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BİTMEYEN ÇİLE:
KOZAN MANSURLU YOLU

1993 yılında başlayan KOZAN - MANSURLU
yol projesi, aradan geçen 28 yılda tamamlana-
madı…  Peki neden? Bu ayıp kimin?     3’de

Zeydan Karalar, Feke’nin ücra köylerinde halkla buluştu

TEKNOKENT KOLEJİ KOZAN
YEREL BASININA TANITILDI

Kozan Teknokent Koleji
yetkilileri kahvaltı programında
basın mensupları ile bir araya
geldi.

Kozan Organize Sanayi
Bölgesine yeni kurulan Teknokent
Koleji, kahvaltı programı ile
Kozan’da görev yapan ulusal ve
yerel basın ile bir araya geldi. 

Büyükşehir’in yapımına katkı
sağladığı caminin ibadete açılışına katılan
Başkan Zeydan Karalar, siyasi partilerin
halk için birlik beraberlik göstermesinin
önemine değindi. Başkan Zeydan Kara
lar, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını
en çok seven, görevini en iyi yapandır”
sözünü hatırlattı.

Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın
Toros Dağları’ndaki ilçelerinden Feke’de

bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.
Yapımına Adana Büyükşehir Belediye-
si’nin de katkı sağladığı Kaleyüzü Cami
si’nin ibadete açılması nedeniyle köy
halkıyla buluşan Başkan Zeydan Karalar,
Ormancık, Gaffaruşağı, Musalar, Man
surlu, Şahmuratlı ve Çondu kırsal mahal-
lelerinde de vatandaşlar, muhtarlar, es-
nafla bir araya geldi.  8-9’da

Doldurun kırsal yore
çocuklarını Ağlıboğaz
İlköğretim Okulu’na!

Bizim zamanımızda ne
kadar garip gureba, yoksul
aile çocukları varsa Fran-
sızca bölümünde okurdu.
Sınıfımızda zengin çocuk-
larına çok az rastlardık.2’de
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SON FÝKÝR
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 

Yalçın KARA

İğneci/ Doldurun kırsal yore çocuklarını
Ağlıboğaz İlköğretim Okulu’na!

Bizim zamanımızda ne kadar garip
gureba, yoksul aile çocukları varsa Fransızca
bölümünde okurdu. Sınıfımızda zengin
çocuklarına çok az rastlardık. Birilerine gore 
bizler  kuraya tabi sınıfların evlatlarıydık.
Farklı veya kendilerine gore imtiyazlı gördük-
leri kimselerin çocuklarının önceden İngilizce
bölümüne kaydedildiklerini sonradan öğren
dik. Hatta Kardeşim Cihan bir pança Alman
ca yazılı kura çektiğini söyledi.  İlkokulda(2
Haziran İlkokulu) nisbeten eşitlik vardı. Za-
manın Cengiz Ağa’sının Torunu Servet bizim
sınıftaydı. Turan Hacağaoğlu da öyle.Gar-
daşlarım da hele Servet simidini paylaşırdı…  

Eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin acısını
yıllar yılı iliklerimizde hissettik. Şimdi ne
kadar kırsal yörenin köylü çocukları varsa
dolduruyorlar Ağlıboğaz İlköğretim Okulu’na.
Okulun nüfusu kaç oldu acaba? 

Sanki diğer okul idarecileri tarafından
bu yörelerin çocukları istenmiyormuş gibi
niçin bir okula öğrenci yığarlar anlamış
değilim. Aslında anlıyorum, hem de
geçmişten ders çıkartaraktan… 

Peki bu virus denilen illetle böyle mi mü-
cadele edilecek?

Bu okulda bir sınıfta kaç öğürenci var
acaba? 

Diğer okullarda bir sınıfa kaç öğrenci
düşüyor henüz bilmiyorum.

Pandemiyle mücadelede halkımızın
bilinç seviyesi belli de koskoca eğitim cami-
asının bilinç seviyesi nasıldır acaba?

Taşımalı eğitim zaten başlı başına bir
hata iken  hele hele kasıtlı ayrıştırma, yoksul
aile çocuklarının  biraz daha ezilmesine vesile

olan uygulamayı hayata geçirenlere ne
demeli, nasıl değerlendirilmeli?

