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İŞÇİ ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI,
KURA
VE
NOTER
HUZURUNDA
YAPILDI
Noter huzurundaki çekilişe dahi inanmamak
iktidar partisinin ne kadar yıprandığının ve
işsizliğin en yüksek tavana vurduğunun bir
göstergesi olarak değerlendirildi.
Kozan’da ilk kez canlı
yayında ve noter huzurunda İşkur’dan işçi alımı gerçekleşti. AKP’nin
adaletine güvenmeyen ve
inancını yitiren halk Otağ
TV’nin ve gazetecilerin
sosyal medya hesaplarına
yüzlerce olumsuz eleştiri
yağdırdı. Tepkiye siyasiler
11’de ve kamuoyu şaşırdı.

Ekonomik durgunluk, yem ve girdi fiyatlarıyla can
çekişen hayvancılığı bir de Üç gün hastalığı vurdu...
Veteriner Hekim Adem Bozkurt
gazetemize yaptığı açıklamada en
son 6 yıl önce görülen ve öldürücü olan Üç gün hastalığının
yeniden nüksettiğini söyledi ve
köylülerimizi, hayvancılarımızı
uyardı. Bozkurt: "3 gün hastalığı
çok dikkat edilmesi gereken ciddi
bir hayvan hastalığıdır. En son
bölgemizde 6 yıl önce görüldü.
Çok hayvan bu yüzden öldü. Köylülerimiz hayvancılık ciddi zarar gördü.
Hastalık şimdi yeniden hortladı.
4’de

Kozanlı Mustafa Yıldız Ak Parti
İl Gençlik Kolları Başkanı

Sevgili Dostumuz ve Okurumuz, siyasetin Özgün ismi Durmuş
ALİ Yıldız'ın, 26 yaşındaki Genç ve Eğitimli bir o kadar da dışa
dönük gülen yüzlü oğlu Mustafa Yıldız, Ak Parti Adana İl
Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirildi.
Ak Parti Kurucu Kozan İlçe Başkanı Durmuş Ali Yıldız “Ak Parti
Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığımıza atanan Oğlum Mustafa’ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim çıktığı bu kutlu
davada yar ve yardımcısı olsun” dedi.
3’de

Dev gibi isimlerin desteklediği
İzgioğlu seçimi açık arayla kaybetti
İĞNECİ/ /

Adana B. Şehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü,
Eski Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Feke Belediye Başkanı
Ahmet Sel, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin
Gökçe, Milletvekili Adayı Cahit Öztok, MHP Adana İl
Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş ve Kozan İlçe Başkanı
Nihat Atlı’nın da listede yer aldıkları ve destekledikleri
Mustafa İzgioğlu il başkanlığı seçimini kaybetti. MHP’DE
ADANA’NIN PATRONU MUHARREM VARLI 5’te
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MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı güven tazeledi

konuşmasında “Daha önce yaptığım açıklamada ‘Bizim
kongremizde kaybeden olmayacak’ demiştim. Kaybeden
yok, Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi ‘Kazanan Milliyetçi Hareket’tir’.
Sayın İzgioğlu, abimizdir, arkadaşımızdır. Bizde dargınlıklar, kırgınlıklar en fazla üç gün sürer. Oysa burada bir saat
bile sürmedi. Hepimiz ülküdaşız, hepimiz kardeşiz. Yolumuza birlikte devam edeceğiz.
Bize güvenen, oy veren-vermeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi rekor bir katılımla
büyük coşku ve heyecan ortamında yapıldı. MHP Adana İl
Başkanı Bünyamin Avcı, 582 oydan 362’sini alarak güven
tazeledi. Kozan ve Feke İlçe teşkilatlarının da destek verdiği
Mustafa İzgioğlu ise 220 oy aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Adana İl Başkanı Bünyamin
Avcı, 13. Olağan
İl Kongresinde
güven tazeledi.
Başkan Bünyamin
Avcı, “Hepimiz
ülküdaşız, hepimiz kardeşiz.
Yolumuza birlikte devam edeceğiz.” mesajı verdi. MHP İlçe
Başkanı Bünyamin Avcı’nın yeni yönetim kurulu üyesi asil
listesinde Kozanlı Hacı Uçar ve Muhammet Şahin’de yer
aldılar.
Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın Divan Başkanlığı’nda yapılan MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi’ne delegeler rekor bir katılım gösterdi. 600
delegenin kayıtlı olduğu kongrede 588 delege oy kullanırken, geçerli oy sayısı 582 oldu. Bünyamin Avcı 362, Mustafa İzgioğlu 220 oy aldı.
BÜNYAMİN AVCI: KAYBEDEN YOK
16 Aralık 2017’den beri görevde olan Bünyamin Avcı, kısa
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Kozanlı Mustafa Yıldız Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı
Ak Parti Kurucu Kozan İlçe Başkanı Durmuş Ali Yıldız “Ak Parti Adana İl Gençlik Kolları
Başkanlığımıza atanan Oğlum Mustafa’ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim
çıktığı bu kutlu davada yar ve yardımcısı olsun”

