖNÜMÜZDE 
VE KENDİMİZDE.

BÜYÜK PATLAMA
Saniyeler, dakikalar ve saatler de-
ğil,
Günler, haftalar ve aylarda değil,
Yıllar, yüzyıllar ve binyıllar bile de-
ğil,
Milyon yıllarda değil,
Milyar, milyar yıllar önce…
Taa 14 milyar yıl kadar önce…
Henüz fizik yok, kimya yok, biyo-
loji ise hiç yok.
Hatta zaman da yok.
Zamansızlık ve mekansızlık ale-
minde birden bire akıllara sığma-
yacak bir patlama olur.
Ve oluş başlar…

Madde ve fizik alem ortaya çıkar. 
Mekân oluşur.
Mekânla birlikte zaman da gelişip 
büyür ve var oluş kervanına katılır.
Kısacası yoklukta var oluş başlar.
Evrendeki canlı – cansız, bit-
ki –hayvan, insan bütün varlıklar 
yaklaşık 14 milyar yıl önce Büyük 
Patlamayı yapan ve başlayan var 
oluşu tayin eden yasaların, muhte-
şem ahengiyle devam ederler. 
Varlıkta ve bizim varlığımızda hep 
o ihtişamlı ahenk gizlidir. 
Yokluğun doğurduğu / yoğurduğu 
varlık alemi önümüzde ve içimiz-
de keşfi gerektiren sırlarıyla duru-
yor. 
Bu sırların anlaşılmasında akıl sa-
hibi tek varlık olan insanın, din 
gönderilen tek varlık olan insanın 
ihtişamlı bir mevkisi ve çok ağır 
bir sorumluluğu vardır.
Büyük patlama ile başlayan oluş 
neyin başlangıcıdır?
Olsa olsa fizik olan varlığın baş-
langıcı olmalı.
Öyle ise fizikötesi neresidir?  Fizik 
olan her şeyin dışında ve ötesinde 
var olmalı!
Fizik alemde var olan her şeyi ak-
lın ve bilimin çabasıyla anlamak 
mümkün olmalı. Bunu derken 
bütün evrenin ve bütün sırlarının 
anlaşılabileceğini düşünüyorum. 
Evrende aklın ulaşamayacağı bir 
sır olmamalı. Ve kalmamalı…
Bilimsel metotlarla fizik alemin 
sırlarının bütünüyle keşfinin 
mümkün olabileceğini söylemek 
istiyorum. 
Gözlem, deney, akıl yürütme me-
totlarıyla fizik olarak var olan her 
şeyi bilmek, bulmak ve keşfetmek, 
aklın ve yeteneklerimizin gücüyle 
mümkün olabilir.
Fizik bilimi yüzyıllardır, evrenin 
ve insanın tabii olduğu yasalara, 
kurallara ulaşmaya çalışıyor. Geli-
şen teknoloji de bu çabada insana 
yardımcı oluyor.
İnsan bilim ve teknoloji marifetiy-
le pek çok bilinmezi aydınlatıp, bi-

linir hale getirmiştir. Ama yine de; 
akıl, bilim, teknoloji sadece fizik 
alemin bilinmezlerini bilinir yapa-
bilir.  
Peki, fizikötesini ne yapacağız? 
Oraların gözlenmesi, denenmesi 
ve fiziki anlamda izahı düşünüle-
mez. Çünkü bilinen varlıklara bir 
benzerliği olmamalı.
Fizikötesi sanki bilinmesi müm-
kün olmayan bir alem. İnsanın 
aklının gücünün ötesinde. Çünkü 
bildiğimiz zaman ve mekâna ben-
zerliği düşünülemez.
Ancak fizikötesinin makul açıkla-
masını hissetmek mümkün gibi. 
Ama bu, fiziği bilmekle mümkün 
görünüyor.
Fizikötesinin varlığı, en makul şe-
kilde, fiziği tanıyarak kabul edile-
bilir.
Kısacası fizikötesine inanmanın 
yolu fiziği çok iyi bilmek olmalı.
Bu yüzden fiziği bilmeyenin fizi-
kötesine inanması boş laftır.
Fiziği bilmek, fizikötesini kabulün 

muhtemelen en gerçekçi yoludur. 
BOŞUNA DENMEMİŞ 
“KENDİNİ BİLEN RABBİNİ 
BİLİR’’ DİYE.
Kendini bilmek aklın, Rabbini bil-
mek ise aklın ve imanın işidir. Fizik 
alemi; ilahi destekle aydınlanmış 
ve disipline edilmiş akılla bilebili-
riz.  Fizikötesine ise akla yardımcı 
ve eğitici olarak gönderilen dinle 
bilmek ve inanmak mümkündür.

VARLIK VE YOKLUK

DOLAYISIYLA, KENDİNİ TANI-
MADAN, EVRENİ ANLAMADAN, 
VAROLUŞU KAVRAMADAN, Fİ-
ZİKÖTESİNİ BİLMEYE VE ONA 
İNANMAYA KALKMAK BOŞ 
LAFTIR.
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KURTOĞLU TİCARET
Demir-Çimento-Tuğla-Biriket-Kum-Çakıl
KAMA Çapa Motorları Yetkili Satıcısı
  Hafriyat-Nakliyat

Bünyamin Kurt ve Oğulları
Adres: Andıl Caddesi / KOZAN
TLF: 515 88 48-GSM: 0536 650 00 11

Yollarının çukurluğunu yazmaya hacet var mı? 
Bilmiyoruz. Zira çukursuz bir cadde yok şükür!