Bütün çocuklara eşit davranılmalı.
Fırsat eşitsizliğinin asgari düzeye indirilmesi
için herkesin çaba göstermesi, mücadele
etmesi şarttır. Seyredenler suça ortaktır.
Geçmişte yapılan eşitsizlikleri günümüze taşı-
maya kimselerin hakkı yoktur.

Okullardaki sayılara, alınan önlem-
lerin yetersizliğine bakınca aklıma şu geliyor:
Sanki kapatmak için açıyorlar…     

Yıl:1980 
Öğretmenlerimiz Merhum Nafiz Ongun ve Cevdet
Yüce’den sonra  Mihriban Yamaç bizi okutmuştu...
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1993 yılında başlayan KOZAN -
MANSURLU yol projesi, aradan geçen 28
yılda tamamlanamadı…
Peki neden? Bu ayıp kimin?

Hükümetlerin mi, siyasi parti farket-
meksizin Adana milletvekille
rinin mi, siyasetçileri bu
konuda zorlamayan gelmiş -
geçmiş tüm bölge köy muhtar-
larının mı, vatandaş olarak
sesini çıkarmayan, gelen ağam
- giden paşam diyen bizlerin
mi?

- Cevap... Takdir sizlerin...

Tarih: 10 Mart 2019…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Adana mitinginde konuşuyor; “İçinde
tünellerin köprülerin olduğu Adana-
Kozan ayrımı Mansurlu yolunu bu yıl
tamamlıyoruz.” diyor… Bu sözlerin üze

rinden tam 2 buçuk yıl geçti. Bu bilgiyi

takdirlerinize sunuyoruz. 
Salmanlı - Köprü Barajı

arasındaki kısacık mesafe neden
yılan hikayesine döndü?

Marangeçili köyündeki göçük neden

temizlenmiyor?
Karadeniz sahil yolundan geçen var mı?

Dağları delen, ardı ardına tüneller
yapan milyarları bölgeye akıtan hükümet
neden bizim bölgeye gelince ödenek ayır-
mıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl
(2019) tamamlanacak dediği yol projesi 2

buçuk yılda neden tamamlanmadı?

Tabi seçim geliyor, hareket başla-
malı... Mansurlu yolunda çalışmalar
başlamış. Hayırlı olsun. Tebrikler. Sevin-
dik…

Peki çekilen çileler? Kazalar...? 

Marangeçili halkının yediği 
toz ne olacak?

Yaprakboynu mevkiinde dik yolda
biçerdöverle yoldan çıkan ve kazada haya
tını kaybeden gencecik kardeşimiz...!
Parti veya lider fanatizmi yapacak kadar öz

güvensiz değiliz. Bölge insanı adına soruyo
ruz. Hiç kimse babamızın oğlu değil.
Derdimiz davamız öncelikle bölgemiz.
Yoksa şu parti senin bu parti benim mavra

larıyla yerimizde saymaya devam ederiz.

BİTMEYEN ÇİLE: KOZAN MANSURLU YOLU

KOZAN'DA TÜM OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
Adana Büyükşehir Belediyesi

İlaçlama Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafın-
dan 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı başla-

madan önce Kozan'da tüm okullar pandemi
koşullarına göre dezenfekte ediliyor.

Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan
İlkokulu’nun içi ve çevresi Adana Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı ilaçlama ekipleri tarafın-
dan dezenfekte edildi. 

Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan
İlkokulu Müdürü Nezih Karavelioğlu, 2021-
2022 Eğitim Öğretim yılı başlamadan öğren-
cilerin sağlığı için Covid19’a karşı tüm
önlemleri aldıklarını belirtti. 

Ayrıca okulda öğrencilerin su ve temiz
lik ihtiyacı karşılamak için atıl durumda olan
çeşmeler bakım yapılarak kullanılır hale
geldi. Okulda olmayan Atatürk büstü Okul

Müdürü Nezih Karavelioğlu tarafından yap-
tırıldı. 
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TEKNOKENT KOLEJİ KOZAN
YEREL BASININA TANITILDI

Kozan Teknokent Koleji yetkilileri kah-
valtı programında basın mensupları ile bir araya
geldi.

Kozan Organize Sanayi Bölgesine yeni
kurulan Teknokent Koleji, kahvaltı programı ile
Kozan’da görev yapan ulusal ve yerel basın ile
bir araya geldi. Teknokent Koleji Kurucu Müdürü
Halil Savaş ve Okul Müdürü Ruhşi Gül basın
mensupları ile kahvaltı programında bir araya
gelerek kolej hakkında bilgiler verdi.

