
                Tel:  516 33 38

SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi      02 MART 2021 Salı

‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘

İbrahim KARAOĞLU 3,50

MENCİK 
KUYUMCULUK

HAYRİ MENCİK

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

Yöresel Ürünlerimiz tanıtılacak
Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi 
işbirliği ile yöresel ürünler e-ticaret 
yöntemi ile tüm dünyaya tanıtılmaya 
başlandı.
Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi 
işbirliği ile Ebulfez Elçibey Sosyal Yaşam 
Merkezi'nde oluşturulan yöresel ürünler 
e-satış yöntemi ile tüm dünyaya 
gönderiliyor.
Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan, 
Kozan Belediyesi iştirakler Müdürü 
Burak Kamalı ve Kozan Kent Konseyi 
Başkanı Derya Tüfekli e-ticaret yöntemi 
ile Kozan'ın kendine özgü yöresel 
ürünlerinin başta Türkiye olmak üzere 
tüm dünyaya gönderildiğini ifade etti.2’de

Bencilleşen ve giderek 
darlaşan TAŞRA siyaseti 
üzerine bir kaç not:
Baştan söylemeliyim ki, 
kanımca, yaşanan böylesi 
siyasetten en iyisi uzak 
durmak... 
Bırakın genel merkezlerin 
tepelerin değerlendirmesini. 
Gelin Adana’ya aşağıya, 
taşraya, yaşadığınız şehre bir 
bakın. Siyaset ne durumda, 
nasıl yapılıyor? 
Tüm partilerin taşrada 
benzeştiğini görüyoruz... 9’da

Emekliler Derneği Başkan Adayı 
Tümer’de Başkan Atlı’ya ziyaret

DP Adana İl Başkanı ve Emekli-
ler Derneği Başkan adayı Kozanlı 
Mustafa Tümer ve ekip arkadaşları 
Milliyetçi Hareket Partisi Kozan 
İlçe Başkanı Nihat Atlı’yı MHP İlçe 
binasında ziyaret etti. 12’de

Saadet Partililer 
Erbakan Özel 
Sayısını dağıttılar

Saadet Partililer Kozan’da Milli 
Gazete tarafından hazırlanan, 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
hicretinin 10. sene-i devriyesi-
ne özel ülke genelinde 1 
milyon adet 'Erbakan Özel 
Sayısı' dağıttılar.                  3’de           

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı 
Av. Yusuf Bilgili: “28 Şubat 
postmodern darbesi 
milletimize yapılmış en 
büyük ihanettir”            6’da

BAŞYAZI
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Kozan’ın Yöresel Ürünlerinin 
Tanıtımı İçin Çalışma Başlatıldı

Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi işbirliği ile yöresel ürünler e-tica-
ret yöntemi ile tüm dünyaya tanıtılmaya başlandı.
Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi işbirliği ile Ebulfez Elçibey Sos-
yal Yaşam Merkezi'nde oluşturulan yöresel ürünler e-satış yöntemi ile tüm 
dünyaya gönderiliyor.
Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan, Kozan Belediyesi iştirakler Müdürü 
Burak Kamalı ve Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli e-ticaret yön-
temi ile Kozan'ın kendine özgü yöresel ürünlerinin başta Türkiye olmak 
üzere tüm dünyaya gönderildiğini ifade etti.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan uzun süredir Ebulfez Elçibey Sos-
yal Yaşam Merkezi'nde Kozan'ın yöresel ürünlerinin hazırlandığına dikkati 
çekerek, pandemi nedeni ile birebir satışların çok azaldığını ancak e-satış 
yöntemi ile bu konuda da Kozan Belediyesi'nin büyük başarı gösterdiğine 
dikkat çekti.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; "Bizler Kozan'daki değerlerimizi, 
yöresel ürünlerimizi Kozan markası ile paketleyip sanal ticaret yöntemi ile 
müşterilerimize ulaştıracağız. Nar ekşisi, maya reçeli gibi ürünlerimizi cam 
kavanozlarda hijyenik bir şekilde paketleyip vatandaşlarımızın sofrasına 
ulaştıracağız. Sadece Kozan'ın yöresel ürünlerini değil Saimbeyli, Tufan-
beyli, Feke gibi ilçelerimizde yetişen ürünlerimizin satışını da yine e-satış 
üzerinden gerçekleştireceğiz. Buradaki ürünlerimizi sadece Türkiye'ye de-
ğil dünyanın her yerine göndermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kozan Belediyesi İştirakler Müdürü Burak Kamalı’da Kozan Belediyesi ola-
rak yöresel ürünlerin temin edilmesi, paketlenmesi ve müşterilere gönde-
rilmesi noktasında altyapının hazır olduğunu ve şu anda e satışların büyük 
satışlar yapan internet siteleri aracılığı ile yapıldığına dikkat çekti. Kamalı; 
“Belediye Başkanımızın girişimleri ve bize bu konuda vermiş olduğu des-
teklerle yöresel ürünlerimiz tanıtımı ve satışını yapmak üzere işletme işti-
rakler müdürlüğümüzce çalışmalara başladık. Amacımız Kentimizin doğal 
ve yöresel ürünlerini hem tüm Türkiye’ye tanıtmak hem de üreticimize 
destek olmaktır.Sloganımız Kozan Belediyesi olarak Kozan’ımızın yöresel 
lezzetlerinin tüm Türkiye’ye tanıtılıp, tattırılmasına öncülük etmektir. Bu 
kapsamda çalışmalarımıza narenciye satışı ile başlamış