Kontrolsüz hız caddesi

Kontrolsüz hız caddesi Fehmi Özel Türkay Caddesi...
Kaymakam Şafak Gürçam'a ve belediye yetkililerine yurttaşın çağrısıdır. Kozan'ın trafik 

sinyalizasyonu olmayan yegâne önemli caddesi Fehmi Özel Türkay Caddesi tam bir denetimsiz 

cadde haline geldi. Ağır tonajlı araçların,  beton mikserlerinin ve tırların geçiş tercihi haline gelen 

cadde tehlike saçıyor. Bu caddeye lütfen biraz hizmet. Acilen trafik ışıkları, emniyetin etkin 

denetimi ve belediyenin çöp temizliğini sürekli yapması gerekiyor.
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T E Ş E K K Ü R
Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Başkanlığımızın olağan kongresine katılarak 

bizleri onure eden Adana ESOB Başkan Vekili Sayın Mustafa Göztaş’a, MHP Adana İl Başkan 
Yardımcısı Sayın Alev Ataş’a, MHP Kozan İlçe Başkanı Sayın Nihat Atlı’ya, 2. Başkan Sayın Yusuf 
Eroğlu’na, Halk Bankası Bölge Müdürü Sayın Mustafa Atlı’ya, Kozan Ticaret Odası Başkanı Sayın 

Mustafa Kandemir’e, Başkan Yardımcısı Sayın Fatin Dağlı’ya, Adana Berberler Odası Başkanı Sayın 
İlhami Uygunsözlü’ye, Kozan Dolmuşçular Koop. Başkanı Sayın Ergün Karaoğlan’a, Berberler ve 

Kuaförler Odası Başkanı Sayın Zahide Azgın’a, Ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Şahbazoğlu’na, 
Kozan OSB Müdürü Sayın Fatih Aydın’a, Sebzeciler Odası Başkanı Sayın Süleyman Delibaş’a, 

Kuyumcular Odası Başkanı Sayın Emin Canbolat’a, Binboğa Bal Koop. Başkanı Sayın Emrah Zararsız’a, 
Kozan Elektrikçiler Odası Başkanı Sayın Hakan Sağmen’e, Kozan Sancaklı EKK Koop. Ve Kunduracılar 
Odası Başkanı Sayın Yahya Ocak’a, Kozan Sanayi Sitesi Koop. Başkanı Sayın Yusuf Erik’e, sivil toplum 

kuruluşlarımızın temsilcilerine, iş adamlarımıza, oda üyelerimize ve odamızın kongresine katılan 
ismini sayamadığım çok kıymetli davetlilere ayrıca kongremize çiçek ya da çelenk gönderen ya da 

bizleri telefonla arayarak hayırlı olsun dilek ve temennisinde bulunan tüm dost ve hemşerilerimize, 
ayrıca odamızın kurucu Başkanı Mustafa Avşar ve geçmişte odamızda görev almış kıymetli 

büyüklerimize teşekkür eder,  
saygılar sunarım.

Mustafa ATLI
Kozan Şoförler, Otomobilciler 

Ve Kamyoncular Odası Başkanı
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Kozan Şoförler Odası Başkanı Mustafa Atlı 
“Hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz”

Kozan Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası olağan kongresi 
gerçekleşti. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Mustafa Atlı ye-
niden oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Başkan Atlı, oda da 
emeği geçenleri unutmayarak ahde vefa örneği sergiledi. 
Anka Müzikhol’de gerçekleşen kongreye Adana ESOB Başkan Vekili 
Mustafa Göztaş, MHP Adana İl Başkan Yardımcısı Alev Ataş, MHP 
Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, 2. Başkan Yusuf Eroğlu, Halk Bankası 
Bölge Müdürü Mustafa Atlı, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, 
Başkan Yardımcısı Fatin Dağlı, Adana Berberler Odası Başkanı İlhami 
Uygunsözlü, Kozan Dolmuşçular   Koop. Başkanı Ergün Karaoğlan, 
Kuaförler Odası Başkanı Zahide Azgın, Ziraat Odası Başkanı Mehmet 
Şahbazoğlu, Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, Sebzeciler Odası Başkanı 
Süleyman Delibaş, Kuyumcular Odası Başkanı Emin Canbolat, Binbo-
ğa Bal Koop. Yön. Kurulu Başkanı Emrah Zararsız, Kozan Elektrikçiler 
Odası Başkanı Hakan Sağmen, Kozan Sancaklı EKK Koop. Ve Kundu-
racılar Odası Başkanı Yahya Ocak, Kozan Sanayi Sitesi Koop. Başkanı 
Yusuf Erik ile Atlı Ailesi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş 
adamları, oda üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 
Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ge-
lir, gider ve faaliyet raporlarının okunarak oylamaya sunulup kabul 
edilmesinin ardından kongre öncesi Kozan Şoförler, Otomobilciler ve 
Kamyoncular Odası Kurucu Başkanı Mustafa Avşar ve odada emeği 
geçenlere plaket takdiminde bulunuldu. Oda Başkanı Mustafa Atlı ise 
kongrelerine katılan tüm davetlilere ve üyelerine teşekkür ederek Kozan 
Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Başkanlığının başarılı 
çalışmalarına ve hizmetlerine ara vermeksizin devam edeceklerini ifade 
etti.
Tek liste üzerinden gidilen kongre sonrası Kozan Şoförler Otomobil-
ciler ve Kamyoncular Odası Başkanlığı yönetimi şu isimlerden oluştu; 
Başkan Mustafa Atlı, asil üyeler Ahmet Gebenli, Veli Kabacık, Emral 
Ücel, Ahmet Erkol, Ömer Eroğlu ve Vural Bayrakçı, yedek üyeliklere 
Hacı Sami Yılmaz, Ethem Saygılı, Mustafa Ateş, İbrahim Yavuz, Ah-
met Ebrar Gaffaroğlu, Mustafa Bozkurt ve Cengiz, denetim kurulu asil 
üyeliklerine İsmail Eroğlu, Ünzile Yıldırım ve Mehmet Yaşarcan, yedek 
üyeliklere ise Ceren İnanç, İsmail Şahinoğlu ve Ümit Eroğlu seçildiler.
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IŞIKLI YOL’UN YAĞMUR SUYU IZGARALARI YERLEŞTİRİLİYOR
Kozan Belediyesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesine yağmur suyu ızgarası 
yerleştiriyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Şantiye Şefliği tarafından yürütülen 
çalışmalar kapsamında Şehit Hüseyin Soydan Caddesinde 11 farklı noktaya, 
125 metre yağmur suyu ızgarası yapılacağı belirtildi.
 
Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Yeşiloğlu belediye ekiplerinin 
çalışmalarını yakından takip ediyor. Halk arasında Işıklı Yol olarak bilinen 
Şehit Hüseyin Soydan Caddesindeki çalışmaların 5 gün süreceği ifade edildi.
Geçtiğimiz aylarda aynı caddede Kozan Belediyesi, Adana Büyükşehir Bele-
diyesi ve TEDAŞ işbirliğinde geniş kapsamlı bir çalışma yapılmıştı. Caddenin 
su, kanalizasyon ve elektrik altyapısı tamamen yenilenmiş; ayrıca Kozan Be-
lediyesi ekipleri tarafından caddeye 850 metre yağmur suyu drenaj hattı dö-
şenmişti. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile caddenin asfaltlanması 
tamamlanmış, Kozan Belediyesi ekipleri kaldırımlarda yenileme yapmıştı.
Kozan Belediyesi Şantiye Şefliği ekipleri Şehit Hüseyin Soydan Caddesindeki 

çalışmaların yanı sıra Varsaklar Mahallesindeki yağmur suyu drenaj hattı projesine de devam ediyor. Belediye ekipleri Hacıbeyli Köyünde de yol 
açma, genişletme, kumlama ve asfalt yama yapıyor.

ÇUKUROVA FUARCILIK A.Ş. GENEL KURUL 
TOPLANTISI ADANA’DA YAPILDI
Kozan Ticaret Borsası’nın da ortağı olduğu Çukurova Fuarcılık A.Ş. 
Genel Kurul Toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş 
Başkanlığında Adana’da gerçekleşti.
Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yağan’ın 
katıldığı toplantıda gündem maddelerinin ardından 2018 Yılı TOBB 
Ana Fuar Takvimi, Çukurova Fuarcılık A.Ş Mali Tablo konuları 
görüşüldü.
Başkan Yağan, Genel Kurul sonrasında 15-18 Şubat tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan TÜYAP Adana İnşaat – Kent ve IHS 
2018 Fuarı açılış törenine katıldı.

Kozan Tema'dan Konferans

Tema Kozan İlçe Sorumlusu 
Derya Deniz tarafından Kozan 
Koleji Ortaokulu 5 ve 6. sınıf 
öğrencilerine "Su ve Sulak Alan-
lar" konulu konferans verildi. 

Su döngüsünün anlatılarak 
suyun hayatımız için önemine 
değinilen konferansta sulak 
alanların ekosistem içerisindeki 
rolü sunular eşliğinde anlatıldı. 

Öğrencilerin dikkatle 
dinlediği konferansta 
bölgemizdeki sulak 
alanlara örnek olarak 
birçok kuş ve su 
canlısının yaşadığı 
"Bekirce Sazlığı" ör-
nek gösterildi.
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Ak Parti’de Abdulkadir Kozan heyecanı
Ak Parti Kozan İlçe 6. Olağan Kongresi Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, Ak Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Necdet Ünüvar Talip 
Küçükcan, Samsun Milletvekili ve İl Koordinatörü Fuat Köktaş, Ak Parti Adana İl 
Başkanı Fikret Yeni, çevre ilçelerin belediye ve ilçe başkanları, siyasi parti temsil-
cileri, STK temsilcileri, kongre üyeleri ve davetlilerin katılımıyla Kozan Belediye 
Sineması’nda yapıldı. Tek liste halinde girilen seçimde Abdulkadir Kozan, Ak 
Parti Kozan İlçe Başkanlığına seçildi. AB Bakanı Ömer Çelik 2019 seçimlerini 
Kozan’dan başlattıklarını söyleyerek Kozan’ın önemine değindi. 
Ak Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Tamer Dağlı “Buradan nice insanlar geldi 
geçti ve nice insanlar da gelip geçecek. Bize düşen süreçte böyle bir liderin yol 
arkadaşları olarak birbirimizi aşağı çekmeye değil, kol kola girerek yukarı taşı-
maya bakacağız. Siyaset bunu gerektirir. Siyasette birilerini aşağı çekerek başarıya 
ulaşılmaz” dedi. 
Ömer Çelik’i Musa Öztürk karşıladı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’i Kozan Belediye Başkanı 