Okul Müdürü Ruhşi Gül “Bugüne kadar
edindiğim bilgi ve tecrübelerimi en üst seviye de
öğrencilerimize vereceğim. Her yıl okulun çıtasını
biraz daha yükseltip hedeflerimize hızla koşa-
cağız. Bu bir tanışma ve kendimizi anlatma top
lantısıydı. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ede
rim” dedi. 

Teknokent Koleji Kurucu Müdürü Halil
Savaş “Matematik öğretmeniyim. 12 yıldır da
özel kurum yöneticiliği yapıyoruz. Nizip’de,
Gaziantep’de Şanlıurfa’da kendi eğitim kurum-
larımız var. 2017 yılında Teknokent ile tanıştık.
Bizi Teknokentle eğitim anlayışımız bir araya ge-
tirdi. Özel kurumlarda biz her öğrencinin özel
olduğuna inanarak bu işi  yapıyoruz. Her öğren-
ciyi kendi kişilik karakterine göre eğitim planla-
ması yapıyoruz. Eğitim öğretim hayatı boyunca
da destekliyoruz. Kozan gerçek anlamda eğitimi

önemseyen bir şehir. Ruhşi Gül Müdürümüz
bizim önderimiz olacak. Eğitim içerisinde olan
birinin eğitimi her zaman düzelteceğine inanıyo
ruz. Eğitim kesinlikle ticari bir şey değildir. Bu
sayede bizler kariyer anlamında yıllardır zirveye
oynadık. Teknokent Kolejleri yaklaşık 2015’den
buyana açılmış bir kurum. Bulunduğu şehre ayrı-
calık getiren bir kurum olmuştur. TÜBİTAK
Türkiye ikincisi  Teknokent Kolejinden çıktı.

Akademik anlamda kendim dershaneciyim.
Sınav öğretmeniyim ben. Biz burada öğrencileri
mizi sınava da hazırlayacağız. Mesleki olarak da
kendimizi geliştireceğiz. Hakkari Teknokent Koleji
şuanda ampul üretiyor. Okul öğrencileriyle kendi
üretiyor.

Biz burada çok güzel şeyler yapacağımıza
eminiz. Kozan halkımızdan bize inanmalarını is-
tiyoruz. Gelsinler bizle konuşsunlar” dedi. 

TüMER OTO
Kuaför & Otopark
İç Dlş Motor Yıkama, Detaylı Temizlik,

Far Temizleme, Oto Aksesuar

Irmak Caddesi
Çınar Sokak

KOZAN

Gönen GENCER
0544 398 55 84



CHP Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek
Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin:

“Doğa olaylarının
afete dönüşmesi
kader olamaz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletveki
li, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, dep
rem, sel ve toprak kaymasının kader değil doğa olayı
olduğunu, bilim ve tekniğin, jeolojik verilerin kullanılma-
ması ve kötü yönetim nedeniyle doğa olaylarının afete
dönüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Rize’de Salarha Tüneli açılış Töreni’nde, “Deprem, sel ve
toprak kayması bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebe-
biyle ülkemizin kaderidir. Enkaz kaldırma ve hasar tespiti
çalışmalarını hızla yapıyor ve vatandaşlarımızın zararlarını
karşılayıp yıkılan yerleri yeniden inşa ediyoruz” sözlerini
eleştiren Dr. Şevkin,
“Yerleşilmemesi
gerektiği halde dere
yataklarına, deprem
fay hatlarına, sağlam
olmayan zeminlere,
eğimli alanlara yer-
leşmek, imara açmak,
kentsel dönüşüm adı
altında bir avuç
rantiyeciye alan
açmak kader olamaz”
dedi.
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TEMA’dan Orman İşletmesi Müdürü
Şensu Küçükateş’e ziyaret

Kozan TEMA Sorumlusu Derya Deniz
ile TEMA Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci
Yalçın Kara, Kozan Orman İşletmesi’nin
Başarılı ve Çalışkan Müdürü Orman Mühendisi
Şensu Küçükateş’i ziyaret ettiler. Yangın çıkan
bölgelerin durumuyla ilgili bilgi aldılar. Fikir
alışverişinde bulundular. Bir yıl içerisinde çıkan
2 büyük yangın sonucunda büyük zarar gören
ve yaklaşık 20 bin dönümlük  orman arazisi
yanan Kozan ve köylerinde Orman Bakanlığı
gerekli tüm alt yapı çalışmalarında bulunuyor.
Kesim ve dikim çalışmaları tüm hızıyla devam
ediyor. İşletme Müdürü Küçükateş bizatihi
çalışmalara katılıyor, yangına karşı gerekli ön-
lemlerin alınaması için elinden geleni yapıyor.

