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VETERİNER HEKİM MUHAMMET ÖZASLAN;
“HAYVANCILIK CAN ÇEKİŞİYOR”

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan, bir dönem 
tavukçuluk sektöründe çalışan, 2000’li yılların başında ise serbest veterinerliğe başlayan 
Veteriner Hekim Muhammet Özaslan, hayvancılıktaki girdi fiyatlarından, küçükbaş 
hayvancılığın önemine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu
Yaklaşık 20 yıldır serbest Veteriner Hekim olarak çalıştığını ancak son dönemde hayvan-
cılığın zor günlerden geçtiğini vurgulayan Muhammet Özaslan; “Hayvancılık şu anda 
can çekişiyor. Neden derseniz; yem maliyetlerinin yüksek olması, sütün para etmemesi, 
vatandaşın hayvanının para etmemesi. Çiftçinin en önemli sıkıntısı yem maliyeti olduğu 
için yemin maliyetinin düşmesi lazım, düşürmek için de en önemli önerim büyük baştan 
küçükbaşa yönelmeleri lazım” dedi.  Haber : Cuma Ali SARI                                    5’de

Süleyman Delibaş “Yıllık 350 bin ton üretiyoruz; 
Türkiye’nin narenciye ihtiyacının % 15’ini karşılıyoruz”

“Kozan’ımızın yıllık narenci-
ye üretimi 350 bin ton” diyen 
Süleyman Delibaş; Türkiye’nin 
narenciye ihtiyacının yüzde 
15’inin Kozan’dan karşılan-
dığını, bu rakamın Kozan’ın 
ekonomisinde ciddi bir yeri-
nin olduğunu söyledi. Başkan 
Delibaş; “Adana’dan 18-30 yaş 
arası işçi geliyor. Bizim burada 
ise işçi profili 20-80 yaş arası. 
Adana’dan gelen işçiyle burada-
ki işçi arsında potansiyel farkı 
var” dedi. Elcilerin daha verim-

li işçilerle çalışmasının daha yararlı olacağını belirten Delibaş,  
Suriyeli işçi sayısının bu yıl düşeceğini, birçok Suriyeli ailenin 
Kozan’dan ayrılarak başka şehirlere gittiğini belirtti.  8-9’da 

Süleyman Delibaş,
muhabirimiz Cuma Ali Sarı’ya 
açıklamalarda bulundu...

Kozan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Odası Başkanı Süleyman Delibaş ile 
tarımsal üretimi, sebze ve meyve fiyatlarındaki pahalılığı, üretimdeki girdi 
maliyetlerini, genel söylem olan ‘üretici kazanamıyor aracılar kazanıyor’ konusunu 
ve tarım ürünlerinde kullanılan yasaklı ilaçlar meselesini konuştuk. Delibaş, Ko-
zan’ın yıllık narenciye üretim potansiyelinin 350 bin ton olduğunu, böylece Türki-
ye’nin narenciye ihtiyacının %15’ini Kozan’ın karşıladığını belirtti.   
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ZEYDAN KARALAR SAVURGANLIĞA EL ATTI
Makam farkı gözetmeksizin ASKİ’de mesai hari-
cinde araç kullanılamayacak.
 Başkan dediğin böyle yapar...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ASKİ 
Genel Müdür Vekili atadığı Abdülkadir Küreksiz ilk icraatları-
nı yapmaya başladı. ASKİ’de hiçbir makam farkı gözetmeksizin 
mesai dışında araç kullanılmayacak. Küreksiz, araç kullanımı 
hakkında bütün birimleri uyardı, yazı gönderdi: "Genel Müdür-
lüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere birimlerimize tahsisli 
bulunan kiralık ve resmi araçların HİÇ BİR MAKAM FARKI 
GÖZETMEKSİZİN mesai bitiminde ASKİ şantiye park alanına 
park etmeleri, araçların göreve çıkacak personeller ve amirlerin-
ce imzalı araç taşıt görev formaları olmadan göreve çıkmayacak-
tır" talimatını verdi. Talimata uymayanlar hakkında yasal işlem 
yapılacağı söylendi. 

Kozan - Mansurlu yol projesi 1993 yılında 
başlamıştı fakat bir türlü bitmek bilmiyor. 
Salmanlı Köyü ile Gökdere Köprü Barajı ara-
sındaki tünel çalışması heyelan ve göçükler 
nedeniyle kullanılamıyor. Yine Köprü Barajı 
ile Marangeçili Köyü İndirme Mevkii arasın-
daki durumu ise sol tarafa koyduğumuz fo-
toğraf özetliyor. İktidar partisinden yıllardır 
seçilen(17 yıldır) Adana milletvekillerimiz 
var ama değişen hiç bir şeyin olmadığını gö-
rüyoruz. Oysa Ömer Çelik’e “Mansurlu yolu 
için teşekkürler” pankartları bile asmıştık.

Koskoca devlet Kozan - Mansurlu yolunu açamadı
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Zeydan Karalar, “Daima Atatürk’ün 
yolundan yürümeye kararlıyız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Güney Eğitim Vakfı’nın Atlı Spor 
Kulübü’nde düzenlediği bahar şenliğine 
katıldı. Güney Eğitim Vakfı Başkanı Hasan 
Boğa, Zeydan Karalar’ın 25 yıldır vakfın içinde 
olduğunu ve desteğini esirgemediğini söyledi. 
Vakıf üyelerinin ve misafirlerin yoğun ilgi gös-
terdiği, sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan 
Zeydan Karalar, eğitimin önemine değinirken, 
iyi eğitimle, refah ve mutluluğa, kötü eğitimle 
de çıkmaza gidileceğini aktardı.
Güney Eğitim Vakfı üyelerine ve misafirlere 
hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başka-
nı Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk, 
eğitimin bir ülkeyi aydın, müreffeh, bağımsız, 
ekonomik olarak iyi duruma getirebileceğini 
söylüyor. Kaliteli eğitim olmazsa da bir ülke-
nin geriye gidebileceğini ifade ediyor. Eğitim 
çok önemli ve herkesin eğitime önem vermesi 
gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu-

su, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yolundan yürümeye devam edeceğiz. Biz her 
şeyimizi, bu ülkenin kurtarıcısı, kurucusu, fik-
ri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar yetişsin 
diye önemli adımlar atan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e borçluyuz. Biz de onun yolundan 
sarsılmadan, sapmadan devam ettik, ediyoruz, 
edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” 
dedi.

BAŞARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ
Güney Eğitim Vakfı’nın desteğini her zaman 
yanında hissettiğini belirten Başkan Zeydan 
Karalar, “Bu topluluğa ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Sizin desteğiniz benim için çok 
önemli. Büyük bir başarı ede etmemiz konu-
sunda ciddi temel oluşturan bir destekti. Bizim 
başarımız küçümsenecek bir başarı değil. Mu-
cize gibi bir şey. Kimine göre 30 yılda bir olan 
başarı elde, kimine göre yüzyıllarca sürecek bir 
başarı elde ettik. Verdiğiniz desteğin öneminin 
farkındayım” diye konuştu

GÜVENE LAYIK OLMAK İÇİN ÇA-
LIŞACAĞIM

Kendisine güvenerek destek olanlara, hem-
şehrilerine karşı sorumluluğu bulunduğunu 
kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Ben Adana 
Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut durumuyla 

ilgili bilgi verirken, ‘Zeydan Yapar’ denildiğini 
duyuyorum. Bu bana karşı olan güvenin nasıl 
bir noktada olduğunu gösteriyor. ‘Zeydan 
Yapar’ lafı benim aldığım sorumluluğu göster-
mesi açısından önemli.
Bunun farkındayım ve sizin desteklerinizle 
bunun üstesinden geleceğiz.
Biraz sabır gösterilmesi gerekiyor. İşimizi en 
iyi şekilde yapacağız. Güney Eğitim Vakfı’nın 
verdiği desteği de unutmayacağız. Güney Eği-
tim Vakfı’na ben ciddi destek oldum ve olmaya 
devam edeceğim” dedi.

SEYHAN VE BÜYÜKŞEHİR DE 
CHP’NİN KALESİ OLACAK DEMİŞ-

TİM

Adana’da CHP’nin güç artırdığını ifade eden 
Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle son-
landırdı: “Seyhan’da Belediye Başkanı olurken 
yüzde 32 oy almıştım. Şimdi Seyhan’da oylar 
neredeyse iki katına çıktı. Çukurova CHP’nin 
kalesiydi. Ben Seyhan’ın da, Büyükşehir’in 
de CHP’nin kalesi olacağını söylemiştim. Biz 
farklıyız, biz Adanalıyız."
Şenlikte stantları gezen Başkan Zeydan Kara-
lar ve eşi Nuray Karalar, vakıf üyelerinin yo-
ğun ilgi ve alakasıyla karşılaştı. Başkan Zeydan 
Karalar, şahıs olarak Güney Eğitim Vakfı’na 20 
bin lira bağış yapacağını da açıkladı.

ASKİ 2. Bölge Kozan Şube Müdürü Ali Aşan
ASKİ 2. Bölge Kozan Şube Müdürlüğü’ne Yakup Ünüvar’ın yerine 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıy-
la Kozanlı Ali Aşan getirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Altyapı, 
İçme Suyu, abone işleri  ve Kanalizasyon İşleri Kozan Bölge Müdürü 
olan Aşan, Kozan’ın yanında İmamoğlu ve Aladağ’dan da sorumlu 
olacak. Sosyal Bilimler mezunu olan Aşan’ın atanması Kozanlılar  ve 
sevenleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
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Adam belediyede çalışıyor diyelim görevi kanalizasyon ya da sayaç okumak, ya da başka 
bir şey. Görevine gitmiyor, yapmıyor; üstelik "ben nasıl olsa masa başı al maaşa alıştım. 
Bulurum bir yolunu" 
Olmaz kardeşlerim olmaz! Geçim zor. Bak ay sonu stopaj, damga vergileri, SSK, Bağ Kur 
parası geliverdi...
Alışmışsınız ama unutun! İş yapmak ayıp değil çalışın!
3 kişi çalışıyor, 10 kişi amirlik taslıyor'la olmaz efendiler...
Askerde bir yumurtayı 40 kişi götürür varana kadar da kırarlarmış. Bir göreve 40 kişi 
tayin oluyor, yapanı hiç yok!
Bak iş-aş için inim inim inleyen onca okumuş, diplomalı, okumamış ihtiyacı olan kişile-
rimiz var. Çalışmayan gitsin!

Kozan İmar Limited 
şirketinden şimdilik 29 
kişi işten atıldı. Devamı 

geliyor
Kozan Belediyesi’n-
de çalışan 29 işçinin 
telefonuna geçtiğimiz 

Cuma günü "26.04.2019 tarihi 
itibari ile Kozan İmar Limited 
şirketinden ilişiğiniz kesilmiştir. 
İş yerinize gelerek çıkış belgenizi 
alabilirsiniz” denildi. Şuana kadar 
Kozan Belediyesi’ne ait şirkette 
çalışan 29 işçi işten atıldı.
Belediye yetkilileri dediler ki " 
işten çıkışları verilen 29 işçinin 
işsizlik maaşlarını alabilmeleri ve 
yasal haklarını koruyabilecekleri 
şekilde işten çıkarttık. İşçilere zul-
metmedik" Dediler de sonuçta bu 
insanlar ekmeklerinden oldular. 
Sevinecek halleri yok yani...
Not 1: Kozan Park Bahçeler Mü-
dürü Cengiz Cereci'de işten atılan-
lar arasında.
Not 2: Kozan Belediyesi HAYIR 
ÇARŞISI BİRİMİ'nin de kapatıldı-
ğını öğrenildi.

    Ağlayanın malı 
     gülene kalmaz
Sosyal medyadan T C 
Mehmet Çoban adlı 
okuyucumuz
“Ağlayanın malı gülene 
kalmaz.bu belediyelik lerde 
olağan şeyler ilk defa yaşanan 
bir olay değildir bunu bilirsiniz 
sayın açıkgöz geldi rahmetli 
azgin kabilesini çıkardı kazım 
bey geldi acikgozun eleman-
larını çıkardı Musa bey geldi 
kazım kabilesini çıkardı şimdi 
de kazım bey geldi Musa beyin 
kabilesini çıkartır bu bekle-
nen şeyler bunu ise giren göze 
alarak giriyor normal karşılı-
yoruz” diyerek düşüncelerini 
dile getirdi:

Ahlak, Erdem, Etik 
değerler adına...

Eskiden beri şu hikayeyi duyarız: 
Adamın birisi polislere küfrediyor-
muş demiş ki "Ulan ne kadar polis 

varsaaa!"
O sırada bir polis çıkıvermez mi karşısına!
Hemen kıvırmış "O kadar da bekçi vaar"
Şimdi bizim millet de "Ne kadar bankamatikçi varsa-
aa!" diyor.
O sırada bir bankamatik faresine denk gelirse başlıyor 
kıvırmaya... Hiç "Utan" diyen yok bre!
Hani haksızlık karşısında susan dil şeytandı?!
Ne kadar çalışmadan kamudan beleş geçinen banka-
matikçi varsa Allah bildiği gibi yapsın.
Haa! Haşa Yüce Allah havadan elini uzatıp yapmaya-
cak! 
Ahlak, Erdem, Etik değerler adına...
Gerçi son yıllarda bu ülkede Allah Allah, din, iman, 
öte dünya diyerek Besmeleyle de nasıl hırsızlık 
yapıldığını gördük de...

Horzum'da yeraltında çalışan maden 
işçileri sadece 1 aylıklarını aldılar

Temsili resim

Horzum'da yeraltında çalışan maden 
işçileri sadece 1 aylıklarını aldılar. 
Vatandaşlar “Neye yarar ki; ona da 
bankalar bloke etmişler. Hala da işçi 
çıkartılıyor. Bu kadar kolay olmamalı...” 
diyerek tepki gösterdiler.