bulunmaktayız. Günümüzde yaygın olarak kullanılan e-ticaret alışveriş si-
teleri, n11, trendyol, facebook ve instegram gibi sosyal medya üzerinden 
ayrıca www.kozanyoresel.com
internet adresimizden tüm vatandaşlarımız yöresel ürünlerimizi satın ala-
bileceklerdir. Ürünlerimizi pazarlarken Başkanımızında talimatları ile en 
kaliteli ve en taze ürünleri seçip paketleyip satışa sunmaktayız.”
Ebulfez Elçibey Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde Çukurova Üniversite-
sinden alınan içeriğinde bol miktarda bulunan C vitamini sayesinde bağı-
şıklık sistemini güçlendiren, şeker hastalığına çok faydalı KAMKAT fidan-
ları dikiyoruz ayrıca KAMKAT reçeli satışına da başlandı.
Kozan Belediyesi Yöresel Ürünler adı altında almış olduğumuz marka tes-
cilimizle paketlemiş olduğumuz yöresel ürünlerimizi Turizm açısından bü-
yük önem taşıyan restorasyonu yine Başkanımızın yapmış olduğu yukarı 
çarşı, Hoşkadem Camii karşısında bulunan Yöresel Ürünler Satış ofisimizi 
açmak için çalışmalarımız başlamış olup en kısa sürede açılışını yapacağız. 
Ayrıca yöre halkımıza ve yol güzergahı açısından önem arz eden Kozan 
Adana yolu üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkımız içerisinde de Yöresel 
Ürünlerimizi satışa sunmayı planlıyoruz.
Portakal ve Limonlarımız Türkiye’nin birçok şehrine ulaşmaya başladı. 
Geri dönütler çok olumlu ve memnun edici. İstanbul Ataşehir Belediye 
Başkanımıza ücreti karşılığı giden portakallarımızdan Başkan Bey duydu-
ğu memnuniyet karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da 
portakal yollamamızı istedi. Bugün Genel Başkana portakal ve limonları 
toplatılıp hazırlandı ve yollanmak üzere kargoya teslim edildi. Buna benzer 
bir çok üst düzey kurum ve yetkiliye ayrıca diğer bize ulaşan tüm müşteri-
lerimize en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımıza Belediye Başkanımız 
Kazım Özgan’ın katkılarıyla devam etmekteyiz. @kozansosyalyasam ins-
tegram adresimiz / Telefon whatsapp Hattı: 05498331372
Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli’de Kent Konseyi olarak Ko-
zan’ın gelişmesi, tanıtılması açısından bir köprü vazifesi gördüklerini ve bu 
konuda da Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın kendilerine yardımcı 
olduğunu ve önerilen maddelerin teker teker yerine getirildiğine dikkat 
çekti.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve beraberindekiler Sosyal Yaşam 
Merkezi bahçesine hem lezzeti hem de fiyatı ile son zamanlarda Kozan böl-
gesinde dikkat çeken kamkat fidanlarının dikimini gerçekleştirdiler.
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Saadet Partililer Erbakan Özel Sayısını dağıttılar

Saadet Partililer Kozan’da Milli Gazete tarafından 
hazırlanan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hicre-
tinin 10. sene-i devriyesine özel ülke genelinde 1 
milyon adet 'Erbakan Özel Sayısı' dağıttılar.  
Saadet Partisi Kozan İlçe Başkanı Muammer 
Özçelik “Milli Gazete tarafından basılan Erbakan 
özel sayısını SP Kozan İlçe Başkanlığı olarak va-
tandaşlarımız ile buluşturduk.
 İlim ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan’ın vefatının 10. sene-i devriyesinde Milli 
Gazete tarafından hazırlanan Erbakan Özel Sa-
yısı’nda çok önemli röportaj, yazı ve olaylara yer 
verildi. Bu önemli çalışmanın tüm Türkiye’deki 
hanelere girmesi için büyük bir çalışma başlattık. 

Ülke genelinde olduğu gibi Kozan’da da  5 bin adet 
Erbakan Özel sayısı dağıttık. Erbakan Hoca’mızın 
fikirlerinin anlaşılması ve Yeni Bir Dünya’nın kurul-
ması adına halkımız tarafından büyük bir teveccüh 
ile karşılanacağına inanıyoruz.
 Milli Görüş liderimiz Erbakan hocamızın yaptığı 
hizmetleri ve çalışmaları yeniden insanımıza sunu-
yor, toplumumuzun da yine yeniden milli görüşe 
dönüşünü talep ediyoruz.”
İlçemizdeki esnafları tek tek gezen Saadet Partililer 
Erbakan Hocalarına vefa örneği gösterdiler.

ZAYİİ
Şahsıma ait 4301-4550 arası 5 cilt sevk irsaliyesi, 
2301-4800 arası 50 cilt perakende satış fişi, 80101-
80600 arası 10 cilt fatura, 14951-15450 arası 10 cilt 
taşıma irsaliyesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
                               İSA ÇENTİK (T.C.10855374812 )
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KOZAN HALK EĞİTİMİ BÜNYESİNDE 
AĞAÇ BUDAMA KURSU VERİLİYOR 

Kozan İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ve Kozan Halk 
Eğitim merkezi müdürlüğü işbirliği ile 32 kişiye uygulamalı 
ağaç budama kursu veriliyor.
İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan “Halk Eğitim Merkezi 
işbirliği ile uygulamalı budamacılık kursu veriyoruz. Ko-
zan bölgemizin geniş çapta narenciye üretiminin yapıldığı 
yerlerden biri. Yaklaşık 75 bin dekar civarında narenciye 
üretimi mevcut. Budama tekniklerinin ilmini, işinin ehli 
eğitmenlerimiz ile üreticilerimize öğretmeye çalışıyoruz. 
Kaliteli bir meyve kazanmak için budama çok önemli. Halk 
Eğitim ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz kurslar üreti-
cilerimizi memnun ediyor. Sık sık bu tür kurslarımız de-
vam edecek” dedi. 