ÇGC Basın Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Onur ödülleri;  Uğur Dündar ve
Haluk Levent’e

Çukurova Gazete-
ciler Cemiyeti 2020 Basın
Yarışması sonuçları açık-
landı. Onur ödülleri,
yarım asrı aşkın aktif
olarak yaptığı mesleği ile
takdir gören ve meslek
etiğinden asla ödün ver-
meyen usta Gazeteci
Uğur Dündar ile Adana’yı
bulunduğu her ortamda
yücelterek, AHBAP gibi
Türkiye adına önemli
projeler gerçekleştiren ünlü sanatçı Haluk
Levent’e verildi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Basın
Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu.
Çok sayıda basın mensubunun eserleriyle
katıldığı yarışmada ‘ÇGC’nin ‘Özel Ödülleri’ni
hak eden isimler de belirlendi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, eser-
leri titizlikle değerlendiren jüri üyelerine
teşekkür ederek, “Geleneksel hale gelen yarış-
mamıza ilgi gösteren tüm arkadaşlarımızı kut-

luyorum. Anadolu Basınının hayat damar-
larının kesilmek istendiği böylesi zor günlerde;
haber peşinde koşan, toplumu aydınlatma ve
bilgilendirmeye çalışan, çok zor şartlar altında
görev yapan, mesleğimizin yüz akı tüm basın
mensupları her türlü övgüye layıktır. Büyük bir
özveriyle çalışmalarını sürdüren meslektaşları
mızın ÇGC Basın Yarışması’na gönderdiği
eserler; jürimiz tarafından titiz bir değer-
lendirmeye tabi tutuldu. Yarışmaya katılan ve
ödül alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz”
dedi.
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Başkan Bilgili: “İlk günkü
aşkla, hedef 2023”

AK Parti Kozan İlçe  teşkilatı yap-
tıkları yazılı basın açıklamasında:
“Kozan’da sahada milletvekillerimiz,
bakanlarımız, il ilçe yöneticilerimiz ile bir-
likte yangın bölgelerinde vatandaşlarla bir
araya gelerek devlet millet el ele yaraları
sarıyoruz” dediler.

Kozan’da Kızlarsekisi, Akarca,
Gökgöz mahalleri olmak üzere orman
yangınından etkilenen mahallelerde AK
Parti teşkilatları olarak vatandaşların
yaralarını sarmak için seferber olduklarını
söyleyen parti yöneticileri;  İlçemize  gelen
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile  AK Parti
Adana Milletvekili Tamer Dağlı, il yöneti-
cileri, Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve
kadın kollarıyla bilrikte yangınzede vatan-
daşlarımızın  yangının ilk gününden bu

yana yalnız bırakmadıklarını ve yaşanan
afetin ardından bölgede ilan edilen afet
bölgesi sonrası hızla yaraların sarılmaya
çalışıldığını söylediler. Partililer, AFAD,
Kızılay Kozan kaymakamlığı başta olmak
üzere bölgede eksikliklerin giderilmesi üze
rine çalışmalar yapılıyor. AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik’in vatandaşlarla buluşmasının
ardından devlete dualar edildiğini; vatan-
daşların  ve çocukların Ömer Çelik ve AK
Partili heyete teşekkür ettiklerini, devlet
millet el ele yaraların sarılacağını belirt-
tiler. 

AK Parti İlçe Başkanı  Yusuf Bilgili
bölgede çalışmaların hızla sürdüğünü
ifade ederek “Tevazuuyla, Samimiyet,
gayretle önce millet, önce memleket” an-
layışı ile çalışmaların sürdüğünü belirtti. 