KOLAY MI İNSANLARIN İŞLERİNDEN 

EKMEKLERİNDEN OLMALARI. ÜSTELİK 

BİR DE EMEKLERİNİN KARŞILIKLARINI 

DA ALAMIYORLAR. HANİ TEPKİ, HANİ 

TOPLUMSAL DESTEK?!

Oturduğunuz yerde maaş almayın efendiler hakedin!

ZAYİİ

Kozan Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.         Emre OĞUZ 

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu’ndan almış olduğum 

kampüs kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.  Gamze Akbulut



VETERİNER HEKİM MUHAMMET ÖZASLAN; “HAYVANCILIK CAN ÇEKİŞİYOR”

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden 1993 yılın-
da mezun olan, bir dönem tavukçuluk sektöründe çalışan, 
2000’li yılların başında ise serbest veterinerliğe başlayan 
Veteriner Hekim Muhammet Özaslan, hayvancılıkta ki girdi 
fiyatlarından, küçükbaş hayvancılığın önemine kadar birçok 
konuda açıklamalarda bulundu
Yaklaşık 20 yıldır serbest Veteriner Hekim olarak çalıştığını 
ancak son dönemde hayvancılığın zor günlerden geçtiğini 
vurgulayan Muhammet Özaslan; “Hayvancılık şu anda can 
çekişiyor. Neden derseniz; yem maliyetlerinin yüksek olması, 
sütün para etmemesi, vatandaşın hayvanının para etmemesi. 
Çiftçinin en önemli sıkıntısı yem maliyeti olduğu için yemin 
maliyetinin düşmesi lazım, düşürmek için de en önemli öne-
rim büyük baştan küçükbaşa yönelmeleri lazım” dedi.
“VATANDAŞIMIZ TAVUKÇULUK YAPMAK İS-

TİYOR AMA…”
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ise koyunculuğun daha ön 
planda olduğunu ve para kazandırdığını ifade eden Özaslan; 
“Sıradan bir koyunun 300-500 TL yaptığı şu dönemde koyun-
culuk güzel bir gelir kaynağıdır. O nedenle ben vatandaşımı-
zın koyunculuğa yönelmesini tavsiye ederim. Benimde kişisel 
olarak yapmak istediğim aslında koyunculuktur. Vatandaşı-
mız; gezen tavuk, yumurtacılık filan yapmak istiyor ama yine 
yem maliyetiyle karşılaşıyor. Gezen tavuk veya tavukçuluk 
ayrıntılı bir iş fakat yine de tavukçuluktan ziyade küçükbaş 
hayvancılık, koyunculuk yapılmasını öneriyorum. Güzel 
cins koyun yetiştirmelerini öneriyorum” şeklinde konuştu. 
Özaslan, keçi yetiştiriciliğinin de kazançlı olduğunu ancak 
koyunun keçiye göre yetişme süresinin daha kısa olduğunu 
bir keçinin ya da bir oğlağın paraya dönüşebilmesi için en az 
bir yıl geçmesi gerektiğini ama bir kuzunun doğduktan 3-4 ay 
sonra para edebilir hale geldiğini ifade etti.

AŞILAMA KONUSUNA DİKKAT!
İlçemizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın aşılama 
konusuna dikkat etmediğinin altını çizen Hekim Muhammet 
Özaslan; “Hayvancılık yapan vatandaşlarımız aşılama konusu-
na dikkat ederlerse, zamanında kuzu alırlar, kuzularını zama-

nında büyütürler. Birde hayvan kaybı olmaz. Hayvan kaybı 
olmazsa; bir kuzu zaten doğduğu zaman 250-300 lira piyasası 
var. O doğan kuzuyu yaşatmak lazım. Yaşaması için de aşıl-
maya önem vermek lazım. Hayvancılıkta her şeyin başı aşı. 
Hayvanın hasta olmaması için, gelişimi için değişik ilaçlar da 
vardır. Hayvancılarımızın bu konulara da azami ölçüde dikkat 
etmeleri gerekiyor. Hayvancılık yaparken bilinçli olunması 
lazım” dedi. 

“GELECEK KÜÇÜKBAŞTA”
Hayvancılıkta ki en önemli problemlerin başında hayvancılık-
la uğraşan vatandaşın bilinçsiz olmasının geldiğini, hayvanın 
zaten kendisine zarar verecek otlardan, yiyeceklerden kaçın-
dığını ifade eden Özaslan; “Hayvan hiçbir zaman zehirli otu 
yemez. Hayvan kendisine yarayacak gıdayı bulur. Hayvanın 
yediği yiyecek sağlıklıysa hayvan 10 güne kadar hemen deği-
şimi gösterir. Önemli olan yetiştiricinin bilinçli olması. Bizi 
kurtaracak olan şey hayvancılıktır. Ülkemizde hayvancılık 
büyükbaşa endekslendi. Süt, süt, süt… Biz çok süt tüketen 
bir toplum değiliz. Vatandaşımız kebapçıya gittiğinde, dana 
eti, inek eti yemeyi tercih etmiyor. Kuzu eti, çebiç eti yemeyi 
tercih ediyor. Toplum olarak bizim yapımıza küçükbaş hayvan 
uygundur. Daha çok tercih ediliyor. Küçükbaş yetiştiriciliğin-
de yem maliyeti de düşüyor. Yani bir inek besleyen vatandaş, 
onun karşılığında 10 tane koyun yetiştirebilir”  dedi. “İnsanlar 
küçükbaşa değer versinler. Gelecek küçükbaşta. Sağlıkta kü-
çük başta” diyen Özaslan; “Hayvancılıkla meşgul olan vatan-
daşlarımızın bu mevsimde keneye dikkat etmeleri gerekiyor. 
Halk arasında sarılık derler. Koyunda keçide sarılık tedavisine 
dikkat edecekler. Bu hastalıkların iğnesini yaptırmaları gere-
kiyor. Bir de parazitle mücadele yapılacak. Yaz mevsiminde 
parazitle mücadele yapılıp hayvanlarda, keneden kaynaklanan 
hastalıklarla mücadele yapıldığında hayvan gelişir. Hayvanla-
rın ilaç maliyetlerinde anormal derece bir artış oldu” ifadele-
rini kullandı.                                     Haber: Cuma Ali SARI
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Trafik Polisi Eyüp Yiğen Kalaycı oldu...
Feke Güzpınarlı(Kisenit) 
Trafik Polisi Eyüp Yiğen, 
yurdumuzun dört bir ya-
nında yıllarca trafik polisliği 
yaptıktan sonra emekliye ay-
rıldı. Andıl Caddesi girişinde 
kalaycılığa başladı. Türk’ün 
ata dede mesleği kalaycılığı 
tercih eden Eyüp Abi, ken-
disiyle barışık ve dürüst bir 
insan olarak biliniyor. Za-
manında Kumlu Göl’de çok 
çimen Eyüp Abi “Çalışmanın 
asla yaşı olmaz. Kalaycılık 
yaparken de adeta ruhum 

dinleniyor” dedi.