Musa Öztürk sevgiyle karşıladı. Kongrede konuşan Ömer Çelik “Kozan her zaman ki gibi muhteşem. Kozan her zaman ki gibi birlik ve beraberlik 
içerisinde. Partimizi kurulduğu andan itibaren hiç yalnız bırakmadınız ve bizi hiç mahcup etmediniz. Biz de sizlere layık olmak için elimizden 
gelen gayreti gösterdik. Kutlu yürüyüşümüzde en önde koşanlar her zaman Kozanlılar oldular. 
2019 sınavı çok önemli. Çünkü % 50’nin üstünde oy almadan kimse Türkiye’yi yönetme hakkı elde edemeyecek. Türkiye’nin daha büyük hedeflere 
ulaşması için 2019 seçimleri en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu kongreyle Kozan’dan resmen 2019’a yürüyüşümüzü başlatmış bulu-
nuyoruz. Hem genelde hem yerelde 2019 hedeflerimize ulaştığımız zaman yaptıklarımızın çok daha ötesinde işler yapacağız. 
Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı” operasyonlarında yerli ve milli silahlarımızı kullanıyoruz. TSK sivillere zarar vermeden dikkatlice ilerliyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bir barış devletidir. Hiç kimse bu terör örgütlerine destek vererek Türkiye’den bir çakıl taşı koparacağını, Türkiye’ye bir geri 
adım attıracağını düşünmesin” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından faaliyet, gelir-gider raporları ayrı ayrı oylanarak ibra edildi. Tek liste halinde girilen seçimde Ak Parti Kozan 
İlçe Başkanlığına Abdulkadir Kozan seçildi.
Ak Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Nebi Ocak, Şenay Adyakar, Turgut Şafak Ersavaş, Tacettin Azgın, 
Meryem Şahin, Ayfer Büyüköztürk, Ruhi Gül, Eyup Tatlıca, Tayyar Altınsoy, Ali Arık, Sönmez Görüş, M. Serdar Kuran, Soydan Doğaner, Ferit 
Kökyıldırım Kürşat Koç, İbrahim Baysal, İsmail Çetin, Bekir Kurtaran, Mustafa Ölmez, Hasan Metik, Şükrü Yılmaz, Ferudun Eroğlu, Halime 
Ocak ve Yusuf Kaya. 
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Mahkeme kararıyla Kozan'ın imarı durdu/ imar tatilde! 
Geçtiğimiz perşembe günü yine yapılan bir şikâyet üzerine mahkemenin 
yürütmeyi durdurma kararıyla Kozan 
Belediyesi'nin çok başarılı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Duru’nun sorumlu olduğu imar 
yine durduruldu. 
Belediyeye mahkemeden durdurma 
yazısının gittiği öğrenildi. Müteahhitler ve sektör yine miyavlamaya başladı. 
Bakalım kriz bu defa kaç ay sürecek?
Adana İdare Mahkemesi tarafından Kazım Özgan döneminde ihalesi yapılan şehir planını hazırla-
yan firmanın teknik hataları yüzünden bir 
bölgedeki ticaret alanlarında, Fehmi Özel Türkay Caddesi, Saimbeyli caddesinin bir kısmı, Adnan 

Menderes parkı arasındaki bir kısım, 50 hektarlık–500 dönümlük alanda imar durduruldu. En az 1-1.5 yıl bu bölgede imar durdu.

Adana'dan gelen doktorların mesaileri erken mi bitiyor?
 Kaymakam Şafak Gürçam’ın, Adana valiliğinin, sağlık komisyon başkanı ve Ada-
na Milletvekili Necdet Ünüvar’ın dikkatine: 
Şu bizim Kozan Devlet Hastanesi’ne neden kalıcı uzman doktorlar gönderilmi-
yor?
Neden bir anjiyo ünitesi kurulamıyor? 
Yurttaşlar Adana’dan gelen doktorların mesai şartlarına uymaması yüzünden zor 
günler geçiriyorlar. 
Diyelim Tufanbeyli’den, Saimbeyli’den bir hasta Kozan’a gelse Üroloji’den bir hafta 
sonra ancak sıra gelir de, anestezi uzmanı doktorumuz 14: 30’da Adana’ya giderse 
yurttaşın hali nice olur? Her doktora devlet ayrı mesai mi uygulayacak? 
Öte yandan hastaneye çoktandır bulaşmış dar ekipçilik, aşırı grupçuluk ve siyaset 

virüsü işin tadını tuzunu kaçırmış durumda. İnsan hayatını yakından ilgilendiren sağlık kurumlarının bu kadar siyasileşmesi, siyasetle yönetimin 
oluşturulması ve sağlık kurumlarının siyasetin emrine terkedilmesi etik değildir sevgili başhekim hanım! 

Önemli olan adaletli yönetim, eşit görev dağılımıdır. Nöbet sırası herkese gelmeli…
Alışılagelmiş biçimde insanlarımızın döner sermayeden birazcık daha fazla mesai kapabilmek uğruna küçük torpilciklerde boğulduğunu görmek 
insanı üzüyor. Asıl idealistlik devlet kurumlarının dar ve hizipçi yapıdan kurtarılmasıdır. Etik olan da budur. Sağlıkta yapısal bir reform şarttır.
Yurttaşlarımızın beklentisi sadece ve sadece devletin hastanesinden çalışanlarının vermek zorunda oldukları asli görevleri olan sağlık hizmetini en 
iyi şekilde alabilmektir. 