BANKALARA
BORCU OLAN KOBİ

SAYISI 4 MİLYON
274 BİNE ÇIKTI
CHP Adana Milletvekili Burhanettin

Bulut, pandemide geri ödemeli verilen kredi-
lerin esnafı ekonomik olarak zor duruma sok-
tuğunu söyledi. KOBİ’lerin bankalara olan kredi
borcunun bu yılın ilk yedi aylık döneminde 55,2
milyar lira daha artarak 961,2 milyar liraya
kadar yükseldiğini kaydeden Bulut, “Bankalara
borcu olan KOBİ sayısı ise 4 milyon 274 bine
kadar çıktı” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin
Bulut, pandemide tedbirler kapsamında kepenk
kapattırılan esnafın geri ödemeli verilen kredileri
ödeyemez hale geldiğini kaydetti. KOBİ’lerin
bankalara olan kredi borcunun bu yılın ilk yedi
aylık döneminde 55,2 milyar lira daha arttığını
belirten Bulut, KOBİ’lerin bankalara 961,2 mil-
yar lira borcu olduğunu bildirdi.

TAZİYE
Merhum Halil Yavuz'un kızı;

merhum Mustafa

Hacıağaoğlu'nun eşi; Mehmet,

Erdal, Tuğrul, Taşkın ve

Ertan Hacıağaoğlu'nun annesi

Emiş
Hacıağaoğlu 

vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli

ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. 

Yalçın KARA



Kozan Ticaret Borsası
Başkanı İdris Çevikalp, Covid-19
hastalığının artmasından dolayı
vatandaşlara aşı olmaları için
çağrı yaptı. Başkan Çevikalp
“Covıd- 19 ‘ un, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de sayısız
can kaybına neden olan,
ekonomik açıdan zor zamanlar
yaşatan, yaşanılan can kayıpları
da göz önüne alındığında

oldukça tehlikeli bir virüs olduğu
görülmektedir.

Bulaşıcılık hızı çok yüksek
olan bu virüs sebebiyle zor gün-
lerden geçmekteyiz. Sayısız kayıp
larımız oldu, aylarca sokağa çıka-
madık, okullarımız, işyerlerimiz
kapandı, ekonomik açıdan da
işyerlerimiz ziyadesiyle zarar
gördü.

O günlere tekrardan dön-

mek istemiyoruz. bunun
için birey olarak hijyen ku-
ralları dışında en etkili ko-
runma mekanizması aşı
olmaktır.

Virüsün etkilerini en aza
indirmemiz, hatta ortadan
kaldırabilmemiz için başta
üyelerimiz olmak üzere tüm
Kozanlı hemşehirlilerimizi ve tüm
halkımızı ailelerinden başlamak

üzere akabinde çevrelerindeki
herkesle iletişim haline geçip, aşı
olmaya ve durumun hassasiyeti
anlatma konusunda sorumluluk-
larını yerine getirmelerini rica
ediyor, tüm vatandaşlarımızı
saygıyla selamlıyorum” dedi. 
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BORSA BAŞKANI İDRİS ÇEVİKALP'DEN 

COVİD- 19 İÇİN AŞI ÇAĞRISI

YÜREĞİR BELEDİYESİ ZABITA
EKİPLERİ ESNAFA GÜL DAĞITTI

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, her yıl 1-7 Eylül tarihleri
arasında kutlanan ‘Zabıta Haftası’ etkin-
likleri çerçevesinde esnafa gül dağıttı.
Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu yıl
195. kuruluş yıl dönümünü kutlayan
Zabıta Teşkilatı ‘Zabıta Haftası’ etkinlikleri
çerçevesinde Orhan Kemal Bulvarı’nda
esnaf ve vatandaşlara gül dağıttı.
ESNAF ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA
SEVİNDİ

Zabıtaları ellerinde güllerle gören
esnaf şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her
zaman görevleri gereği işyerlerini denetle-
mek için gelen zabıta ekiplerini bu kez

çiçeklerle karşısında gören esnaf, ‘Zabıta
Haftası’ olduğunu öğrenip gülü alınca
mutlu oldu. Vatandaşların ve esnafın
takdirini toplayan Yüreğir Belediyesi
Zabıta ekipleri girdikleri işyerlerinde
günün anlamına dair bilgiler de verdi.
BAŞKAN KOCAİSPİR ZABITA HAF-
TASINI KUTLADI
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Kocaispir, sosyal medya hesabından yap-
tığı paylaşımla “Yüreğir'imizin sağlığı,
güveni ve huzuru için gece gündüz çalışan
zabıta teşkilatımıza gönülden teşekkür
ediyorum.” ifadelerine yer vererek zabıta
haftasını kutladı.