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut” Özel-
likle narenciye, zeytin ve nar üretiminde önemli bir yere 
sahip.  Özellikle son yılda hurma ağacı ve sert çekirdekli 
meyve yetiştiriciliğinde önemli bir artış var. İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile meyve ağaçlarında budama kursu 
açtık. 32 kursiyer ile uygulamalı eğitim veriyoruz. Kur-
sumuz 48 saatlik bir kurs. Biz üreticilerimizin ürettikleri 
ürünlerden daha iyi verim alabilmeleri için İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü işbirliği ile çalışıyoruz” şeklinde konuş-
tu. 
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Düşünsene;  
“Eski Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ı, 
suikast sonucunda öldüren adama,
Hakim sorar; Sedat’ı neden öldürdün?
Katil; Çünkü laikti.
Hakim; Laik ne demek?
Katil: Bilmiyorum.
•••
Mısır’ın iyi edebiyat adamı rahmetli Necip 
Mahfuz’u öldürmeye çalışıp, başarısız olan 
sanığa,
Hakim sorar: Neden vurdun?
Sanık; ‘’Sokak çocuklarının hayalleri’’adlı 
kitabı yazdığı için.
Hakim; Peki, ‘’sokak çocuklarının hayalleri-
ni’’ okudun mu?
Sanık; Hayır.
•••
Hakim; Yazar Farac Fuda’yı öldüren üç te-
röriste sorar,
Neden Farac Fuda’ya suikast düzenleyip öl-
dürdünüz? 
Suçlu; Çünkü kafir,
Hakim; Onun kafir olduğunu nereden anla-
dın?
Suçlu; Onun kitabından.
Hakim; Hangi kitabından anladın onun kafir 
olduğunu?
Suçlu; Ben okuma yazma bilmiyorum.
Hakim; Nasıl.
Suçlu; Ben okuma yazma bilmiyorum.”
Mısır’da yaşanan bu korkunç olayları oku-
yor, belki bizim memlekete gelmezler diyor-
sun.
•••
Düşünsene;
Bir zaman Milli Eğitim komisyonu üyeliği 
de yapan Milletvekilinin,
“Benim dedem matematiği, mühendisliği 
icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu 
Amerikan,
Bu Trump’a New York’ta oturduğu yerden 
bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o 
kahvaltılığın

hesabını çıkar deseydin benim dedem mate-
matiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş 
olduğu bir
halde, Trump Efendi, Macron git şuradan 
bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da 
bana hesabını
çıkar deseydi vallahi billahi hesabı çıkarmak 
için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı.”
“Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık 
iki kazık, v, çarpı yanına bir kazık koy bun-
larla uğraşacaktık.
Benim dedem ona dedi ki geri zekalı, bak bu 
iş böyle olmaz.
Al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yap-
mayı öğren dedi ve dedemi öldürdü.
Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin 
kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kal-
mayacasına hepsini katletti.”
Konuşmasını dinleyip, ya da okuyunca şok 
oluyorsun.
Şoku atlatınca bu bilgeyi Boğaziçi’ne rektör 
olarak atayalım dedesinin kütüphanesinden 
çalınan teknolojiyi orda bulamazsa Mars’a 
kadar gitsin! Diyorsun.
•••
Düşünsene;
Bıçak kemiğe dayanmış.
Gidecek yerin de yok.
Ellerin bağlı.
Bir şey yapamıyorsun.
Her şey buraya kadarmış diyorsun ki,
“Bir çocuk, bilge kişinin kapısını çalmış.
Annem köz istedi şöminenizden, köz alabilir 
miyim demiş.
Ev sahibi tebessümle al, fakat kap getirme-
mişsin.
Çocuk, siz gösterin, ben alırım demiş.
Çocuk şömineye yaklaşıp avucuna önce kül 
koymuş.
Sonra külün üstüne maşa ile bir kaç tane köz 
.”
Vasatın tahakkümüne, cahilin dayatmasına 
bir çocuk bağırıyor.
Yetti gari! 

Sesi umut oluyor.
•••
Uğur Mumcu “Bilgi sahibi olmadan fikir sa-
hibi olunamaz” demişti.
Yıllar içinde cehaleti kanıksadık.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanları 
kutsadık.
Bilgi iktidar olmalıdır, dedik.
Cehaletin, iktidar olmasının, kimseye bir ya-
rarı olamayacağını anlatamadık.
Cahiller, seçtiklerine kul, köle olurlar ,dedik.
Seçtiklerine kul köle olan toplumlar, tarih 
sahnesinden silinip yok olmuşlar, dedik.
Cehaletin yoğun olarak yaşandığı ülkelerde, 
bir yerin idaresini ele geçiren yöneticilerin 
icraatlarından biri, kendilerini ölümlü tanrı 
ilan etmek olur, dedik.
Cehalet, okumamak değil, okuduğu halde 
hala cahil olmaktır, dedik.
Cehalet, gelişme ve ilerlemeye engeldir, de-
dik.
Cehalet, kokuşmuşluktur, karanlıktır, dedik.
Şiddet, öfke, ayrıştırma, bölme, yobazlık, 
toplumsal kirlenme ve çürüme cehaletin be-
sin kaynağıdır dedik.
Beyni boşaltılmışlar, hayatın makam, mev-
ki, rütbe, unvan olduğuna inanırlar, dedik.
Biz bu kafayla Aya değil, Marsın gölgesine 
bile varamayız, dedik.
Düşünmek iyidir, kendin olmaktır ,dedik.
•••
Siyasiler vatandaşın siyasi tercihlerini etki-
lemek için,
Başörtüsü dediler,
Ahlak dediler, 
Yoksulluk dediler,
Yolsuzluk dediler,
Kul hakkı dediler,
Adalet dediler,
Hukuk dediler, 
Kavramların içlerini boşalttılar.
İnsanlara özgü bu değerleri, seçimleri kaza-
nabilmek, ya da seçmeni konsolide etmek 
için fütursuzca kullandılar.