Arılar Mısır ekimi sırasında ilaçlama yüzünden mi ölüyorlar?
Arıcılar Mısır ekim sırasında verilen ilaçlardan dolayı 
arılarının öldüğünü iddia ettiler. 
Arıcılar “Mısır ekimi yapıldığı sırada arılar ölüyor. 
Kovanlarda arı kalmıyor. Bu konuyla hiç ilgilenen yok 
sesimizi kimseye duyuramadık. Buna bir el atsan 
Kozan’da çok arıcı var. Çok kişinin ekmek teknesi” 
şeklinde konuştular. 
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Saimbeyli Avcıpınarı Köyü Eko-Turizm Projesi için çalışmalar başladı
Saimbeyli Kaymakamlığı ile Adana Toros Dernekleri Federasyonu (ATF) işbirliğinde 
Saimbeyli Avcıpınarı Mahallesi’nin, Eko-Turizm Köyü olması yönünde proje çalışması 
başlatıldı.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 
Bölümü proje önerisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Saimbeyli Kaymakamı Ha-
kan Keskin, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Toros 
Dernekleri Federasyonu (ATF) Başkanı Cenap Erol, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nuriye Say ile çok sayıda davetli katıldı.
Toplantıda bir araya gelen Saimbeyli Kaymakamı Hakan Keskin ile Adana Toros Der-
nekleri Federasyonu (ATF) Başkanı Cenap Erol, Avcıpınarı mahallesi yerli ve yabancı 
turistlere konaklama imkânı sağlamak amacıyla Eko-Turizm Köyü olması yönünde bir 
proje çalışması başlattı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) turizmin geliştirilmesi küçük ölçekli altyapı programı kapsamında yaptığı çağrıya proje sunacaklarını belir-
ten Erol, bölgedeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, Saimbeyli 
bölgesinde yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine katkıda bulunacaklarını söyledi.
 Turizmin ülke ekonomisine sağladığı etki düzeyinin, aynı zamanda turizm sektörünün gelişme düzeyini de yansıtabildiğini belirten Kaymakam 
Keskin de, Saimbeyli ilçesinin 11'i nadir bulunan 161 kelebek türüyle doğa harikası bir ilçe olduğunu, Obruk Şelalesi, doğal yürüyüş sahası ve zen-
gin bitki örtüsü ile turistlerin ilgi odağı olabileceğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akyürek ise, bölgedeki güçlü turizm potansiye-
linin harekete geçirilmesinin ve önemli bir destinasyon ve marka haline gelmesinin sağlanması gerektiğini ifade ederek, bölgedeki gerekli turizm 
altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi olarak projeye desteklerinin tam olduğunu belirtti.
Proje önerisi toplantısında bir sunum yapan Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Say ise, projenin hayata geçirilmesiyle ağır-
lıklı tarıma bağlı istihdam için turizm, hizmet, ulaşım gibi alternatif sektörlerin gelişimine olanak sağlanacağını ifade etti.

Tiryaki Cafe dualarla açıldı 
Sare Yastı ve Yaşar Yastı 
çiftinin işletmeciliğini 
yaptığı Tiryaki Cafe, Ça-
naklı Mahallesi, Şehit Şe-
fik Uçan Sokak Çukurova 
Üniversitesi Kozan Meslek 
Yüksekokulu yanında 
hizmete girdi. Cafe’nin 
açılışına çok sayıda davetli 
topluluğu katıldı. 

Geniş, ferah ve hijyenik bir ortamda hizmet vermeye başlayan 
Cafe’nin açılışı dua okunması ile başladı. İşletmeci Sare Yastı ve 
Yaşar Yastı “Kendi işyerimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Cafe’mizde sıcak ve soğuk tüm içecek çeşitlerin yanı sıra ve ape-
ratif yiyecekler mevcuttur. Açılışımıza katılarak bizleri onurlan-
dıran tüm dost ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm 
hemşerilerimizi Cafe’mize bekliyoruz” dediler. Açılış Kozan Fı-
rıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz ve Bakkallar Odası 
Başkanı Mehmet Azgın ve Yaşar Yastı tarafından gerçekleştirildi. 
Açılışın ardından davetlilere çeşitli ikramlar da bulunuldu. 

TEŞEKKÜR
Tiryaki Cafe’mizin açılışına katılarak bizleri onure eden başta 
Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Muhammet Yorulmaz’a, 

Bakkallar Odası Başkanı Sayın Mehmet Azgın’a, aile yakınlarımıza, 
akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sevenlerimize, 

davetimize katılan herkese çok teşekkür ederiz.