Evde bakım ve sağlık
hizmeti aralıksız sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana merkez
ve ilçelerdeki evde sağlık ve bakım hizmeti çalışması ara
lıksız sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı’nın verdiği evde sağlık, bakım
ve destek hizmetleri kapsamında hastalar evlerinde zi-
yaret ediliyor, muayene ve kontrolleri, kişisel bakım ve
temizlikleri yapılıyor.
ADANA’NIN HER NOKTASINA ULAŞIYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde
sağlık alanında yürüttüğü evde bakım hizmetleri kapsa
mında dezavantajlı bireylere ulaşmaya devam ediliyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde
verilen hizmette hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, doktor
ve hemşireler tarafından muayene ve kontrolleri yapılı
yor. Evde kişisel bakım hizmeti ve ev temizliği ile özel
gereksinimli bireylerin kişisel bakımları da gerçekleştiri
liyor.
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Zeydan Karalar, Feke’nin en
ücra köylerinde halkla buluştu

Büyükşehir’in yapımına
katkı sağladığı caminin ibadete
açılışına katılan Başkan Zeydan
Karalar, siyasi partilerin halk için
birlik beraberlik göstermesinin
önemine değindi. Başkan Zey-
dan Karalar, Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Vatanını en çok
seven, görevini en iyi yapandır”
sözünü hatırlattı.

Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Kara
lar, Adana’nın Toros Dağları’n-
daki ilçelerinden Feke’de bir dizi
ziyaret ve incelemede bulundu.
Yapımına Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin de katkı sağladığı
Kaleyüzü Camisi’nin ibadete
açılması nedeniyle köy halkıyla
buluşan Başkan Zeydan Karalar,
Ormancık, Gaffaruşağı, Musalar,
Mansurlu, Şahmuratlı ve Çondu
kırsal mahallelerinde de vatan-
daşlar, muhtarlar, esnafla bir
araya geldi. Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin ilçede yaptığı

hizmetleri ve çalışma
ları inceleyen, vatan-
daşın sorunlarını
dinleyen Başkan Zey-
dan Karalar, halkın
samimi, sıcak ilgisiyle
karşılaştı. .

OY HESABI 
YAPARAK DEĞİL,

HALKIMIZIN
İHTİYAÇLARI

İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ

Başkan Zeydan Karalar
ilk olarak CHP Feke İlçe Bina
sı’nda muhtararla bir araya
geldi, sorun, istek ve talepleri
dinledi. Daha sonra Kaleyüzü
Camisi’nin ibadete açılması ne-
deniyle düzenlenen törene
katılan Başkan Zeydan Karalar,
CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Par-
tili siyasetçilerin katılım göster-

mesinin, halk için birlikte
çalışma felsefesine hizmet et-
tiğini belirterek, bundan büyük
memnuniyet duyduğunu kay-
detti.

Başkan Zeydan Karalar,
“Bize verdiğiniz yetkiyi en iyi
şekilde kullanıyoruz. Eksik ve
ihtiyaçları, oy hesabı yapma
dan, kentin dört bir yanında gi-

dermek için, kadro-
muzun tamamıyla
birlikte gece gündüz
çalışıyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kuru-
cusu Büyük Önder
Mustafa Kemal
Atatürk, ‘Vatanını en
çok seven, görevini en
iyi yapandır’ diyerek,
bizlere yol göstermiştir.
Biz de vatanımız için,
halkımız için durma
dan çalışıyoruz” dedi.

50 YILLIK SORUNLARI
ÇÖZMEK KOLAY DEĞİL

AMA BİZE NASİP
OLUYOR

Feke’de 40’ın üzerinde
köy bulunduğunu, su, yol, men-
fez, köprü, istinat duvarı,
mezarlıklarda sundurma, tel çit,
pandemi nedeniyle uzaktan
yapılan eğitime internet hizmeti
verdiklerini kaydeden Başkan
Zeydan Karalar, “Geride bırak-
tığımız kış yeterince kar ve yağ-
mur yağmadığı için su sorunu
yaşanıyor. Arkadaşlarımız
yoğun şekilde çalışıyor. Kaynak
bulmak, yeni projeler oluşturup,
halkımızın su ihtiyacını karşıla-
mak için çalışıyoruz. Musalar,
Gaffaruşağı ve Kaleyüzü’nün su
ihtiyacını karşılamak için proje
yapıyoruz. 
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50 yıldır, 40 yıldır var
olan sorunları 2 yılda çözmek el-
bette kolay değil. Fakat yoğun
çalışıyoruz ve bu sorunları gider-
mek bize nasip olacak” diye
konuştu.