Sevgili Dostumuz ve Okurumuz, siyasetin Özgün ismi
Durmuş ALİ Yıldız’ın, 26 yaşındaki Genç ve Eğitimli bir o
kadar da dışa dönük gülen yüzlü oğlu Mustafa Yıldız, Ak
Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na getirildi.
Ak Pati Adana İl Başkanı Mehmet Ay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can ile il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra partililer katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanan Mustafa
Yıldız’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Mehmet
Ay, “İl Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Yıldız aldığı
bu hizmet bayrağını daha yükseklere taşıyacak. Bizler de
her zaman yanında olacağız. Furkan Bozkurt kardeşime
de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde, bu kutlu yolda hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Adana’yı AK Parti’nin kalesi yapacağız” dedi.
Duygu ve düşüncelerini dile getiren Ak Parti Kurucu Kozan İlçe Başkanı ve Ak Parti İl Delegesi Durmuş Ali Yıldız
sosyal medyadan yaptığı açıklamada “AK Parti Adana İl
Gençlik Kolları Başkanlığımıza atanan Oğlum Mustafa’ya
yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim çıktığı bu kutlu davada yar ve yardımcısı olsun.
Görevi devreden Furkan Bozkurt kardeşime de bugüne kadarki emeklerinden ötürü teşekkür ediyor bundan sonraki
hayatında ve alacağı görevlerde başarılar diliyorum. AK
Parti’mize Adana’mıza ve Kozan’ımıza hayırlı olsun” dedi.
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Ekonomik durgunluk, yem ve girdi fiyatlarıyla can
çekişen hayvancılığı bir de Üç gün hastalığı vurdu...

Veteriner Hekim Adem Bozkurt gazetemize yaptığı açıklamada en son 6 yıl önce görülen ve öldürücü olan Üç gün
hastalığının yeniden nüksettiğini söyledi ve köylülerimizi, hayvancılarımızı uyardı. Bozkurt: “3 gün hastalığı çok
dikkat edilmesi gereken ciddi bir hayvan hastalığıdır. En
son bölgemizde 6 yıl önce görüldü. Çok hayvan bu yüzden
öldü. Köylülerimiz hayvancılık ciddi zarar gördü. Hastalık
şimdi yeniden hortladı. Giderek de yayılıyor hayvanlarda
ateş yükseliyor ve büyük rahatsızlık veriyor. Gaziköy, Pekmezci, Anavarza, Ayşe Hoca, Hacıbeyli, Bulduklu, Faydalı, İdem, Aslanlı, Hamamköy, Çukurören ve Kozan’ın
bazı merkez köylerinde şu an çok yoğun. Önlem almalı
ve takibini dikkatlice yapmalıyız. Şu an eskisi gibi öldürücü değil ama gereken tedaviyi yapmak, hijyene ve bakıma
dikkat etmeliyiz.”dedi. Veteriner Hekim Adem Bozkurt
hastalık hakkında bilgi verdi:
“Kontak suretiyle bulaşma olmaz. Virüs sokucu sinekler
tarafından nakledilir. Bir çok bölgede ,
sokucu sineklerin bol olduğu yaz aylarında görülür. Ülkemizde de görülmektedir.
Hastalığın yeni girdiği yerlerde morbidite %100 dolaylarında çıkar. Enzooti bölgelerinde %5-10 dolayında görülür.
Sadece sığırlara mahsus bir hastalıktır. 6 aylıktan büyük
danalarda ve her yaştaki sığırlarda rastlanır. Kolostrum
antikorları buzağıları en az 3 ay korur. Besili hayvanlar
zayıflara kıyasla hastalığı daha şiddetli geçirir. İnkubasyon süresi 2-10 gündür. Virüs lenf yumruları , akciğer ve
dalakta ürer. Viremi devresini takiben , lenf yumrularına
ve kaslara lokalize olur.
Semptomlar: Ani olarak beden ısısı artar , süt verimi dü-

şer , iştah azalır. Solunum sayısı ve kalp frekansı yükselir.
Seroz burun ve gözyaşı akıntıları görülür. Bazı hastalarda
hafif ishal vardır. Hayvan sürekli başını sallar. Kaslarda
titremeler vardır. İskelet kasları takatsizdir. Hayvan yatmak
ister. Boyun , sırt ve omuz kaslarında şişlikler meydana
gelmiş olabilir.
Hastalığın 2. günü ilk günkü semptomlar devam eder.
Kaslardaki ağrı , tutuk yürüyüş hali daha belirgin hale
gelmiştir. Klonik kas kontraksiyonları şekillenebilir. Akut
furbur’dekine benzer şekilde vücudunu tutar.
Üçüncü gün beden ısısı, solunum ve nabız nispeten düşme eğilimine girer. Hayvan yemeye içmeye başlar. Fakat
kaslardaki tutukluk 2-3 gün daha devam eder. Hastaların
tümü 3-5 gün içinde klinik şifaya kavuşur.
Bazı gebe inekler “ abortus “ yapabilir. Yanlış yutma
sonucu “ aspirasyon pnömoni “şekillenmesi de olagandır.
Ender olarak deri altı empysem i ve akciger emphysemi ile
de komplike olabilir.
Tedavi: En yakın Veteriner Hekiminize başvurunuz.
Kontrol:
1.
Yaz mevsiminde sokucu sineklerle mücadele edilir.
2.
Ephemeral fever e karşı “ölü “ ve “adjuvantlı atenue
virus aşıları” geliştirilmiştir.
Bu aşılar sinek mevsiminden önce 2 defa uygulanmaktadır” dedi.
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Dev gibi isimlerin desteklediği
İzgioğlu seçimi açık arayla kaybetti