Tiryaki Cafe
Sare Yastı ve Yaşar Yastı
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“Deve dişi gibi adamlar 
liste dışında bırakıldı”
 Partiyi kişiselleştirdiler”

AKP’nin 6. ilçe kongresine tek 
listeyle gidildi. Görüştüğümüz 
partililer “Ali Yörüger, Kemal 
Yıldırım, Ferhat Boyraz, Mete 
Ulu vb. Toplumda karşılıkları 
bulunan ve yıllardır partimize 
emek veren isimler ne yazık ki 
liste dışında bırakıldı. Yeni lis-
teyle partiyi kişiselleştirdiler. 
Bu liste kucaklayıcı ve bütün-
leştirici bir liste değil. Listede 

bazı sevilen önemli isimler 
durumu kurtarmıyor” 

eleştirisinde bulundular. İlçe başkanlığı için adı geçen Ruhi 
Gül’ün yönetime girmesi ise aşırı fedakârlık olarak 
değerlendirildi.  Görüştüğümüz bazı partililer Kozanlı hemşeri-
miz Tamer Dağlı’ya yakın ekiplerin listeye aşırı müdahale ettikleri 
yönünde eleştiri ve görüşlerini ileri sürdüler ve:  “Eski İlçe 
Başkanı Veli Gelebek’e ‘mikro milliyetçi, dar milliyetçi” 
eleştirisinde bulunanların partimizi daha da darlaştırdıklarını 
görüyoruz” dediler. 
Bu arada gözler tanıyanlar tarafından sevilen, ağırbaşlı, iş bitiren, 
vefalı ve memlekete faydası olur denilen çiçeği burnunda ilçe 
başkanı Abdülkadir Kozan’da. Bakalım Abdülkadir Kozan ve yeni 
oluşturulan listesi kucaklayıcı olacak mı?
  Oldukça kalabalık ve gövde gösterisi şeklinde geçen iktidar par-
tisinin ilçe kongresinin ardından iktidarın bölgeye ne gibi hiz-
metleri olacak? Kozanlının yavaş hayatında herhangi bir değişim 
yaşanacak mı? Bekleyip göreceğiz. 

ATLI VE DAĞLI SIKI SARILDILAR

Ömer Çelik’le Tamer Dağlı sıkı fıkı kıskandırdı gibi...

Veli Gelebek çok yorulmuşa benziyordu
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Başkan Sözlü haftanın ilk mesaisine esnaflarla başladı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, merkez Seyhan ilçesi 
Bakım Yurdu Caddesi’nde esnaf gezisi yaptı
Esnaf ziyareti esnasında Seyhan’ın güney mahallelerinin kalkınması için var 
güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Hüseyin Sözlü, gerçekleştirilen 
projelerle Adana’nın gelecek yüz yılını inşa ettiklerini aktardı

 ‘’ADANA, YAŞADIĞI YERDEN HAZ DUYAN İNSANLARIN ŞEHRİ 
OLMALI’’
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, merkez Seyhan ilçesi Ba-
kım Yurdu Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Haftanın ilk günü mesa-
iye esnafları ziyaret ederek başlayan Başkan Hüseyin Sözlü, Seyhan’ın güney 
mahallelerinin kentin genelindeki gelişerek değişimin içerisinde yer alması 
için çabaladıkla-
rını, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Adana’daki ön-

celikli gayelerinin Adana’nın yaşadığı yerden haz alan insanların şehri haline gelmesi 
olduğunu belirtti.

ESNAFIN SORUN, TAKTİR VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ
Bakım Yurdu Caddesi’ndeki esnafları ziyaret edip işlerinde kolaylıklar, bol 
kazançlar dileyen Başkan Hüseyin Sözlü, esnafların sorun ve taleplerini 
dinledikten sonra Yeşilyuva Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret etti. Mahalle 
muhtarı ile bir süre mahalle sakinlerinin taktir ve sıkıntılarını dinleyen 
Başkan Hüseyin Sözlü, Seyhan ilçesine dair projelerinden bahsetti.

SAADET PARTİSİ KOZAN İLÇE BAŞKANI MUAMMER ÖZÇELİK 

“MECLİSTEKİ DİL TOPLUMU KUTUPLAŞTIRIYOR”

SP Kozan İlçe Başkanı Muammer Özçelik; ülkede bir kutuplaşmanın 
sürdüğünü belirterek, “Ülkemizde insanların düşüncelerini açıklayacak-
ları bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ortamın mecliste oluşan dil ve 
üslupla tesis edilemeyeceği açıktır” dedi.
Saadet Partisi Kozan İlçe Başkanı Muammer Özçelik yazılı bir açıkla-
mada bulundu.
Muammer Özçelik yaptığı yazılı   açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Dışarıdaki ve içerideki şartlar itibariyle zor bir dönemden geçiyoruz. 
Karşılaştığımız tablo bizi dehşete düşürüyor. Uygulanan politikaların, 
çöküş politikaları olduğunu görüyoruz. Bugün Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu sorunların başında kutuplaşma ve ötekileştirme gelmektedir. 