CEHALET



06 02 MART Salı 2021SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili: “28 Şubat postmodern 
darbesi milletimize yapılmış en büyük ihanettir”

28 Şubat 1997'de tankların sokaklar da gezdiği 
ve demokrasiye vurulan darbenin 24. Yıl dö-
nümünde AK Parti Kozan ilçe teşkilatı yazılı 
basın açıklaması yaparak “Geçmiş de dış güç-
lerin ve elinde olan ve darbeler ile anılan Tür-
kiye’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verecek 
hale geldiğini kaydetti. 
Kozan AK Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili 
yaptığı yazılı açıklamada “28 Şubat postmo-
dern darbesi bu millete yapılmış en büyük 
hainliklerden biridir. İnsanlarımızı, aileleri ve 
toplumu Müslüman inancı olan bir ülkede ba-
şörtüsü ile ayrıştırmak istediler. Darbe aslında 
inançlarımıza ve topluma bu ülkeye yapılan en 
büyük düşmanlığın belgesi olmuştu. İnançla-
rından dolayı binlerce insanımız, eğitimden iş 
hayatına büyük mağduriyetler yaşandı. 28 Şu-
bat’ta muhafazakar insanlara yönelik algı ya-
pılsa da aslında yapmak istedikleri demokrasi-
mize darbe vurup Türkiye’nin güçlü olmasının 
önüne taşlar döşemekti. O gün darbe ile ba-

şarılı olan yakın zamanda yeniden denediler. 
Dünya 5’ten büyüktür diyen Lideri susturmak 
için yeniden darbe yapmak istediler. Bu kez ne 
istedikleri eski yöneticiler nede eski Türkiye 
vardı. 82 milyon hainleri deşifre etmek onların 
önüne canları pahasına siper oldular. Türkiye 
artık Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eski 
herkesin diz çöktürmeye çalıştığı istedikleri 
olmayınca darbe yapabilecekleri bir ülke değil. 
Her inanç’a saygılı, topraklarda gözü olmayan 
herkesin evi tüm Dünya mazlumların sesidir. 
Darbeye karşı olan herkesin ortak bir duruş 
sergilediği demokrasi dersi vermeye çalışanla-
rın Demokrasi eğitmenidir. Bugün demokrat 
maskesiyle yine basında ve siyaset dünyasında 
boy gösteren darbe sevicileri var. Darbenin 
medya, siyaset, iş dünyası ve diğer aktörleri 
gibi tüm sivil aktörleri de adalet önünde hesap 
vermeli. Bu süreç, sürekli darbe söylemlerinde, 
darbe imalarında bulunanlara cesaret verme-
meli. Biliyoruz ki milletin ahı  o günleri yaşa-
yanların ahı kimsede kalmaz" dedi.
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ULAN FIRILDAK DÜNYA 2ARAP AGA
Halk Köşesi

Geçen sayının devamı

Daldalan daldan dala
Bu doyumsuz saltanat devranı sürüp git-
tiği sürece, İktidarların çevresi ve yala-
ka takımı ülkenin nimetlerinden sonuna 
kadar yararlanırlar, dolgun maaşları ile 
zevk-i sefa içinde yaşarlar, milyarca do-
ları servetlerine katar, günü zamanı ge-
lince yurt dışına çeker giderler. Yatırım-
larını hep yurt dışına yaparlar. Yani asıl 
vatanları yurt dışıdır. Yurt dışında yer 
yurt edinirler. Muhteşem renkli bir sal-
tanat içinde ömür sürdürürler. Yönettik-
leri ülkede vatandaş sorunlarla baş başa 
kalmış, aç yaşıyormuş umurlarında bile 
olmaz. He, hııı, tamam, olur, icabına 
bakarız, hele bir kaç ay geçsin, hallede-
riz gibi baştan savma sözlerle vatandaşı 
başlarından savarlar, başlarından savma 
işini gerçekleştirdikten sonra, gidiş o gi-
diş, daha piyasada görünmezler. Bilmem 
hangi tatil beldesinde tatildeler. 
Haktır, hukuktur adalettir 
vatanseverliktir suratların
da maskedir. Her ne hikmetse? 
İşin garip tarafı, bizim gibi fakir fukara 
tayfasına din ahlak, vatan millet bayrak 
sevdası satmaları. Sanırsınız ki vatan 
millet bayrak sevdası yüreklerinde ölüm-
süz bir kara sevdadır, palavradan hikâye. 
Müşterileri de emeğini pazarlamaya çalı-
şan bizim gibi yoksul halk kesimi olursa, 
vurgun saltanatları muhteşem olur. 
Muhalifliği sadece SON FİKİR 
GAZATESİ yazarlarından beklerseniz. 
YALÇIN KARA yorum yazımıza tabii 
ki sansür uygulayıp topu taca atar. Güzel 
bir sözü “BEN YASALAR 
ÇERÇEVESİNDE GAZETECİLİK 
YAPARİM ABİ” Vatandaş, vatandaşa 
cehalet gömleğini uygun görüp sırtına 

giydirecek, cehaleti benimsemiş yol gös-
terici bir çoban arıyorsa?
 YALÇIN KARA ne yapsın? 

Her muhalifliği YALÇIN 
KARA’DAN beklemek 
fırsatçıların işine yarar 
zannımca. Ülkemiz politikası 
böyle bir şey işte, herkes nalına 
da vuruyor, mıkına da vuruyor. 
Muhaliflik görevini meclisteki partilere 
bırakıyoruz, yanlışlar batağında çırpın-
dıkça batıyoruz, bana bir şey olmaz ha-
vasında dünya yansa umurumuzda bile 
değil. İktidar’lar başarısızlıklarını başar-
dığı yere kadar başarırlar. Başardıkları 
başarısızlıklarının devamını devam ettir-
mek için cehaletten onay isterler. Ceha-
lette seve seve sevinerek koşa koşa evet 
onayı verince, yaşanacak sefaleti ceha-
letle birlikte, hep beraber iliklerimize ka-
dar duyumsarız artık. 
Gençlik yıllarımda başımdan 
geçen kısa bir anımı anlatayım. 
Lise öğrencisiyim tabi. Bu ara-
da bir kıza deli gibi kara se
vdalıyım. Varsa yoksa o kız. O 
kıza öyle bir tutkundum ki, rüyalar ale-
minde yüzüyor gibiydim sanki, başka 
hiç bir şey düşünemiyordum. Onsuz 
olamam, onsuz yaşamak haramdı bana. 
(Gerçi o kıza kavuşmadım) Görücü usul-
le evlendiğim şimdiki hanımla 65 yaşı-
na merdiven dayadım. Çor çocuk sahibi 
oldum, torun sevgisiyle mutlu olmaya 
çalışıyorum.) Bu arada futbola da tutkun 
bir fanatiğim tabi, hem oynamayı hem 
izlemeyi severdim. Siyaset nedir (S)sin-
den anlamazdım, partilerin kapısını hiç 
çalmadım. Semtinden dahi geçmedim. 
Ola ki bir yanlışa kapıldık istemeyerek 
siyasete bulaştık. Başımıza dertler açtık 