Adana B. Şehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü, Eski Milletvekili
Seyfettin Yılmaz, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa
Şahin Gökçe, Milletvekili Adayı Cahit Öztok, MHP
Adana İl Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş ve Kozan
İlçe Başkanı Nihat Atlı’nın da listede yer aldıkları ve
destekledikleri Mustafa İzgioğlu il başkanlığı seçimini kaybetti.

MHP’DE ADANA’NIN
PATRONU MUHARREM VARLI

Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın desteklediği
Bünyamin Avcı seçimi kazandı. MHP’de Adana’nın
patronu bence Muharrem Varlı oldu. Aradaki fark
büyük 362’ye 220. Varlı gücünün zirvesinde...
MHP’nin Adana bölgesindeki en etkili isimlerinden tepe noktasına en yakın ve Ülkücü camianın
fenomen ismi Nihat Atlı’ya aradaki büyük oy farkını
sorduk. Atlı: Adana il seçiminde çok çeşitli entrikaların döndüğünü siyasetin bir öfke ve bir nefis yarışı
olmaması gerektiğini söylemekle yetindi. Kozan’dan
2 isim il listesinde yer aldı. Hacı uçar ve Muhammet
Çetin.

Teşkilatın içinden gelen ve
sevilen bir siyasi olan Mustafa İzgioğlu’nun seçimlere 3
gün kala eş dost zorlamasıyla
aday olduğu konuşuluyor.
Dev gibi isimlerin destek
verdiği İzgioğlu seçimi kaybetti.
Bu sonuçların önümüzdeki
yerel seçimlere etkisi nasıl
olacak? Birilerinin gücü mü
budandı? Genel merkezin il
seçimine karışmadığı halde seçim sürecinde genel
merkez adayı olarak İzgioğlu’nun lanse edildiği ve bu
yönlü propaganda yapıldığı
söyleniyor.

Oysa Milletvekili
Muharrem Varlı’nın
genel merkeze karşı olması söz konusu değildi.
Delegelerin
çoğunluğunun
Avcı’dan yana oy kullanması sizce nasıl okunmalı? Parti delegeleri makam
sahiplerine tepkili mi?
Yıpranmış ve güçlü negatif enerjisiyle adaya seçim
kaybettiren kim(ler)?
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KÖYLÜNÜN KREDİ ÖDEYECEK GÜCÜ MÜ VAR?

Yangında evleri, ahırları ve hayvanları yanan köylüye kredi teklifi
Yangın sonrası köye gelen
siyasiler ve devlet yetkileri kameralar önünde,
köylülerin bütün zararını
karşılayacağı belirtmişlerdi. Ama şuan devletimizin
köylülerin zararını karşılamak yerine zaten maddi ve
manevi olarak bitmiş olan
köylülerimize kredi teklif
ettiğini üzüntüyle öğrendik. Belgesi ekte mevcuttur. Köylülerimiz özetle ;
“ Buraya gelen yetkiler bizlere devletimiz yanınızda hiç merak etmeyin
bütün zararınız karşılanacak dediler ama şuan geldiğimiz noktada
devlet bize kredi teklif ediyor. Bizim her şeyimiz yandı. Kredi ödeyecek
gücümüz yok. Çadırlarda kalıyoruz. Konteynır istedik ama şuan için
temin edemeyiz dediler.
Giresun’daki insan da biz değil miyiz onların tüm zararı karşılandı. Biz
devletimizden kredi değil destek istiyoruz” şeklinde konuştular.
İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, “Devlet, Kozan yangınında zarar gören vatandaşların yaralarını hibe yolu ile sarma yerine
krediler ile gidercek. Kozanlılar, borçlandırma değil, hibe desteği

bekilyor. Asıl olması gereken ise Devletimizin Kozan’ımızda yangından zarar gören köylerimizi afet
bölgesi ilan etmesi, hibe
yardımlar ile vatandaşın
mağduriyetini gidermek
olmalıydı. Sayın Bakanın
ifadesiyle Ekonomimiz
son derece iyiyken YANGIN mağduru Kozan’lı
hemşerilerimiz kredi ile
borçlandırılma değil hibe
desteği bekliyorlar” dedi.