Mustafa Duru Abi’yle yıllar sonra karşılaştık
Tapanlı Tapanlıyı çok sever. Tapanlılar 
örgütlüdür. Meslek sahibidirler. Za-
naata, okumaya büyük önem verirler. 
Ziraat Mühendisi Mustafa Tüfekli’nin 
Babası Yusuf Tüfekli’yi Kozan Mezarlı-
ğı’nda defnederken karşılaştık Mustafa 
Duru Abi’yle. Kendisini 1980’li yıllar-
dan bu yana tanırım. O belediyede çalı-
şır Kozan’ın bütün sokak ve caddelerini 
omzunda tüfekle dolaşırdı…
 Ne diyelim zamanın ruhu işte. Bazı 
insanlar değişmeseler de memleket 

çook değişti. Mustafa Abi, 
çocuklara “aman okuyun” 
diye öğüt veriyor. Yani 
diyeceğimiz odur ki: Dün-
kü gençler bugün yaşlandı. 
Hayat hızla akıp gidiyor. 
Bu arada aniden bir kalp 
krizi sonucu babasını 
kaybeden Tüfekli Tarım’ın 
Sahibi Mustafa Tüfekli’ye 
ve ailesine başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz.

AKRAN ARABULUCULUĞU İSİMLİ KONFERANS DÜZENLENDİ

Kozan Rehberlik Araştırma Merkezi ve Özel Yeni Sis 
Temel Lisesi’nin birlikte düzenlediği, “Akran Arabu-
luculuğu” konferansına konuşmacı olarak Prof. Dr. 
Meral Atıcı katıldı. Kozan Ticaret Borsası konferans 
salonunda düzenlenen konferansa Kozan’da görev 
yapan rehberlik öğretmenlerinin yanı sıra farklı 
okullardan 150 öğretmen katıldı.
Konferanstan çok memnun kaldıklarını belirten öğ-
retmenler konferansı düzenleyen yetkililere ve borsa 
yöneticilerine teşekkür ettiler.

Karacaoğlan MTAL’den aileler buluşuyor projesi
Karacaoğlan MTAL 
ailelerle buluşuyor 
projesinde güzellik 
saç bakım hizmetleri 
ve elsanatları alanı 
öğretmen ve öğrenci-
leri kardeş okul Dede 
Mehmet Akçalı İlko-
kulu/Ortaokulu’na 
giderek küçük büyük 
ayırt etmeden kız 
çocuklarına saç kesi-
mi, saç şekillendirme, 

saç süsleme hizmeti verdi. El sanatlarının özenle hazırlamış 
olduğu saç tokaları verilen hizmet akabinde çocuklara hedi-
ye edildi. Yapılan kardeş okul buluşmasında her iki okulun 
öğrencileri ve öğretmenleri mutlu olarak ayrıldılar.
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Özgan,“Daha çok çalışıp, daha fazla hizmet üreteceğiz”
Kozanlı Efendi Biz 
Hizmetkârız” sloga-
nıyla hizmetlerine 
başlayan Kozan Be-
lediye Başkanı Mi-
mar Kazım özgan’ın 
talimatları doğrul-
tusunda belediye 
birimleri her alanda 

çalışmalarına başladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye ve Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ile koordineli bir şekilde ilk olarak sosyal tesislerin 
genel bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
Kozan Kalesi, Manastır Piknik Alanı, Arıkan Konağı, Sodes 
Düşler Alemi, Dağılcak Mesire Alanı, İskele Kafe, şelale Kafe, 
Millet Bahçesi ve Atatürk Parkı’nda genel bakım çalışmaları 
gerçekleştirdi. Bu alanlarda yapılan tamirat ve bakım çalış-
malarının yanı sıra çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte 
yabani otların temizliği yapıldı. 
Konuyla İlgili Belediye Başkanı Mimar Kazım özgan “Ekip 
arkadaşlarımız ile birlikte Kozan’ımıza ve bu şirin şehrimizde 
ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam refahını daha da ar-

tırmak için çalışıyoruz. önce uzun süredir bakımsız kalmış 
sosyal tesisleri yeniden canlandırıp daha sonra diğer hizmet-
lerimizi Kozan’ımıza kazandırmak için çalışmalarımız devam 
edecek. Kozanlı Efendi biz hizmetkârıyız düşüncesiyle zaman 
merhumu tanımaksızın çalışacağız” dedi. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
zeydan Karalar’ın Kozan’a gönderdiği 

asfalt, belediye ekiplerince bozuk 
yollara dökülmeye başlandı.

Baskı : Arslan güneydoğu gazetecilik 
Matbacılık ve Kağıtçılık A.ş
Tel     : 0 (532)577 14 27   
Yenidoğan Mh. 2108 Sk. 13/ A Yüreğir  /Adana
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Süleyman Delibaş “Yıllık 350 bin ton üretiyoruz; Türkiye’nin narenciye ihtiyacının % 15’ni karşılıyoruz”

Kozan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları 
Odası Başkanı Süleyman Delibaş ile tarım-
sal üretimi, sebze ve meyve fiyatlarındaki 
pahalılığı, üretimde ki girdi maliyetlerini, 
genel söylem olan ‘üretici kazanamıyor 
aracılar kazanıyor’ konusunu ve tarım 
ürünlerinde kullanılan yasaklı ilaçlar me-
selesini konuştuk. Delibaş, Kozan’ın yıllık 
narenciye üretim potansiyelinin 350 bin 
ton olduğunu, böylece Türkiye’nin narenci-
ye ihtiyacının %15’ini Kozan’ın karşıladığı-
nı belirtti.
“Kozan’ımızın yıllık narenciye üretimi 350 
bin ton” diyen Süleyman Delibaş; Türki-
ye’nin narenciye ihtiyacının yüzde 15’nin 
Kozan’dan karşılandığını, bu rakamın Ko-
zan’ın ekonomisinde ciddi bir yerinin oldu-
ğunu söyledi. Başkan Delibaş; “Adana’dan 
18-30 yaş arası işçi geliyor. Bizim burada 
ise işçi profili 20-80 yaş arası. Adana’dan 
gelen işçiyle buradaki işçi arsında potan-
siyel farkı var” dedi. Elcilerin daha verimli 
işçilerle çalışmasının daha yararlı olacağını 
belirten Delibaş,  Suriyeli işçi sayısının bu 
yıl düşeceğini, birçok Suriyeli ailenin Ko-
zan’dan ayrıldığını, başka şehirlere gittiği 
belirtti. Başkan Delibaş; “ Çiftçimiz önce 
100 dekar ürün ekiyorsa şimdi 30 dekar 
ekiyor. Neden böyle derseniz; girdiler, yani 
gübre ve mazot fiyatları yüksek.  Bundan 
dolayı piyasada ekim de düşük aslında. 
Ondan dolayı fiyatlar yükseliyor” ifadeleri-
ni kullandı. Delibaş, piyasanın tüccarın ya 
da simsarın elinde olmadığını, ‘simsarlar 
Kozan’ın kaderiyle oynuyor’ tarzı haberle-
rin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