ne dertler. Sakıncalı ARAP AGA 
olduk yani. 
1976 yılı bir pazar günü maç izlemeye 
Adana’ya gitmiştim. Tesadüf bu ya kala-
balık bir yürüyüş kitlesinin ortasında bul-
dum kendimi, millilik damarım kabardı 
avazım çıktığı kadar çılgınca haykırıyo-
rum. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜR-
KİYE! İNCIRLİK ÜSSÜ KAPATILSIN! 
KAHROLSUN EMPERYALİZM! GO 
HOME YANKEE! Bendede gençlik he-
yecanı var maceracılık ruhu deyin gitsin. 
Bu sloganların akımına kapıldım iştirak 
ettim yürüyüşe. Yürüyüş büyük kalaba-
lık bir yürüyüşçü kitlesi ile heyecanla 
devam ediyor. Sonradan öğrendim ki yü-
rüyüşü tertipleyenler çok önceden pasifi-
ze edilerek gözaltına alınmış, yürüyüşün 
kontrolü ajan provokatörlerin kontrolüne 
geçmişti. Ajan provokatörler yürüyüş 
güzergâhını değiştirip yürüyüşü (?) parti 
binasının önüne yönlendirdiler. (?) parti 
binasının balkonunda azımsanmayacak 
bir kalabalık var. Yürüyüşçüler (?) parti 
binasının önünden tam geçerken aniden 
(?) parti binasından içi patlayıcı ve taş-
la doldurulmuş tenekeler yürüyüşçüle-
rin üstüne yağmaya başladı, ortalık bir 
anda karıştı. Tabi yaralananların haddi 
hesabı yok. İşin garip tarafı saldırıya 
uğrayan masum yürüyüşlerin göz altı-
na alınıyor olması. Saldırganlar kayıp, 
saldırganlardan hiç kimse gözaltına 
alınmıyor. Bende gözaltına alınanlar-
dan biriyim. En üzücü tarafı, ilk ka-
tıldığım yürüyüş bana birçok gerçeği 
öğretti, şu gerçeğe tanık oldum. Gerek 
ekonomik yönden gerek siyasi yönden 
ve gerek askeri yönden emperyalizme 
göbekten bağımlı bir ülkede vatanse-
ver olabilmek sırat köprüsünde 
yürümek birçok riskleride beraberin-
de getirir.  Devamı gelecek sayıda          
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Başkan Zeydan Karalar 
Yumurtalık’ta muhtarlarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar her fırsatta muhtarlarla 
görüşüp, halkın eksiklerini ve taleplerini 
öğreniyor, hizmetlerle ilgili bilgi veriyor, 
bürokratlarını muhtarlarla buluşturuyor. 
Yumurtalık’ta ilçe muhtarlarıyla bir araya 
gelen Başkan Zeydan Karalar’a, ASKİ yö-
neticileri ve çok sayıda Büyükşehir daire 
başkanı eşlik etti.

HER KARIŞ TOPRAKTA 
ÇABAMIZ VAR

Seyhan Belediye Başkanlığı dönemi de 
dahil Adana’nın her karış toprağında 
hizmet adına çabalarının olduğunu ifa-
de eden Başkan Karalar şunları söyledi: 
“Adana Büyükşehir Belediyesi’nde görevi 
devraldığımızda İlk 9 ay boyunca sadece 
belediyenin yeniden işler hale gelmesi 
için çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda 
yılda 600 milyon lira borç üreten beledi-
yeyi, artı üreten bir belediye haline getir-
dik.”

HALKA HİZMET İÇİN 
MUHTARLARIMIZI 

DİNLİYORUZ

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Yu-
murtalık’a önemli hizmetler yaptıklarını 
veyapmaya devam edeceklerini belirten 
Başkan Zeydan Karalar, daha yerinde, 
doğru hizmet etmek için muhtarlarla da 
sık sık buluştuklarını kaydetti. 
Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, 
önceki 5 yılda dökülen asfalttan daha 
fazlasını 18 ayda döktüklerini vurgulayan 

Başkan Zeydan Karalar, “Asfalt dökü-
mü elbette asli işimiz ama Adana’da çok 
bozuk yol var.  Sizin de en büyük sorun-
larınızın başında yol geliyor.  Adana gibi 
bir yerde yol, su, altyapı, arıtma sorunu 
olması kabul edilemez. Olanaklarımız 
ölçüsünde sorunlu yolların hepsini ya-
pacağız. Bölgenin su sorununu da Yedi-
göze Projesi tamamlandığında ortadan         

kaldıracağız. Şimdilik olanaklarımız 
ölçüsünde sizleri susuz bırakmamak için 
tüm çabamızı harcıyoruz” dedi.

ADANA DAHA İYİ YERDE 
OLMAYI HAK EDİYOR

Yönetim anlayışlarının farklı olduğunu 
belirten Başkan Zeydan Karalar, israfı 
önlediklerini ve Adana’ya gereken değe-
ri vererek hizmet ettiklerini belirterek, 
Adana’nın hak ettiği yerde olmadığını 
vurguladı. Adana’nın Türkiye’de 12’inci 
sırada olmasını kabul edemediğini söyle-
yen Başkan Zeydan Karalar konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin ve dünyanın en güzel yerle-
rinden birisi olan Adana bulunduğu yeri 
hak etmiyor. Turizm, sanayi, kalkınma 
ve her alanda bizler Türkiye’de dördün-
cü kent olmayı hak ediyoruz. Adana ile 
ilgili bir film hazırlatıyorum. Adana’nın 
tüm güzelliklerini Türkiye ve tüm dünya 
görsün istiyorum.”