Kozan'da bir Spor Kulübü daha kuruluyor

randa akşam yemeğinde bir araya gelindi. Öncülüğünü Ali Gültekin, Mehmet Akbaş, Rıdvan Sıkıntı Ertan Şahin ve Kozan
Esnaf Sanatkarlar Kredi Koparatif Başkanı Üzeyir Öztürk'ün yaKozan'da sadece Kozanlı gençlerin top koşturacağı, Kozanlı gençlere pacağı belirtilen Kulüp üyelerinin önümüzdeki günlerde yönetim
alt yapı eğitiminin verileceği ve hedefe oynayacak dinamik bir kulüp kurulu ile basın karşısına çıkacağı öğrenildi. Öte yandan Kulübün
kurulma kararı alındı. Bu amaçla futbolcu adayları ile bir Restaubaşkanlığını Başkan İnşaat Ali Gültekin yapacağı bildirildi.
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Eski Başkan Açıkgöz’den Başkan Kazım Özgan’a iadeyi ziyaret
diyen Açıkgöz Kozan için kim bir hizmet yapıyorsa her zaman yapan kişinin yanında olacağız. ifadelerini kullandı.
Kazım başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyor, Bundan sonra
da elimizden geldiği kadar Başkanımızın yanında olacağız.

Kozan önceki dönem Belediye Başkanlarından Eczacı Mehmet
Açıkgöz, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’a iadeyi ziyarette
bulundu.
Tarihi Yapıcı konağında gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini
dile getiren Başkan Özgan, “Değerli Ağabeyim ile gündeme dair
sohbet gerçekleştirdik” diyerek Açıkgöz’e ziyaretleri için teşekkür
etti.
Kozan için ne gerekiyorsa elimizi taşın altına koymamız gerekiyor

CHP Kozan Eski İlçe Başkanı Selçuk Şahin kızını evlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Kozan İlçe Başkanı Selçuk Şahin ve Şendağ
Şahin’in güzel kızları Fetihe Şahin ile İmren Semerci ve Latif Semerci’nin
oğulları Soner Semerci ile Wedding Parkpoıntte düzenlene düğün töreni
ile evlendi. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan genç çiftinin nikâhını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı.
Çiftin nikâh şahitliğini ise Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan
yaptı.
Nikâhı kıyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aile
cüzdanını geline vererek genç çifte mutluluklar diledi. İlk kez çocuklarının mürüvetini gören Selçuk Şahin ve Eşi Şendağ Şahin’in mutlulukları
gözden kaçmadı. Hayırlı, uğurlu olsun.
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HAS OTO GALERİ

Cumali DÜVER

Her türlü oto alım & satımı yapılır

Cumali DÜVER GSM: 0532 255 13 60 Hasan DÜVER GSM: 0533 656 12 48
Adres: Saimbeyli Caddesi No:199 / Kozan & ADANA

hasotogalerikozan.sahibinden.com TLF:0322 515 89 38

Mustafa DÜVER

Tüm kredi kartlarına 4-6 taksit yapılır.
Adres: Karacaoğlan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 12/ A Eski dolmuş
durağı civarı-Hastane Kavşağı Tel: 0532 691 98 08- (0322) 515 44 00

Has Oto Galeri’de boyasız
göçük onarımı yapılır.
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Çiftçilerin suyla buluşma hayali hızla ilerliyor
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40 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesi “Yedigöz Sulama Projesi” yerinde incelendi

Adana’da 1 Milyon 061 Bin 300 dekar tarım arazisini
sulu tarıma kavuşturacak “Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesinde” AK Parti Adana Milletvekili
Abdullah Doğru, DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta
ile AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili projeden
faydalacak köy muhtarları ile Tepecikören köyünde bir
araya gelerek istişarede bulundu.
Çukurova’nın ve Kozan’ın bereketli topraklarında üretimin artmasına büyük katkı sunacak olan ve Damyeri,
Tepecikören, Bağdepe, Yüksekören’de hızla ilerleyen
“Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi” için
Tepecikören’de sulamadan faydalanacak olan muhtarlar ile bir araya gelen heyet bölgede çiftçinin 40 yıllık
hayalinin gerçeğe dönüşmesinde geri sayım başladığını

kaydettiler.
İmamoğlu bölgesinde sulamanın başladığını ve Damyeri,
Tepecikören, Bağdepe, Yüksekören hattında projenin
hızla ilerlediğini kaydeden Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, “Çukurova topraklarında bereketi arttıracak
bu projenin ülke geleceğine, ekonomisine ve çiftçisine
de can suyu olacak burajemiz hızla ilerliyor. Doğru ve
bilinçli tarım ile hem toprağın doğru sulanması teknolojik
tarım ve üretim ile çiftçilerin geleceğine büyük bir katkı
sunulacağını kaydetti.
AK Partili heyet ile Tepecikören de proje hakkında
çiftçileri bilgilendiren DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif
Balta 40 yıllık çiftçinin hayali gerçek olacak diyerek “
DSİ yatırımları ile Adana il merkezi ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ile yıllardır tarımın
lokomotifi olarak bilinen şehrimizdeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altını çizerek;
bu kapsamda Adana’nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan
ilçelerinde toplam 1 milyon 061 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak “Aşağı Seyhan Yedigöze
İmamoğlu Sulaması Projesinde” çalışmalar hızla devam
etmektedir” diye konuştu.
AK Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kentimizin
geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu
belirterek bunun istişaresi için yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Tepeciköre de bu projeden faydalanacak