İŞÇİ YEVMİYESİ 70 TL OLDU
Milletvekili Tamer Dağlı’ya narenci-
ye işçilerinin yevmiyeleri konusunda 
isteklerin gitmesi sonucunda, Dağlı’nın 
Kozan’a geldiğinde kendisiyle bu ko-
nuda görüştüğünü belirten Süleyman 
Delibaş, kendilerinin de çalışma yapa-
rak işçi ücretini 70 liraya çıkarttıklarını, 
5 liralık elci kesintisiyle birlikte narenci-
ye işçisinin 1 Nisan’dan itibaren 65 lira 
yevmiye alacağını söyledi. Delibaş, işçi 
yevmiyesinin 65 lira olmasıyla, yerli işçi 
sayısının arttığını bildirerek; “Suriyeli 
işçilerin gelmesi piyasayı düşürmedi. 
Narenciye işçisi yevmiyeyi düşük bulu-
yordu. Yevmiye 55 liraydı. İşçilerin der-

neği var. Derneği ben kurdurttum. Dernek 
olarak gelin benden fiyat isteyin dedim. 
Sezon başlamadan önce derneği çağırdım 
ve dedim ki; fiyatınızı isteyin. Dediler ki 
‘biz yevmiyenin 55 lira olmasını istiyoruz 
başkanım’ dediler. Ben direkt hayırlı olsun 
dedim. Yaklaşık 12 tane tüccar vardı ya-
nımda, dernek yönetimini de topladım ve 
bu fiyat çıkmıştı. Adana’da yevmiye 70 lira 
burada 55 liraydı. Tamam Adana’da 70 lira 
fakat Adana’dan gelen işçi 32-33 kişi geliyor 
arabayı doldurup gidiyor. Benim buradan 
giden işçim de 45 kişi gidiyor. Şöyle ra-
kamsal olarak baktığımızda bizim burada 
elciler kişi başı 5 lira alıyor” dedi.

 ‘YILLIK ÜRETİM 350 BİN TON’

“Kozan’ımızın yıllık narenciye üretimi 350 
bin ton” diyen Süleyman Delibaş; Türki-
ye’nin narenciye ihtiyacının yüzde 15’nin 
Kozan’dan karşılandığını, bu rakamın Ko-
zan’ın ekonomisinde ciddi bir yerinin oldu-
ğunu söyledi. Kozan’da narenciye dışında 
Hicaz Narı, Hurma, Nektar gibi ürünlerin 
de yetiştiğini fakat narenciyenin, özellikle 
limonun daha fazla yetiştirildiğini belirten 
Delibaş, “Mesela bu yıl Velensiya Portakalı 
dalında 2 liradan satıldı. Daha önce 30-40 
kuruştan satılıyordu. Tabi bunlar hep talep 
meselesi. Hale mal gelir; mesela bayram 
öncesi milletin domatese ihtiyacı vardır, 
komisyoncu yeterince domates getirir 
fiyatlar yükselmez. Yani talebi karşılayacak 
mal varsa üreticide, fiyatlar yükselmez ama 
ürün yoksa fiyat yükselir” dedi. Delibaş, 
bu yıl yağmurun fazla yağması dolayısıyla 
soğan ve patatesin tarlada çürüdüğünü de 
sözlerine ekledi.

“GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK”
Sebze fiyatlarındaki pahalılığın piyasa
nın arz-talep dengesiyle, üretimle ve gir-
di maliyetleriyle ilgili olduğunu belirten 
Süleyman Delibaş; “ Çiftçimiz önce 100 
dekar ürün ekiyorsa şimdi 30 dekar ekiyor. 
Neden böyle derseniz; girdiler, yani gübre 
ve mazot fiyatları yüksek.  Bundan dolayı 
piyasada ekim de düşük aslında. Ondan 
dolayı fiyatlar yükseliyor.  Havalar ısınma-
ya başlamasıyla domates fiyatlarında he-
men bir düşüş oldu. Ürünlerde bolluk ola-
cak ve bu bolluktan dolayı fiyatlar düşecek. 
Karpuz tarlada 2 TL mesela. Şu an soğan 
tarlada 3 TL. Bu düşüşler pazara yansıya-
cak. Halde 6 liraya toptan soğan satılıyor-
du, şu anda 3 buçuk liraya da soğan satılı-
yor. Bu yıl soğanın halden en yüksek çıkışı 
6 lira oldu. Domates en yüksek 7 liradan 
çıktı” şeklinde konuştu. Kozan bölgesinde 
10 yıl önce 3 bin dönüm karpuz ekilirken 
şimdilerde 300 dönüm dahi ekilmediğini 
belirten Delibaş; girdi maliyetlerinin pahalı 
olması nedeniyle çiftçinin para kazanama-
dığını, bu nedenle de üretim yapılmadığını 
söyledi.

“PAHALILIĞI DEPOLAMAYA 
BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL”

Türkiye gündemini meşgul eden soğan 
ve patates depolayan tüccarlarla ilgi de 
değerlendirme yapan Süleyman Delibaş; 
“Depoya 3 ton mal konuluyorsa, o malı 
3-4 ay sonra çıkarttığında 3 ton soğandan 
2 buçuk ton alıyorsun. 5 ay sonra çıkarttı-
ğında iki ton alıyorsun. Çürümeler  ve fire 
oluyor. Yani 3 liraya depoya konan soğan 
5 lira olsa ne olacak ki. Yani depoya koyan 
tüccara para kazandırmıyor. Sebze fiyatla-
rındaki pahalılığın nedenini depolamaya 
bağlamak çok doğru değil” dedi. Kendileri-
nin de limon depoladıklarını, dalında 1.80 
kuruştan aldıkları limonu depoya koy-
duklarında 2 liraya malettiklerini belirten 
Delibaş; “Bakarsın Haziran ayında limon 
5-6 lira, esnaf Aralık ayında limona benek 
düştüğünde depoya koymuş. 6 ay sonra 
depodan çıkarttığında, 100 ton limon koy-
muşsa ancak bunun 40 tonunu satabiliyor 
zaten. O limon 5 liraya mal oluyor. Birde şu 
var narenciye konusunda ekim çok. Fiyat 
öyle 5-6 lira olduğunda, işte depoya konul-
du da o nedenle pahalandı diye bir itham 
doğru değil. Çünkü biz burada depoya mal 
koymuyoruz”  şeklinde konuştu.