BÜROKRATLAR NOT ALDI

Başkan Zeydan Karalar’ın ardından söz 
alan muhtarlar istek ve taleplerini iletti. 
Başkan Zeydan Karalar’la birlikte muh-

tarları dinleyen ASKİ ve Büyükşehir 
bürokratları not aldı, ihtiyaçların gideril-

mesi için hazırlıklara başladı.
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ASKİ Kozan’ın Kronikleşen 
Altyapı Sorununa Son Veriyor

Kentimizin dört bir 
yanında insan odaklı 
hizmet anlayışı ile ayrım 
yapmaksızın hizmet 
etmeyi, proje üreterek 
hayata geçirmeyi ilke 
edinen Adana ASKİ 
ekipleri, gece gündüz 

demeden çalışarak Adana ve ilçelerinde yeni 
projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Kozan İlçemizin kronikleşen yağmur suyu 
problemi kapsamında, 3.018 metre uzunluğun-
da Q1200'lük betonarme borular ile yağmur 
suyu hattı ve ızgara çalışmalarını aralıksız sür-
düren ASKİ ekipleri, uzun yıllardır çözülemeyen 
yağmur suyu sorunlarını gidermek için çalışma-
larına yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Vatandaşlar Hizmetten Memnun

Yıllardır çözülmeyen sorunlar karşısında, 
ASKİ’nin çözüm odaklı çalışmalarından 
memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a 
teşekkürlerini iletti.

Adana Büyüşehir Belediyesi Kozan’da 
altyapının biran önce bitirilmesi için 

çift ekiple  çalılşıyor

Kozan’da altyapı hizmetlerine önem veren 
Adana Büyükşehir Belediyesi Aslanpaşa, ve 
Varsaklar mahallesine iki ekip kurarak altyapı
 hizmetini hızlandırdı.

Baştan  söylemeliyim ki, kanımca, 
yaşanan 
böylesi siyasetten uzak durmak en 
iyisidir... 
Bırakın genel merkezlerin tepelerin 
değerlendirmesini. 
Gelin Adana'ya aşağıya, taşraya, 
yaşadığınız şehre bir bakın.
 Siyaset ne durumda, nasıl 
yapılıyor? 
Tüm partilerin taşrada benzeştiğini 
görüyoruz...
Bugün taşrada toplumcu siyaset mi 

egemen yoksa bencil ve giderek 
darlaşan, her gün biraz daha hizbi 
tutumların arttığı, 
kronikleştiği, klancı siyaset mi?
Elbette ki ikincisidir.
NEPOTİZM, AKRABACILIK, 
KAYIRMACILIK, 
LİYAKATSİZLİK, FIRSATÇILIK, 
YÜKSEK EGOLAR SAĞI, SOLU, 
AK’I KARA’YI ELE 
GEÇİRMİŞ…
Böyle bir siyaset Halka, topluma 
hizmet mi doğuruyor, yoksa 
nepotizm mi Yaygınlaşıyor?
Siyasete ve dolayısıyla  topluma 
emek harcayan kişilere gün doğdu 
mu? 

Halkçı bir yapı öne çıkabilirdi mi?
Maalesef hayır.
 Böylesi bir idealist yapının sesi 
geliyor mu? 
Hayır. 
Şahsi menfaatlerin, dar kadrocu 
anlayışın, tavan yapan egoların, 
dedikoduların, fırsatçılığın 
topluma ne faydası olabilir ki?! 
Siyasi alanda heyecan yok!
Topluma örnek olan ve olacak Rol 
model siyasilerimiz tükendi mi?
Siz verin cevabını.
Toplumcu ve halkçı bir siyaset
 yoksa siyasetten uzak 
durmak lazım...

Bencilleşen ve giderek darlaşan TAŞRA siyaseti üzerine bir kaç not:
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Daire Başkanı Yüzer, Kozan’da İncelemelerde Bulundu

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı 
İbrahim Yüzer Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde 2020 
yılı Ağustos ayında meydana gelen yangında zarar gören 
alanlarda incelemelerde bulunarak, Bölge Müdürü Mah-
mut Yılmaz’dan yangın ve sonrasında yapılan ağaçlandırma 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bölge Müdürlüğü sınırları içeresinde meydana gelen yan-
gınların söndürülmesinde cansiperane çalışarak büyük 
özveri ve gayret gösteren personellere teşekkür eden Daire 

Başkanı İbrahim Yüzer, Orman Genel Müdürlüğü olarak 
yanan sahaların 1 yıl içerisinde ağaçlandırıldığını belirterek 
çalışmalarda son aşamaya gelinmesinin memnuniyet veri-
ci olduğunu ifade etti. Kozan’ın tekrar yeşile dönüşeceğini 
belirten Yüzer, ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili her türlü 
destekleri vereceklerini bildirdi.
İncelemelerde Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yü-
zer’e Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Ağaçlandırma Şube 
Müdürü İlhan Köse, Kozan İşletme Müdürü Şensu Küçü-
kateş, Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri eşlik ettiler. 
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GELECEK PARTİSİ KOZAN İLÇE BAŞKANLIĞI’NA 
MURAT BAŞIBÜYÜK ATANDI

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım 
yaptığı açıklamada Gelecek Partisi Kozan İlçe Baş-
kanlığımıza Murat Başıbüyük’ün atandığını açıkladı. 
İl Başkanı Yıldırım, Kozan’ın tarihi misyonuyla 
önemli bir ilçe olduğunu ve yarınlara umutla bak-
tıklarını söyledi. Gelecek Partisi Kozan İlçe başkanı 
Murat Başıbüyük ise 
konuşmasında,”Öncelikle bana verilen bu kutsal 
görev için Öncelikle Genel başkanımız sayın Ahmet 
Davutoğlu’na,İl Başkanımız, Ebubekir Yıldırım’a çok 
teşekkür ederim. İnsanlar inandıkları ve güvendikle-
ri yolda olmayı tercih ederler, bende bu yolda en iyi 
yol arkadaşı olacağıma Kozan’a ve bölgemize en iyi 
hizmet verme konusunda temsil edeceğime inanıyo-
rum. Gelecek Gençlerin, Milletin ve Hepimizin Allah 
utandırmasın” ifadelerini kullandı.