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

BÖLGE BAYII
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

Saimbeyli Caddesi No: 236 Kozan Telefon: 0(322) 515 63 29

muhtarlarımız ile istişare ettik. Projenin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile birlikte; Kozan, İmamoğlu ve
Ceyhan İlçelerinde bulunan toplamda 1 milyon 61 bin
300 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem
sulama yapılacak. Sulama projesinin tamamlanması
ile birlikte bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli
ekonomiye yıllık 1 milyar 292 bin TL katkı ve 95 bin 500
kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacak. Çalışmaların
hızla sürdüğünü görüyor. Bölgemize çiftçimize hayırlı
olsun. Bu hem küresel ısınmada gelecek nesillerimizin
bu topraklarda ki geleceği olacak” dedi.
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İŞÇİ ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI,
KURA VE NOTER HUZURUNDA YAPILDI

Kozan’da ilk kez canlı
yayında ve noter
huzurunda İşkur’dan
işçi alımı gerçekleşti.
AKP’nin adaletine
güvenmeyen ve inancını yitiren halk Otağ
TV’nin ve gazetecilerin sosyal medya
hesaplarına yüzlerce olumsuz eleştiri
yağdırdı. Tepkiye
siyasiler ve kamuoyu
şaşırdı.
Noter huzurundaki
çekilişe dahi inanmamak iktidar partisinin ne kadar yıprandığının ve işsizliğin en yüksek tavana vurduğunun bir göstergesi
olarak değerlendirildi.
İlçe Milli Eğitime bağlı okullarda Toplum Yararına Çalıştırma
Programı kapsamında 200 temizlik işçisi ve 40 Güvenlik görevlisi alımı 23 Eylül Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
toplantı salonunda gerçekleşti. Toplamda 240 kişinin alınacağı işe 1602 kişinin başvuruda bulunduğu açıklandı. Kozan
2. Noterliği tarafından gerçekleştirilen kura Kozan İlçe Milli

Eğitim Müdürlüğü’nün ve
Otağ TV’nin sosyal medya
hesaplarından canlı olarak
yayımlandı.
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı
Av. Yusuf Bilgilinin siyasi
nüfuzu ve Kaymakam Şafak Gürçam’ın katkılarıyla
Kozan’da ilk kez kura çekim
yöntemiyle gerçekleşen işçi
alımları dikkat çekti. Açık
torpil yerine kura çekilmesi en mantıklı yol olarak
görüldü. Emeği geçenler takdir edildi. Öte yandan: Noter huzurunda çekiliş yapılmasına rağmen her nedense bir çok yurttaş
AKP’nin adaletine inanmadı.
Otağ TV’nin sosyal medya hesaplarına yorum yapan vatandaşlar nerede Hz. Ömer’in adaleti, aynı aileden 3 kişinin çıktığını,
hep aynı soy isimlerin çıktığını ve kavanozu yeterince karıştırmadıklarını, 1000’in üstünde çok az rakam çıktığını, kurayı
hep üsten çektiklerini ve hiç inandırıcı bulmadıklarını dile
getirdiler. Noter huzurundaki çekilişe dahi inanmamak iktidar
partisinin ne kadar yıprandığının ve işsizliğin en yüksek tavana
vurduğunun bir göstergesiydi.

Kaybettiklerimiz

Durmuş Öcal , Bekir Ali Poyraz, Çolak Mehmet Göçer, Veli Kürkçüoğlu, İmam
Zeyit İnceler, Mermerci Mehmet Dağlı, Hanifi Bilgili , İsmet Çelik, Ayşe
Multay, Sulfiye Güner, Ramazan Nalçı, Fatma Beydur, Emin Tanrıverdi,
Rukiye Gültekin ve Ali Can Hakk’ın rahmetine kavuştular. Merhum ve
Merhumelere Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı
dilerim.

Yalçın KARA
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BAŞKAN KOCAİSPİR HER HAFTA
FARKLI BİR MAHALLEDE
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek
ve önerileri dinleyen Başkan Kocaispir’e başkan yardımcıları ve birim
müdürleri eşlik etti.
Belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret
gösterdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “Bugüne kadar Yüreğir’de
belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak
yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile
gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, Yüreğir’imizin geleceği için
hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin yerinde
anlatılmasına katkı sağlıyor” dedi.
Yunusoğlu, Sakızlı ve Doğankent mahallelerinde devam eden sıcak asfalt
çalışmalarını denetleyen Başkan Kocaispir, Hacıali mahallesinde de
yapımı devam eden Çok Amaçlı Taziye Evi’nde incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri
Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cuma buluşmaları
kapsamında Yunusoğlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma
Namazı’nı Yunusoğlu Merkez Camii’nde kılan Başkan Kocaispir namaz
sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, yapılan yol çalışmalarını
denetledi.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in gelenek haline
getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor. Her hafta farklı bir camide
gerçekleşen Cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve
önerileri alınıyor, vatandaşlar yönetime katılıyor. Bu kapsamda Cuma
buluşmalarının bu haftaki adresi Yunusoğlu Mahallesi oldu.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yunusoğlu Merkez
Camii'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya

Kozan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdullah Kılınç emekli oldu
Kozan Ticaret
Borsası’nın gülen
yüzü ve her kesim
tarafından sevilen
ve meşru çizgisiyle
bilinen genel sekreter Abdullah Kılınç sosyal medya
hesabından uzun
yıllardır çalıştığı
Kozan Ticaret Bor-

sasındaki Genel Sekreterlik görevinden 16 Eylül
2020 tarih itibari ile ayrıldığını açıkladı.
Abdullah Kılınç yaptığı açıklamada “Bu süre zarfında emeği geçen tüm Borsa üyelerine, Başkanlarıma, desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen
çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünüzce olur.
Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum. Sevgi ve saygılarımla” dedi. Abdullah Kılınç’ın emekli olduğu öğrenildi.
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KARGA B.KU
Köy yerinde ikindi vakti.
Çıt yok.
Herkes susmuş, sessizlik konuşuyor.
Zaman durdu sanki.
Birden,bir damlama sesi.
Şıp..şıp
Alt mahalledeki çeşmenin musluğu bu,
Tamir edilmeli.
O arada yan arsaya bir karga kondu.
Tedirgin ama ürkek değil.
Gakk!
Biraz etrafı kolaçan etti.
Sağa sola baktı,yere pisledi.
Sonra kanatlandı, gitti.
Gece bir domuz girdi o arsaya.
Karganın pislediği yeri eşeledi.
Domuz eşeledikçe toprağın üstündekiler alta
indi.
Aylar sonra bir fidan bitti, orada.
Karganın pislediği yerde,
Yavaş, yavaş büyüdü.
Dal oldu, yaprak oldu.
Ve bir ağaç oldu.
İncir ağacı.
Önce, karıncalar sardı ağacı.
Sonra sinekler, sonra börtü böcekler,
En sonunda da kuşlar.
Böcekler ağacın filizlerini, meyvelerini yedi,
Kuşlar, böcekleri.
Alakargalar da inciri.
Hayvanlar alemi o ağacın çevresinde,
Bir dünya kurmuşlardı kendilerine,
Karganın pisliği ile harcı karılan,
Domuzun eşelemesi ile temeli atılan bir dünya.
O yan arsada yaşam böyle sürüp giderken,
Bir adam çıktı ortaya.
Arsayı satın almış.
Önce duvarlarla çevirdi dört tarafını,
Üstünü tel örgülerle sardı.
Böylece domuzlar gelmez oldu.
Sonra börtü böcekten şikayet etti.
Etrafı zehire boğdu.
Karıncalar, sinekler, böcekler bir bir öldü.
Ardından, onları yiyen kuşlar.
Sadece bir ağaç kaldı ayakta.
Hayvan mezarlığında bir incir ağacı,
Tek başına.
En sonunda onu da kesti adam.
Oradaki hayatı bitirdi.
Bir çuval inciri b.k etti.
İnsan denilen yaşam türünün diğer adı,
Homo Sapiens.
‘’Düşündüğünün üstüne, düşünebilen insan’’
demek,
O zaman düşünelim.
Herkes kendine sorsun,
Çevreye, doğaya bir karga b.ku kadar katkım
var mı?
Salgın kontrolden çıkmış,

Hastaneler dolup taşıyor,
Her gün çok sayıda insan ölüyor.
Tek suçlu,
Kurallara uymayan vatandaş,
Vurun abalıya.
Covid patladı: Halk suçlu,
Ölüyoruz: Doktor suçlu,
EBA çöktü: Fazla talep suçlu,
Eğitim berbat: Öğrenciler suçlu,
Giresun’da sel: Yağmur suçlu,
Niğde’de deprem: Taş kütle suçlu,
Ayasofya ibadete açıldı: Namaz kılanlar suçlu,
Milletvekili oğluna düğün yaptı: Gelenler suçlu,
Ekonomi çöktü: CeHaPe suçlu,
Aman Allahım,
Adamlar sanki teflon tava,
Hiçbir şey yapışmıyor.
Pandeminin yükünü kim çekiyor.
Sağlık emekçileri.
Şimdiye kadar yaklaşık yedi bin beş yüz,
Sağlık emekçisi, enfekte olmuş,
Kırk biri doktor olmak üzere,
Doksan yedi kişi hayatını kaybetmiş.
Bir siyasi Partimizin,
Sayın Genel Başkanı;
Türk Tabipler Birliği ihanet oluşumudur demiş.
Hekimlik mesleğini yapanlar,
Anayasanın 135. Maddesi,
Ve 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği kanununa
göre,
Kamuda çalışıyor ise isteğe bağlı,
Serbest çalışanlar ise zorunlu,
Türk Tabipler Birliğine üye olma şartı getirmiştir.
Hekimlerin yüzde sekseni Türk Tabipler Birliğine üye,
Türk Tabipler Birliğinin yönetimi seçimle iş
başına gelir,
Şimdi bu hekimler hain mi oluyor?
Doktorlar bilim insanıdır.
Hipokrat yemini eder.
Yeminleri gereği gece gündüz demez
Her hastasını iyi etmeye çalışır,çabalar.
Bilimin bütün imkanlarını kullanır.
Halk sağlığından başka kaygıları olmadığından,
Hastaları iyileştirmek için kendini feda eder.
Virüsle mücadelede başarısız olanlar,
Tabiplerle mücadeleye başladılar.
Basit siyasi çıkar uğruna,
İnsan kaynaklarımızı heba etmeyelim.
Unutmayalım;
Siyasetçi çok kolay bulunur da,
Bilim insanı kolay kolay bulunmaz.
Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m,
Şarkısını dinler, dinletirler.
Ben de bu şarkıyı çok severim.
Ama;
Dağını,
Deresini,