Süleyman Delibaş, Genç  Gazeteci Arkadaşımız 
Cuma Ali Sarı’ya açıklamalarda bulundu
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“KOZAN’IN KADERİYLE HİÇBİR 
TÜCCAR 

OYNAMAZ”
Geçen yıl narenciye sezonu başlamadan 
önce Kozan’da ki bir basın kuruluşunun 
Kozanlı simsarlara yönelik, “Kozan’ın 
kaderiyle oynuyorlar” şeklinde haber 
yaptığını ifade eden Süleyman Delibaş; 
“Kozan’da Ekspres Gazetesi’nin sahibi 
bir arkadaşımız yazdı, dedi ki; ‘Kozan’ın 
tüccarları, simsarları Kozan’ın kaderiy-
le oynuyor’ diye haber yaptı.  Kozan’ın 
kaderiyle hiçbir tüccar, hiçbir simsar 
oynayamaz. Neden oynayamaz; piyasa-
da arz-talep meselesi vardır. Limon 1 
buçuk lira idi, 1.80 TL’ye kadar çıktı. 
Biz bununla ilgili Sayın Yalçın Kara’ya 
açıklama yaptık, haber oldu ve orada da 
söyledik; piyasa tüccarın ya da simsarın 
elinde değil, dışarıdan efendim fabrikacı 
geliyormuş da, Kozan’ın limonu iyi değil 
deyip geri gönderiliyormuş. Kimse böy-
le yediği ekmeğe bıçak çalamaz” dedi. 
Piyasanın arz-talep dengesine dayandı-
ğını, talep olursa fiyatın yükseleceğini, 
olmaz ise düşeceğini Belirten Delibaş; “ 
1 lira 80 kuruşa çıkan limon en sonunda 
bizim dediğimiz gibi oldu. Aralık ayın-
da limon 30 kuruşa düştü. Hani tüccar 
Kozan’ın kaderiyle oynuyordu. Tüccar 1 
lira 40 kuruşa limon aldı. Neden 30-40 
kuruşa geri sattı. Ortada böyle yanlışlık-
lar da var.  Komisyoncu hale malı getirir 
en fazla iki gündür dayanma süresi var. 

Ondan sonra satamazsa mal çürür. 3 
liraya aldığı malı 3 buçuk liraya satar. 
Çünkü girdiler de pahalı. 3 liraya giren 
mal 3 lira 30 kuruşa mal oluyor, komis-
yoncu da 3 buçuk liraya satıyor. Komis-
yoncu malı bekletemez günlük satmak 
zorunda” olduğunun altını çizdi.

“KOMİSYONCULARA BAHANE BU-
LUNMASIN”

Kamuoyunda genel bir söylem olan 
‘aracılar kazanıyor, üretici eziliyor’ 
iddialarına da değinen Hal Başkanı 
Süleyman Delibaş; “Aracının kazanma 
lüksü yok. Üretici malını eker, talep 
çoksa malı para eder, yoksa para etmez. 
Bu memlekette geçmişte 30-40 kuruşa 
domates satıldığını biliriz. O zaman 
domates yollara dökülmüştü ama şim-
di para ediyor. Çiftçinin cebine para 
giriyor. Üretici de para kazanıyor. İki 
sorun var biri arz-talep dengesi diğeri 
girdi fiyatları. Gübreden örnek vereyim; 
gübrede yüzde 18 KDV kalktı. Gübre 
bin 200 liraydı, fakat devletin KDV’yi 
silmesine rağmen ben bin 200 liradan 
gübre aldım. Nereye gitti bu. Neden 
indirim üreticiye yansımadı. Piyasanın 
gündemi aracı kurumlar, komisyoncu-
lar… Komisyonculara bahane bulunma-
sın. Komisyoncu günlük getirttiği malı 
günlük satmak zorunda. Komisyoncu 3 
liraya aldığı malı 4 liraya satamaz. An-
cak 3 buçuk liraya satar. Bütün hallerde 
rekabet sistemi vardır. Rekabetin en 
yoğun olduğu yer hallerdir” dedi. 
Hallerin faizsiz bir banka mantığıyla da 
çalıştığını belirten Delibaş, “Haldeki es-
naflarımızın her bir kişide en az 15 bin 
lira alacağı var. Hal’e 100 bin lira borcu 
olan da var ama üretici ürünü satar, 
getirir 500 lira, bin lira şeklinde öder. 
Hiçbir komisyoncu bu paraya vade farkı 
koymaz. 100 bin liraya sattığı malı esnaf 
bir yıl sonra ödese bile 100 bin lira ola-
rak öder. Ama banka olsa faiz koyar bu 

paraya”  ifadelerini kullandı.

“YASAKLI İLAÇLAR İHRACATTA 
SIKINTI YARATIYOR”

Kozan Ticaret ve Ziraat Odası ile 
çiftçinin bilinçlendirilmesi konu-
sunda toplantı yaptıklarını, böyle-
ce amaçlarının kaliteli ürün almak 
olduğunun altını çizen Süleyman 
Delibaş; “Çiftçilerimize önümüzdeki 
günlerde bilinçlendirme açısından 
seminer verilecek.  Çünkü narenciye-
de ilaç kalıntısı çıkıyor. Bununla ilgili 
ziraatçı arkadaşlardan yasaklanmış 
ilaçları satmamalarını rica edeceğiz. 
Yasaklı ilaçların sıkılması narenciye 
ihracatı konusunda sıkıntı çıkarıyor. 
Yasaklı ilaç sıkılmasın ki ürünlerimiz 
geri dönmesin. Tabi yasaklı ilaç kul-
lanılmış narenciyeyi herkes satmıyor! 
Birkaç kişi yapıyor bunu. Amacımız, 
devlet hangi ilacı tescil etmişse çiftçi-
mizin onu kullanması” şeklin değer-
lendirmelerde bulundu.    
           Haber: Cuma Ali SARI
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Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okul Aile Birliği’nden kermes etkinliği
Geleneği de-
vam ettiren 
Karacaoğlan 
Mesleki ve 
Teknik Ana-
dolu Lisesi, 
Okul Aile 
Birliği’nin 
düzenlediği 
ürün, gıda 

kermesi, resim sergisi festival tadında gerçekleşti. Programa 
Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkan Yardım-
cısı Süleyman Şenoğul, Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet 
Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, okul mü-
dürleri, öğretmenler ve veliler katıldılar. 
Açılış konuşmasını Okul Müdürü Necla Özkan yaptı. Özkan, 
yaptığı konuşmada okul hakkında bilgiler verdi, kermeste 
elde edilen gelirlerin okul için kullanılacağını dile getirdi. 
Daha sonra okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu kıyafetler-

den oluşan defile büyük ilgi gördü. Okul öğrencilerin hazırla-
mış olduğu çeşitli gösterilerin ardından serginin açılışı pro-
tokol tarafından gerçekleştirildi. Okul Müdürü Necla Özkan 
ve Müdür Yardımcısı Leyla Rahşan Karavelioğlu programa 
katılan davetlilerle yakından 
ilgilendiler.

İmen Kasap seviliyor…

İmen Kasap’ın işletmeciliğini 
yürüten, Kozan’ın genç, güler 
yüzlü sevilen esnaflarından 
Müslüm İmen, 22 yıldır de-
deden gelen mesleği yürüttü-
ğünü söyledi. Müslüm İmen, 

günlük taze et, tavuk 
ve sucuk ürünleri ile 
Kozan halkına hizmet 
verdiğini belirtti.
Evlere servis yapıldı-
ğını da sözlerine ekle-
yen İmen “İşyerimizde 
kurban bıçakları ve 
kavurma sacı da bu-

lunmaktadır” dedi.
Esnaflığı beğenilen Kasap 
İmen, aslen Kozan’ın Dur-
muşlu Köyü’nden. İlk ve orta-
okulu Kozan’da tamamladı ve 
henüz bekar. 