TAZİYE

Kozan Devlet Hastanesi’nin sevilen 
Doktorlarından Dahiliye Uzman Süleyman Can’ın 
Anneannesi Hüsne ERDEM’in vefatını üzüntüyle 

öğrendim. Merhumeye Allah’tan 
rahmet kederli ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA 
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Emekliler Derneği Başkan Adayı Tümer’de Başkan Atlı’ya ziyaret
DP Adana İl Başkanı ve Emekliler 
Derneği Başkan adayı Kozanlı Mustafa 
Tümer ve ekip arkadaşları Milliyetçi 
Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat 
Atlı’yı MHP İlçe binasında ziyaret etti.
DP Adana İl Başkanı ve Emekliler 
Derneği Başkan adayı Mustafa Tümer ve 
ekip arkadaşlarına ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür eden Atlı, Tümer’in adaylığını 
desteklediklerini belirtti. 

“AKİF YILI” Online Dart Turnuvası tamamlandı

Türkiye Dart Federasyonu ve Adana Gençlik Spor İl Mü-
dürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, Mehmet Akif Ersoy 
'AKİF YILI Online Dart Turnuvası'nın Yüreğir etabı Seri-
nevler Spor Salonunda yapılan ödül töreni ile tamamlandı.
Mehmet Akif Ersoy "Online Dart Turnuvası’nda İlçemiz 
adına Antrenör Hüseyin Yaşar gözetiminde katılan "KO-
ZAN GENÇLİK MERKEZİ" dart takımı,  dereceler yaptı. 
15-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen turnuvada ilçe-
miz Kozan Gençlik Merkezi dart takımından Aylin GÖ-
NÜL  1. olurken, Mertcan ŞENGÜL 4. oldu. 
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 
Yüreğir Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Bilal ve Kozan 
Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Halil Karadağlı'nın spor-
culara ödül ve hediye vermesiyle ödül tören tamamlandı.

Mehmet Akif Ersoy ''AKİF YILI'' Online Dart Turnuvası 
müsabaka Sonuçları:
KIZLAR:
1. Aylin Gönül - Kozan Gençlik Merkezi,  2. Emine Kır-
mızı - Adana Altınkoza Spor Kulübü,  3. Buse Hasret 
Eren- Adana Misis Spor Kulübü, 4.Rümeysa Uzan - Tu-
sem Spor Kulübü

ERKEKLER:
1.Muhammed Mustafa ASLANHAN - Mavi Lacivertlim 
Spor Kulübü, 2.Arda TETİK - Alp Spor Kulübü,  3.Yusuf 
Taha ÖRS - Çekem Spor Kulübü, 4.Mertcan ŞENGÜL - 
Kozan Gençlik Merkez
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VALİ ELBAN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeydan Karalar ile 15 ilçe belediye başkanıyla bir araya 
geldi.
Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıda, 
Adana genelinde yerel yönetimlerce gerçekleştirilen çalış-
malar ve vatandaşlara sunulan hizmetler ele alındı.
Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Vali Elban, Adana’ya 
hizmet etmek üzere koordinasyon ve iş birliği içinde ol-
manın önemine dikkat çekti. Adana’nın yarınının bugü-
nünden daha iyi olabilmesinin ortak amaçları olduğuna 
değinen Vali Elban, “Bizler Adana için, bu güzel kentin 
insanları için emek harcayacağız. Kentimizin mevcut po-

tansiyelini doğru bir şekilde analiz edecek, daha güçlü bir 
Adana, daha güçlü bir Türkiye’nin inşasına katkı sunmak 
amacıyla el ve gönül birliğiyle çalışacağız.” dedi.
Koronavirüsle mücadelenin de ülkemiz genelinde olduğu 
gibi Adana’da da tüm hızıyla devam ettiğini hatırlatan Vali 
Elban, salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski 
en aza indirmek amacıyla hayatın her alanına yönelik uyul-
ması gereken bir dizi kural belirlendiğini söyledi.  Salgın 
seyrinin kontrol altına alınabilmesi ve bunu müteakip nor-
malleşme sürecinin başlayabilmesi için vatandaşlarımızın 
belirlenen bu kurallara eksiksiz riayet etmesi gerektiğini 
belirten Vali Elban, koronavirüsle mücadeleye destek olan 
herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantı, Adana’ya 
dair yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Şekerbank’dan Ticaret Odası üyelerine 3 ay ödemesiz kredi
Kozan Ticaret Odası ile Şekerbank T.A.Ş Kozan 
Şubesi arasında imzalanan protokolle, Ticaret Odası 
üyeleri 36 aya varan vadelerle 3 ay ödemsiz veya 3 
ayda bir taksit ödemeli olarak kredi çekebilecekler.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir 
yaptığı açıklamada “Reel sektöre daha fazla kaynak 
aktarmak suretiyle hem bölgemize hem ülke ekono-
misine katkı sağlamak amacıyla, yönelik Şeker Bank 
T.A.Ş. arasında imzaladığımız protokolle oda üyeleri-
miz 36 aya varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 
3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli 
“Taksitli Ticari Kredi”  çekebilecekler. 
Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
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Kozan’ın tanıtım çalışmaları devam ediyor