Adasını,
Gölünü,
Özgürlüğü,
Hukukun üstünlüğünü savunmaz.
Yolsuzluğa,
Yoksulluğa,
Talana,
Doğa katliamına,
İlişkin tek bir kelime etmez.
Ama,
Türk Tabipler Birliğine her gün bir şeyler söyler.
Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorsun ya,
Hasta olursan ne yapacaksın?
Yoksa muskacıya gidip,
Muska mı yazdıracaksın?
Bilim insanlarının,
Yaşam için ne kadar önemli olduğunu ne zaman anlarız.?
Son yedi aydır insanların;
Sevdiklerine korkmadan sarılmak,
Bayramlarda bayramlaşmak,
Toplantılara katılmak,
Kalabalık sofralarda yemek, içmek,
Oyun oynamak,
Tatil yapmak,
Okula gitmek,
Özlem duyduğu şeylerin başında geliyor.
Yaşam aslında ne kadar güzelmiş,
Bizler farkında değilmişiz.
Çabuk iyileş dünya.
Dünyada, salgınla değil de,
Bonesini, maskesini, koruyucu kıyafetini giyen,
Hastaları iyileştirmek için çabalayan,
Giysiler içinde nefes almakta zorluk çeken,
Kan ter içinde salgınla mücadele eden,
Doktorlarla kavgalı başka ülke var mı?
Sağlık emekçisisiniz,
Geceleri uykunuz kaçıyor.
Kabadayı kültüründen beslenen,
‘Sen kimsin ya’ diyen,
Hasta yakınları aklınıza takılıyor.
Barikat mı kursak,
Masanın altına mı saklansak,
Kurtulabiliriz düşüncesine dalıyorsunuz.
İnsanın içine kaçan cini çıkarmasını,
Göbeğine Arapça harflerle yazı yazmasını bilmeyen,
Bir cinci hoca kadar olamayan,
Ancak doktor olur.(!)
Biraz daha okuyup, cinci hoca olsanız olmaz
mıydı?(!)
Türk Tabipler Birliği yöneticileri görevden
alınmalı,
Yerine cinci hocalar atanmalı,
Bakın bakalım,
Covid 19’un ne birinci dalgası,
Ne de ikinci dalgası kalır(!)
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Adana’nın dört bir yanına sağlıklı su adım adım ulaşıyor
Uzak yakın demeden Adana’nın her noktasına eşit hizmet götürmek amacıyla, Başkan Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda proje üreten
Adana Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Aladağ’ın su sorununa son vermek üzere harekete geçti.
Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi Çöreğin Çukuru Mevkii, Mavriyan Mevkii, İncirli Mevkii ve Karaküre Mevkii, Meydan Yaylası, Gökçeköy
Mahallesi Kozalan Mevkii, Kızıldam Mahallesi Çaltık Mevkii, Darılık Mahallesi, Yüksekören Mahallesi, Gireği Yeniköy Mahallesi, Kıcak Mahallesi,
Körmesut Mahallesi ve Dailer Mahallesi’nde 59 kilometrelik içme suyu
çalışması gerçekleştiren ASKİ, daha önce sağlıklı şebekesi ve isale hattı
bulunmayan 15 farklı noktaya kaliteli içme suyu ulaşmasını sağlıyor.
Ceritler Mahallesi’nde 5,6 kilometre, Körmesut Mahallesi’nde ise 7 kilometrelik içme suyu borusunun döşemesini gerçekleştiren ASKİ ekipleri,
ara vermeden Gökçeköy ve Dailer mahallelerindeki içme suyu hattı ve
içme suyu depolarının yapımına başladı. Aynı zamanda proje kapsamında, isale hattında bulunan ve kanserojen içerikli 3 kilometrelik asbestli boruların yerine yeni nesil sağlıklı ve dayanıklı boruların döşemesi yapılıyor.
Toplamda projenin 12,6 kilometrelik kısmını tamamlayan ASKİ, muhtelif
mahallelerde 15 adet yeni içme suyu deposunun yapımını da gerçekleştirecek.