Bu temel sorun aşılmadan Türkiye’nin diğer meselelerine çözüm üreti-
lemeyeceği kanaatini taşımaktayız. Meclisteki siyasilerin kullandığı kav-
ga dili sokağa yansımış, hatta evlerimizin içerisine bile girmiş vaziyette. 
Maalesef tavandan tabana yayılan bu dil; insanımızı her geçen gün 
bölmekte ve fikir farklılıklarını, büyük ayrışmalara dönüştürmektedir. 
Artık birileri bu büyük problemin doğurduğu acı sonuçları görsün ve 
“Bizi destekleyenler milli, diğerleri gayr-ı milli; hain” anlayışından vaz-
geçsin. Milletimiz de kavga dilinden özellikle de AK Parti ve CHP’nin 
dilinden bıkmış, yeni bir arayışa girmiştir.
'İNSANLAR FİKİRLERİNİ AÇIKLAYABİLMELİDİR'
İnsanlar, Türkiye’de kendi fikrini açıklayabileceği bir ortam görmemek-
tedir. “Acaba bunu söylersem hain ilan edilir miyim? Yaftalanır mıyım?” 
diye ciddi bir endişe taşımaktadır. Ülkemizin meseleleri üzerinde fikir 
teatisinde bulunmaktan çekinen on binlerce aydınımız var. Kamplaşma 
ve ötekileştirmenin tesiriyle fikirlerini ifadeden çekinmektedirler. Farklı 
fikirlerin gündeme gelmesine fırsat verilmezse, Türkiye kutuplaşır. 
Yanlışı görerek fikir beyan eden arkadaşların ağızları kapatılır, konuş-
turulmazlarsa bu ülke için çok ciddi bir bloklaşma problemini berabe-
rinde getirir. İnsanların düşüncelerini açıklayacakları bir ortama ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu ortamın mecliste oluşan dil ve üslupla tesis edileme-
yeceği açıktır” dedi. 
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Yerli kavramı;
Bir coğrafi bölgeyi ifade eder.
Yaşadığımız coğrafya,
 Anadolu ve Doğu Trakya’yı içine alır.
Yaşadığımız bu coğrafyada bizden önce,
İki devlet arasında ilk antlaşmayı imzala-
yan,
 Hititleri,
 Tarıma önem veren,
 Frigyalıları,
İlk kez parayı icat eden,
 Lidyalıları,
Tarla sulamak için su kanalı yapan,
 Urartuları,
Tales,Pisagor,Heredot gibi ,
Bilim insanları yetiştiren,
 İyonları,
Kadın erkek eşitliğini,
Camiyi,
Cemevini,
Kiliseyi,
Patrikhaneyi,
Yedi Ulu Ozan’ı,
Alpaslan’ı,
Fatih Sultan Mehmet’i, 
Kanuni Sultan Süleyman’ı,
Karacaoğlan’ı, 
Yunus Emre’yi,
Hacı Bektaşi Veli’yi,
Mustafa Kemal Atatürk’ü,
 İsmet İnönü’yü,
Kurtuluş Savaşı’nı,
Tayyar Rahime’yi ,
Nazım Hikmet’i,
Yaşar Kemal’i,
Anadolu’da  ki Türk Devletleri’ni,
 Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni,
Düşünmeden edemezsiniz.
İnsanlık tarihine büyük katkıları olan,
Tarihi kişilikler ve kimi olaylar,
Anadolu Coğrafyası’nda yaşanmıştır.
Çünkü bu Coğrafya,
İnsanların üzerinde yaşadığı,

En eski bölgelerden biridir.
O zaman burada yaşamış ve yaşayan herkes 
yerlidir.
Milli kavramı;
 Temel olarak bir ulusa ait olan anlamına 
gelir.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nın,
Hepsini kapsayacak şekilde,
Farklılıkları yok etmeden,
 Zenginleştirerek yeniden üreten,
Bu topraklara ait olduğunu hisseden,
Kimseyi dışlamayan,
Hoşgörüyü baş tacı yapan,
Değerlerimize saygı duyan,
Bir adalet ve paylaşım sistemini inşa eden, 
Devleti ‘herkesin devleti ‘haline getiren,
Emperyalist güçlerin,
 Zenginliklerin sömürülmesine izin verme-
yen,
İnsan kaynaklarına sahip çıkan,
Devşirmelerin iktidar olmasını reddeden,
Çanakkale’de ki Kaz Dağlarına,
Artvin’de ki Cerattepe’ye,
Hamam Köyü’nde ki dağda kırılan taşa,
Toprağa, ağaca, börtü böceğe,
Sahip çıkmak olarak tanımlanabilir.
6. Filo’nun, İstanbul’a gelmesini protesto 
eden,
 Deniz Gezmiş ve arkadaşları mı yerli ve 
milli?
Yoksa onları sopalarla dövenler mi?
Okulu olmayan köylere arkadaşları ile okul 
yapmaya çalışan,
Varto depreminde, depremzedelere yardı-
ma koşan,
Malatya Kürecik’te ki radar üssünü basmaya 
kalkan,
Radar üssüne giderken arkadaşları ile bir-
likte öldürülen,
Sinan Cemgil ve arkadaşları mı yerli ve mil-
li?
Yoksa Kürecik’i, ABD’ne verenler mi?
Seksenli yıllarda,
Devlet ayakabımı yapar, bezmi dokur diye-
rek,

Sümerbank’ı kapatanları mı yerli ve milli?
Kapatılmasın diyenler mi?
Yabancı sigara ithal edip Tekel’i kapatarak,
Tütün üreticisini perişan edenler mi yerli ve 
milli?
Yoksa kapatılmaması için direnen Tekel İş-
çisi mi?
İran Vatandaşı Reza Zarrab’ı,
Türk Vatandaşı yaparak adını Rıza Sarraf 
yapanlar,
Rıza’dan rüşvet alanlar, önüne yatanlar,
Ayakkabı kutuları içinde dolar saklayanlar 
mı yerli ve milli?
Yoksa rüşvet haramdır diyenler mi?
Daha az vergi ödemek için paralarını,
 Malta Adası, Man Adası gibi,
 Kıyı Bankacılığı yapan ülkelerde şirketler 
kurup,
 Paralarını oraya gönderenler mi yerli ve 
milli?
Yoksa asgari ücretli, emekli, memur gibi
Vergisini maaşını almadan önce ödeyenler 
mi?
Yunanistan’ın işgal ettiği Türk Adaları için,
‘18 Keçinin otladığı kaya parçası için savaş 
mı yapalım!’,
Diyen mi yerli ve milli?
Yoksa ‘’kimseye verecek çakıl taşımız bile 
yok ‘’diyenler mi?
Ortak yazgıda,
Ortak inançta,
Ortak değerde buluşarak,
Ülkemiz için çalışmak,
Emperyalizmin oyuncağı olmamak,
Anadolu ve Doğu Trakya’ya sımsıkı sarıl-
maktır,
Yerli ve milli olmak.