Sosyal Medya Fenomeni Kaburgacı Yaşar Usta yaklaşık 1 milyon ta-
kipçisine Kozan’ın tarihi ve kültürel yerleri ile gezilecek alanlarında 
çekimler yaparak ilçenin tanıtımını yaptı.
Kaburgacı Yaşar Usta Kozan'ın tanıtımına katkı sağlamak adına 
Kozan Kalesinde 20 metre uzunluğunda Boru Kebabı yaptı ardın-
dan Adana’nın meşhur kebabı tanım filmine Dağılcak Tabiat parkı, 
Kozan Konakları ve Kozan barajı detayları ile ilçenin tarihi ve doğal 
güzellikleri kebapla birlikte tanım için bir araya getirdi.
10 kişilik ekip ile Kozan’a gelen Kaburgacı Yaşar usta Kozan’ın tarihi 
yeleri ile tarihi sokak ve caddeleri ile Arıkan Konağı, Yukarı çar-
şı caddesi, Mustafa Kemal ve Yiğenoğlu sokak ile Dağılcak sosyal 
tesisleri ile Kozan Barajında bulunan İskele kafe ve teknede çekimler 
yaptı.
Kozan Barajında İskelede Tekne Turu yaparak çekimler yapıp kebap 
yapan Yaşar Usta; “Kozan’ın tarihi ve kültürel yerlerinin mutlaka 
gezilip görülmesi gerektiğini belirterek, Kozan kalesine hayran kal-
dığını söyledi.
Kaburgacı Yaşar Usta yaptığı açıklamada Kozan gerçekten Adana’nın 
tarihi ile kültürü ile güzel bir ilçesi çok yere gittim Kozan Kalesi gibi 

bir yer görmedim şahane bir yer, herkesin rahatlıkla gelip gezebile-
ceği alanlar. Tavsiye ediyorum. ”dedi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise her fırsatta Kozan’ın tanı-
tımı için çalıştıklarını Kozan’ın tarihi ile doğası ile tarihi çarşıları ile 
Adana’nın dikkat çeken bir ilçesi olduğunu belirterek doğa ve tarih 
tutkunlarını Kozan’a davet etti.
Başkan Özgan , “Kozan tarihi bir kent Anavarza antik kenti, Kozan 
kalesi, Karasis Kalesi, Tarihi konağımız ile tarihi çarşılarımız ile 
Tarihi Hoşkadem cami ile Bir zamanlar Çukurova dizisinin çekildiği 
çarşı burada Başhekimin yaşadığı konak burada ben buraya gelerek 
Kozan’ın tanıtımına katkı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Kozan özündeki değerleri koruyarak gelişen bir ilçemiz. İlçe-
miz esnafları da  Kozan’ın daha çok tanıtılması ve daha çok ziyaretçi 
ağırlamak için mücadele ediyor. Pandemi nedeni ile zorlu mücadele 
bir yıl oldu. İnşallah bu ilkbahar ve sonbaharda hem turizm hem de 
tarih açısından ilçemizin farklılığını yerli ve yabancı turistlere ta-
nıtımlar ile anlatarak ilçemizde turizmden hak ettiği payı alacaktır. 

Hem ilçemizde hem de dünyanın her yerinde olan açık hava müzesi
görünümündeki ilçemizde tanıtım filmi çekmek isteyen herkese 
kapılarımız sonuna kadar açık. İlçemizde Dünya’ca ünlü 
fenomenleri, Kozan’ın yöresel lezzetlerini ünlü gurmeler ile buluş-
turmak ve tarih ve doğa tutkunu fenomenleri ağırlamaktan onur 
duyarız. Gelin bu yıl turizm sezonunda pandemi de insanların en 
rahat tatil yapabileceği Kozan’da herkesi ağırlamak portakal çiçeği 
kokulu sokaklarımızı tarihle birlikte yolculuk yapmalarını ısrarla 
öneriyoruz” dedi.
Başkan Özgan Belediyenin Sosyal yaşam merkezinde hazırla-
nan Kaburgacı Yaşar Ustaya Özel Ahşap Duvar Saati ile çeşitli 
hediyeler takdim etti.Kaburgacı Yaşar Usta Kozan Kalesi ,Arı-
kan Konağı ile tarihi çarşı ve sokaklar ile Kozan Barajı Tekne ve 
Dağılcak’ta çekilen görüntülerin  Youtube, instegram ve diğer 
sosyal medya hesaplarında ilerleyen günlerde paylaşarak 
Kozan’ın tanıtımına katkıda bulunacağı belirtildi.
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Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.
Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

İdare Merkezi:
Hacıuşağı Mah. Irmak cad. 
No: 43/A Kozan/ADANA
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yalcinkaraoglu01@hotmail.com
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www.sonfikir.net
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Ercan AÇICI

EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

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

bölge bayii

Baskı :ANADOLU WEB OFSET BASKI TESİSLERİ
Güzelevler Mahallesi Biriketciler sitesi Cad. Haydar Ağar 
İşyerleri No: 1/13 Yüreğir / ADANA

YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ

Yüreğir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında dikkat çe-
ken çalışmaları kapsamında sağlık hizmetlerini vatandaşın 
ayağına götürüyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, ilerleyen yaşları ne-
deniyle hareket kısıtlılığı yaşayan ve bu nedenle sağlık 
hizmetleri, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan 
yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde 
sağlık ve bakım uygulaması takdir topluyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in tali-
matı ile başlayan uygulamada kısa süre içerisinde belediye-

nin evde sağlık ve bakım ekipleri bin 200 evi ziyaret ede-
rek, vatandaşlara sağlık ve bakım hizmeti verdi.
Evde sağlık ve bakım uygulamasından çeşitli hastalıklara 
bağlı olarak evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hasta, en-
gelli, yatağa bağımlı hastalar ve yaşlılar faydalanabiliyor.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0322 321 61 61 
veya 444 80 44 numaralı Yüreğir Belediyesi çağrı merkezin-
den 09.00 - 16.00 saatleri arasında randevu alabiliyorlar.
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