Mehmet Dönmez oğlu
Ramazan’ı evlendirdi

Mehmet Dönmez ve Leyla Dönmez çiftinin
oğulları Ramazan Dönmez, Mustafa Akçalı
ve Sultan Akçalı çiftinin kızları Saniye Akçalı ile Sis Müzikholde düzenlenen düğünle
evlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak yapılan düğünde Dönmez ailesi gelen
davetlilerle yakından ilgilendiler.

Horzum'daki maden
işçileri birikmiş 5 aylık
maaşlarını aldılar...
Gurmel'lerin
Horzum'daki
çinko madeninde çalışan
ve 5 aydır
maaşlarını alamayan işçiler
birikmiş tüm
maaşlarını aldılar. Genel müdürlüğe
Kozanlı Deneyimli Maden Mühendisi
Zafer Taş'ın gelmesiyle maaşların düzene girdiği söyleniyor. Defalarca haberlerini yaptık. Uzun süredir, bakkala,
manava borçlu olduklarını ve Simit
parasını dahi bulamadıklarını söyleyen
işçiler adına sevindik.
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Gözümüz aydın ekmeğe yeni fiyat ayarlaması...
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Sessizce (seslisi nasıl oluyor bilmiyorum) 1.5tl’ye satılan
250 gramlık ekmeğin gramajı yeni fiyat ayarlamasıyla (kesinlikle zam değil!) geçtiğimiz Cumartesi 200 grama düşürüldü.
Belediye ekmek büfelerinde ise 240 gram ekmek 1.25’e
satılmaya devam ediyor. Neye zam gelmedi ki fırıncılara ne
söyleyelim? Hükümete bir şey söylemek zaten ne haddimize?! Suçlu arıyorsanız ya dış güçler ya da iç muhalefet!
Bu arada 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.500’e dayandı.
mek yemeyen kek yesin!

Çınar ağacını yakanlar hakkında suç duyurusu

Geçtiğimiz günlerde Kozan Göç Yolu üzerindeki Çınar ağacını yakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
9 Eylül günü sabah saatlerinde Göç Yolu üzerindeki dalları budanmış bir çınar ağacı kimliği meçhul kişiler tarafından yanıcı bir
madde dökülerek yakılmıştı. Kozan halkından büyük tepki gören bu
caniliğe karşı vatandaşlar adına Tema İlçe Sorumlusu Derya Deniz
tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Cimer üzerinden direkt olarak Adalet Bakanlığına yapılan suç duyurusunda kamuya ait bir alanda, ağaca canice yakarak zarar verenlerin tespit edilerek gerekli cezai müeyyidenin uygulanması istendi.
Vatandaşlardan da büyük tepki alan olayla ilgili olarak düşüncelerini
dile getiren Derya Deniz şunları söyledi:
"Kozanlı olarak utandığımız ve dehşete düştüğümüz bu hadiseyi
yaşadık maalesef. Yakılan ağacın bulunduğu bölgenin Google üzerinden eski halinin fotoğraflarına ulaştığımızda orada boydan boya
Çınar ağaçlarının olduğunu gördük. Fakat bunlar zaman içerisinde
tek tek kesilmiş, kurutulmuş yada bu şekilde yakılarak yok edilmiş.
Herkesin dilinde olan iddia ise işyeri sahiplerinin bu eylemi dükkanlarının önünü, tabelasını kapattığı sebebiyle kestikleri. Doğru

mudur bilemeyiz ama böyle bir mantığa akıl erdirmek mümkün
değil. Daha çok iş yapıp para kazanmak için bir canlıyı yok ederek
nasıl işlerin çoğalacağını düşünebiliriz? Asıl sorun: kendinden başka
canlıya saygı göstermeyen zihniyetin haliyle iş yapamaz hale gelip
bu issizliklerinin nedenini de tabelalarını kapatan ağaçlar olduğu
yanılgısı. Umarım tekrar böylesi utanç verici canilikler yaşamayız.
Bunların tekrarlanmaması için hepimize görev düşüyor. Daha fazla
para kazanmak uğruna ağaçları kesen, yakarak yok eden işyerlerine
tepki gösterip, hem tüketici hem vatandaş olarak kanuni yaptırımların haricinde gücümüzü kullanmalıyız. Umarım bu ağacı bu şekilde
yakanlar ne yaptıklarının farkına varırlar. Ve umarım böylesi üzücü durumları tekrar yaşamayız. Konu ile ilgili olarak Hem Cimer
üzerinden Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunduk hem de
Adana Büyükşehir Belediyesine yakılan ve diğer kurutulan ağaçların
yerine yenilerinin dikilmesi talebinde bulunduk." dedi.
Ağaçlara zarar vermek "TCK 152/1a ve 152/1c maddelerine göre
dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabiliyor.