KAYBETTİKLERİMİZ
Ergün Dağlı, Kemal Elmalı, 
Hasan Kula, Durdane Gönültaş, 
Hanife Gül, Mustafa Çelik, 
Mehmet Deveci, Emine Erdoğan, 
Emine Özbulat, Adnan Dağlar, 
Bilal Kozanoğlu,  Hacı Küçükay-
dın, Selver Yavuz, Ayşe Kutluca, 
Mehmet Dirican, Osman Er 
Yılmaz. Merhum ve merhumelere 
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine 
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

YALÇIN KARA
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CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin 
Sedefoğlu kızı Nadire’yi evlendirdi

CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu ve Meltem 
Sedefoğlu çiftinin Arkeolog kızları Nadire, Orhan Özsoy 
ile Kadiriye Özsoy’un Komiser oğulları Tunahan’la geçti-
ğimiz Cuma günü Anka Müzikhol’de düzenlenen düğün-
le evlendiler.  
CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu ve Meltem 
Sedefoğlu düğüne gelen davetlilerle yakından ilgilendiler. 
Sedefoğlu ailesini bu mutlu günlerinde CHP Eski Mil-
letvekili Z. İnönü Tümer, CHP Adana İl Başkanı Meh-
met Çelebi, çevre ilçelerin ilçe başkanları ve yöneticileri, 
akrabaları, dostları, arkadaşları, sevenleri ve kalabalık bir 
davetli topluluğu katıldı. 



Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve
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Kaymakamlık genç kızlar turnuvası sona erdi
Kozan’da 50.yıl Anadolu li-
sesi organizatörlüğünde 8.si 
yapılan 
kaymakamlık genç kızlar 
turnuvası sona erdi. 
Müsabakalar 
sonunda şampiyon Sis Me-
tal olurken, Kozan Anadolu 
Lisesi ikinci,  Fatih Anadolu 
Lisesi üçüncü, Kazım Kara-
bekir Anadolu lisesi ise dör-
düncü oldu. 
Şampiyon takıma kupasını 

Kaymakam Şafak Gürçam, ikinciye kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, üçüncü-
ye kupasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin dördüncüye kupasını Eğitim Bir-Sen 
Kozan temsilcisi Umut Gül tarafından verildi.

Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin 
saldırıyı kutsayanlara hatırlatırız

Osmaniyeli Şehidimiz Yüzbaşı Ali 
Alkan'ın ağabeyi Yarbay Mehmet 
Alkan canı yandığı için sözlü tepki 

gösterdiği, kimseye yumruk vurmadığı, tekme at-
madığı halde görevinden atıp, hakettiği tazminatını 
yakıp, aldığı avukatlık belgesini iptal edip şimdi bir 
çiğköfte dükkanına mahkum edenler kalkmışlar da 
yumruk ve tekmeyle muhalif lideri linç etmeye ça-
lışan kendini bilmezleri şehit yakını köylü yaşlı diye 
sempatik göstermeye çalışmaları haksızlıktır, siyasi 
güç sahiplerine yağcılıktır, çifte standart olduğu 
için kötü ahlaklılıktır. Aynı hassasiyet Şehit ağabeyi 
Yarbay Mehmet Alkan ezilirken nerdeydi bu zem-
bereki çevrilmiş kişiliksiz linç ekipleri? 
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Kozan Anadolu Lisesi’nde Zenginleştirilmiş kütüphane açıldı
 Z-Kütüphane olarak tanımlanan, zenginleştirilmiş kütüphane kavramı okul-
larımızda hayat bulmaya başladı. Kozan Anadolu Lisesi’nde Z-Kütüphane 
(Zenginleştirilmiş Kütüphane) ve resim sergisinin açılışı geçtiğimiz Cuma 
günü gerçekleşti. Okuma kültürünün geliştirilmesi için bilgisayardan elektro-
nik eğitim materyallerine, internetten zekâ oyunlarına kadar birçok materyal-
den öğrencilerin faydalanması amacıyla hazırlanan kütüphanenin açılışı, İlçe 
Kaymakamı Şafak Gürçam, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Kozan Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Okul Müdürü Uzman Öğretmen Levent 
Tetik tarafından yapıldı.
Okul Müdürü Levent Tetik “Kütüphanemizde 755 güncel kitap var. Z- kü-
tüphanelerde güncel kitaplar, zeka geliştirici oyunlar bulunmaktadır. Ayrıca 
kütüphanemizden vatandaşlarımızda yararlana bilirler” dedi. 
Kütüphanenin açılışının ardından Kaymakam Gürçam ve protokol üyeleri 
sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. 

Adana Toros Dernekleri Federasyonu (ATF) Genel Başkanı Cenap Erol güven tazeledi
Adana Toros Dernekleri Federasyonu’nun genel mer-
kez binasında gerçekleştirilen kongrede konuşan 
Cenap Erol, önümüzdeki süreçte federasyon olarak 
bölge insanının ekonomisini güçlendirecek, yerel 
yönetimlerin işlerini kolaylaştıracak, kentin değerle-
rini ön plana çıkaracak, ülke ve dünya gündeminde 
önemli yer tutacak kültürel, turizm açısından değer-
leri gün yüzüne çıkaracak çalışmalara geçmişte örnek 
oldukları gibi bundan sonra da devam edeceklerini 
söyledi.
Yapılan seçimler sonucunda yönetim kurulu üyelik-
lerine  Kubilay Vursavuş, Özcan Aladağ, Fatih Aydın, 
Mehmet Sağlam, Mustafa Kandemir, Yaşar Usanmaz, 
İlhan Taş, Fethiye Gündoğan, Adın Kaplan, Murat 

Doğan getirildi. Denetim kuruluna ise Muhittin Yastı,  
Ali Erdoğan, Recep Ali Kara, Enver Pala ve Abdullah 
İspir seçildi. ATF yönetim kurulu üyeleri daha sonra 
toplanarak görev dağılımı yapacak. 
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Soner Yalçın’ın Saklı 
Seçilmişler Kitabı’ndan Alıntı AKP’nin gizli amacı

Çarpıcı istatistikler vereyim: 
Türkiye, yaş sebze üretiminde dünya dördüncüsü…
Üretimde, İtalya ve İspanya’nın iki katıyız.
Fakat…
Yaş sebze ihracatında Türkiye 12. Sırada.
İspanya 2., İtalya 9. Sırada.
Türkiye, yaş meyve üretiminde dünya sekizincisi…
Üretimde yine İtalya ve İspanya’yı geçiyoruz.
Ancak…
Yaş meyve ihracatında dünya birincisi kim; İspanya!
İtalya dünya 5’incisi; Türkiye ise dünya 11’incisi!
Türkiye üretimi ve itibarıyla ihracatını artıracak 

planlamalar-destekler yapacağına, üretimi baltalaya-
cak ithalat gümrük vergisini düşürüyor. Günahtır!