YERLİ VE MİLLİ
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DEDE MEHMET AKÇALI İLKOKULU’NDA TOPLUMSAL DUYARLILIK
Akçalıuşağı Kargapazarı’ nda bulunan Dede Mehmet 
Akçalı İlkokulu Ortaokulu öğrencilerince yaklaşan 
Yeşilay Haftası nedeni ile duyarlılık örneği gösterildi.
Okul Öğrencileri ve danışman Öğretmen İsmail ULUÇAY tarafın-
dan sigara içme oranının yüksek olduğu köyde sigaranın sağlığa 
olumsuz etkileri ile ilgili broşür dağıtma etkinliği gerçekleştirildi. 
Özellikle Cuma gününün seçildiği bu etkinlikle sigarayı bırakma 
çağrısı yapıldı.
Broşür alan veliler okulun bu çalışmasından dolayı memnun 
olduklarını belirterek sigaranın zararları konusunda bilinçlendik-
lerini belirttiler.
Konuyla ilgili olarak Okul Müdürü M.Nezih KARAVELİOĞLU 
“ Okulumuz taşıma merkezi bir okul olup 7 köye hizmet ver-
mektedir. Yaklaşan Yeşilay Haftası nedeni ile böyle bir etkinlik 
geliştirerek farkındalık yaratmaya çalıştık. Sigaranın sağlığa olan 
olumsuz etkilerini göstermek amacıyla öğrencilerden gelen bu 
yöndeki talebe yanıt vererek böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen 

öğretmenimiz İsmail ULUÇAY’a ve okulumuz YEŞİLAY kulübüne 
teşekkür ederim” dedi. 

Muhtarların reisi
Dev Muhtar Salim Açıkgöz TEŞEKKÜR

 

Kozan Muhtarlar Derneğimizin 3. olağan genel 
kurulunda 3. dönem başkanlığa yeniden seçildim. 
Bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen 
merkez mahalle ve köy mahalle muhtarlarımıza, 
kurum temsilcilerimize, müdürlerimize 
çok teşekkür ediyorum. 

Kozan Muhtarlar 
Derneği Başkanı 

Salim Açıkgöz

Dev muhtar, vatansever, içi dışı bir 
muhtar; altın yürekli ve cesur muhtar 
Salim Açıkgöz yeniden Muhtarlar 
Derneği Başkanı seçildi.
Kozan Muhtarlar Derneği olağan 
kongresi geçtiğimiz hafta yapıldı. 
Dernek binasında yapılan ve tek lis-
teyle girilen kongrede mevcut Başkan 
Salim Açıkgöz muhtarların desteğini 
alarak 3.kez yeniden başkan seçildi.
Salim Açıkgöz “ Muhtar arkadaşları-

mız bizden memnun biz de onlardan memnunuz. Bugüne kadar muhtarları-
mız için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Bundan sonra da ekibi-
mizle beraber muhtarlarımızın sorunlarını çözmek için mücadelelere devam 
edeceğiz. Kongremize gelerek bizlere destek veren değerli muhtarlarımıza 
teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapacağız” dedi.
Salim Açıkgöz’ün yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Vahdettin 
Sarı, Mehmet Kurt, Üzeyir Çürük, 
Adem Yavuz, Vecdi Çelik, Davut 
Türksav, Zülküfül Özkan, Kazım 
Gürbüz, Ali Şahanalan.
Denetim Kurulu üyeleri ise: Gürsel 
İmeci, Hayrullah Özgönül ve Kadir 
Sönmez’den oluştu.
İl delegesi: Yakup Çetin ve Hasan 
Özenli.
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T E Ş E K K Ü R

Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongremize katılarak bizleri onurlandıran başta Avrupa 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik’e, Ak Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi 

Sayın Tamer Dağlı’ya, Ak Parti Adana Milletvekili Sayın Necdet Ünüvar’a, Ak Parti Adana 

Milletvekili Sayın Talip Küçükcan’a, Ak Parti Samsun Milletvekili ve İl Koordinatörü Sayın Fuat 

Köktaş’a, Ak Parti Adana İl Başkanı Sayın Fikret Yeni’ye, Ak Parti Kozan Eski İlçe Başkanlarımıza, 

çevre ilçelerin belediye ve ilçe başkanlarına, MHP Kozan İlçe Başkanı Sayın Nihat Atlı’ya, 

STK temsilcilerine, iş adamlarımıza, kongre üyelerine, ismi sayamadığımız değerli davetlilerimize 

çok teşekkür ederiz.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı /
 Yönetim Kurulu Adına 

Abdulkadir KOZAN
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