Domates üretiminde dünya dördüncüsüyüz…
Domates ihracatında dünya beşincisiyiz.
Yeşilbiber ihracatında dokuzuncu sıradayız.
Dışarıya en çok sattığımız yeşilbiberimiz.
Karpuz üretiminde dünya ikincisiyiz. Her yıl 4 mil-

yon ton dolaylarında karpuz, 1.7-1.8 milyon ton civa-
rında kavun üretiyoruz ama karpuzda yarım milyon 
tona yakını, kavunda 200 bin tondan fazlasını çöpe atı-
yoruz!

Elma üretiminde dünya üçüncüsüyüz. Dünyada 6 
bin 500 dolayında elma çeşidi üretiliyor. En verimli ilk 
5 içinde bizim Amasya elmamız var! Küresel gıda te-
kellerine yok ettireceğinize öpüp alnınıza koyun! Ni-
mettir!

Yazdım, fındık üretiminde dünya rekortmeniyiz.
Anadolu üzüm cenneti. Ama Şili üzüm ihracatında 

dünya birincisi; sıralamada yok’uz! Dünyada yıllık 7.1 
milyar dolarlık üzüm ihracatını seyrediyoruz! Bunun 
1. 4 milyar dolarlık ihracatını Şili yapıyor. Şili’nin yaş 
meyve ihracatı 4 milyar dolar! Biz de ( en çok üretti-
ğimiz meyve) üzüm ihraç ediyoruz; 177 milyon dolar! 

Komik. Bunun ne kadarını ülkemizdeki yabancı şirket-
ler yapıyor bilmiyorum.

Şili, elma ihracatında bile 750 milyon dolar ile dünya 
dördüncüsü. Elma ihracatımızı yazmayayım moraliniz 
bozulur; nardan bile az.

Şaşılacak bir durum yok. Türkiye’de yaklaşık 23 mil-
yon hektar tarım alanının % 3,3’lük kısmında sebze ta-
rımı, % 13,2’lik kısmında ise meyve tarımı yapılıyor.

Tarım alanlarımız giderek küçülüyor; 2002 yılında 
27 milyon 856 bin hektar idi. Sınırları içinde toprak 
kaybetmede dünya rekoru kırıyoruz!

AKP tarımsal ürünlerin ithalat vergisini niye sürek-
li indiriyor? Fiyatlar konusunda AKP iktidarı boyun-
ca sadece ithalat vergilerini düşürdü. Kuşkusuz… Yerli 
üreticiyi yok etmek için mi?

Karpuzda % 86,4 ithalat vergisi vardı. Domateste 
48,6 idi; taze soğanda 49,5; elmada 63,3; erik 55,8 idi. 
Hepsinin “ gümrük duvarları” yıkıldı.

Yerli üretim bu kadar baltalanır mı? Ülke parasına 
yazık değil mi? 2016 yılı itibarıyla 15 ayda ithalata veri-
len para 12 miyar 208 milyon dolar!

Bu ithalat parası içinde tohum var mı? Bakınız…
2002 yılında sebze tohum ithalatı 19 bin 227 kilo 

iken bu rakam, 2016’da 56 bin 530 kiloya fırladı. (Bü-
yüklüğü şöyle izah edeyim: 3 gram domates tohumu 
bin adettir, nerdeyse 1 dekar yer eker. Fasulye tohumu 
1 dekara 8-10 kg gider.)

Bu süreçte…
Topraklarımızda ne üretmeyi dayattılar bilir misiniz; 

kanola, aspir vs…
2002’de sadece 25 ton üretilen aspir, 2015’te 73 bin 

tona çıktı! Türk köylüsü gıda değil, endüstride kullanı-
lacak tarımsal ürün yetiştiriyor artık. Verimli toprakla-
rımız bizleri besleyecek yiyecekleri üretsin istemiyorlar. 
Ve düne kadar görmediğimiz bazı ürünlerin üretiminin 
daha da artacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok.

Türkiye, yaş sebze üretiminde dünya dördüncüsü…
Üretimde, İtalya ve İspanya’nın iki katıyız.

Fakat…
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KIRSAL KALKINMAYI SEYHAN’DAN BAŞLATACAĞIZ…

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Akay, mahalleler-
de Mahalle Meclisi toplantıları düzenleyeceklerini açıkladı. 
Başkan Akay, insanlar sorunlarını anlatmak için belediyeye 
gelmek zorunda kalmadan yerinde tespit edip birlikte çözüm 
üreteceklerini kaydetti. 
Bölgelerde uygulanan tarım ve hayvancılığı Kırsal Kalkınma 
Projeleri ile destekleyeceklerini de vurgulayan Seyhan Bele-
diye Başkanı Akif Kemal Akay “Çiftçilerimiz ve köylülerimiz 
yaşadıkları yerlerde tarım yapıyorlarsa fideden zirai ilaçlara 
kadar neye ihtiyaçları varsa yanlarında olup her türlü desteği 
sağlayacağız. Ayrıca hayvancılık alanında kooperatifler aracı-
lığı ile vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri Seyhan Belediyesi 
olarak geri alma garantisi vereceğiz” dedi 
KÖYLÜ ÜRETECEK VATANDAŞ UCUZA YİYECEK
Başkan Akay, merkeze uzak mahallelerde tarımsal üretim 

yapmaya çalışan insanların emeğinin değer bulması için 
kırsal kalkınma projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. 
Patatesin, soğanın ve domatesin en çok tüketilen sebzeler ara-
sında yer aldığını kaydeden Başkan Akif Akay üretilen ürün-
lerden nasıl yüksek ve kaliteli verim alınıp yüksek kazanç 
sağlanacağını, tüketicinin de uygun fiyatlarla sebze meyve 
yiyebileceğini dile getirdi. 

Kaymakam Gürçam'dan Başkan Özgan'a ziyaret
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberinde Emniyet müdürü  
Mehmet İyim, Jandarma komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu ile birlikte 
Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı makamında ziyaret etti. 
31 Mart yerel  seçimler sonrası Başkanlık koltuğuna oturan Başkan 
Özgan'a Kaymakam Şafak Gürçam hayırlı olsun dileklerini ileterek  
Kozan için önemli projelere imza atacağına inandığını belirtti.
Başkan Özgan ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek ; "Sayın Kaymaka-
mımız  ve diğer kurumlarımız ile uyum içerisinde çalışarak Kozan için 
gayret göstereceğiz. dedi. Güzel Kozan’ımız  her şeyin en iyilerine layık 
diyen Başkan Özgan;" Elimizden geldiğinden daha fazlasını yapmak 
için çaba sarf edeceğiz."dedi.



Ferhan AÇICI
Kozan Yeni BP

Yepyeni bir anlayışla hizmetinize girmiştir

*Ücretsiz köpüklü oto yıkama
*Ücretsiz BP Cafe’de İkramlarımız

*Ücretsiz bilgisayarlı çalışma ortamı. 7/24 

Wİ-Fİ İnternet

*Ücretsiz 7/24 Popcorn

*Mescid (Bay-Bayan)

*İklimlendirme sistemli WC ve Lavabolar

Adres: Adana Yolu Üzeri: Sanayi sitesi ilerisi                             

FERHAN AÇICI
KOZAN YENİ BP

Tel: 0322  515  44   34