KALBİMİZ ADANALIYLA
ATIYOR

Caminin yapımında
emeği olan herkese teşekkür
eden Başkan Zeydan Karalar
şöyle devam etti:  “Uzak, yakın
fark etmez. Benim yüreğim
Adanalıyla atıyor. Biz hizmet
için görevdeyiz. Bize oy vermiş,
vermemiş hiç fark etmez.
Adana’nın her köşesindeki
vatandaşlarımızın sorunlarının
giderilmesi için çalışıyoruz ve bu
artarak devam edecek.”
Feke Belediye Başkanı Ahmet
Sel ve Feke İlçe Müftüsü Aziz
Aktar da birer konuşma ya-
parak, caminin yapımında
emeği geçenlere teşekkür etti.
Başkan Zeydan Karalar daha
sonra Ormancık Köyü’ne geçti.
Feke ile irtibatı sağlayan, yağ-
murda, selde yıkılmayacak
sağlamlıkta bir köprü

kazandırılan Ormancık’-
taki tarihi mezarlığın yok
olmaması için yapılan 700
metrelik istinat duvarını
inceleyen Başkan Zeydan
Karalar, kırsaldaki köy
mezarlıklarının tel çit,
musalla taşı, sundurma ve
diğer ihtiyaçlarını karşıla-
mak için ne gerekiyorsa
yapıldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE 
KİMSENİN

GİTMEDİĞİ 
NOKTA-
LARDA

HALKIMIZIN 
YANINDAYIZ

Başkan
Zeydan Karalar
şunları söyledi:
“Biz daha önce
kimsenin
gelmediği bu
köylere sık sık
gelip halkımızı
dinliyoruz. Bunu
siyaset için yapmıyoruz.
Bürokratlarımızla gelip, sorun-

lara anında müdahale etmek
için buradayız. Parayı herkesten

iyi kullanıyoruz ve vatan-
daşlarımız da bize güveniyor.
Bu güvenin gereğini yerine
getirmeye kararlıyız. Orman
cık’ta 6 km’lik yol ihtiyacı var.
Bu yol 47 yıldır yapılmıyor.
Bu da bize nasip olacak inşal-
lah. Mezarlıklarımıza hayvan
girmemesi için, ölülerimizin
ebedi istirahatgahlarında
huzur içinde yatması ve yakın-
larının tedirgin olmaması için
de mezarlıklardaki düzenleme,
eksikleri giderme, tel çit hizme
timiz sürüyor. Ailelerimize
halk kart da dağıtacağız.
İhtiyaç sahibi aileler tespit

edilecek ve kadınlarımıza teslim
edeceğiz kartları. Evlerinin,
çocuklarının ihtiyaçlarını belir-
lenen marketlerden alabilecek-
ler.”

Başkan Zeydan Karalar,
Gaffaruşağı, Musalar, Mansurlu,
Şahmuratlı ve Çondu köylerine
de giderek halkla buluştu, sorun
dinledi, yapılan hizmetleri ince
ledi, yapılacak hizmetlerle ilgili
bilgi verdi.

HALK MEMNUN
Başkan Zeydan Kara

lar’ın ziyaret ettiği köylerde
yaşayan halk, yapılan hizmetler
için teşekkür etti. 
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İŞKUR ÜZERİNDEN OKULLARA ALINACAK TEMİZLİK
PERSONELLERİNİN İSİMLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Kozan’da okullarda
çalıştırılmak üzere açılan 200
kişilik temizlik personeli alımı için
İŞKUR’a 1662 kişi müracaat etti.
Müracaat sayısı fazla olunca

isimler noter huzurunda
kura ile belirlendi. İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde çalıştırılmak
üzere Toplum yararına

program (TYP) kapsamında
200 kişi temizlik personeli
alımı noter huzurunda yapıldı. 

Kozan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü toplantı salo-

nunda, Noter huzurunda 3 Eylül
Cuma günü, 200 işçi alımı kura
çekimi Kozan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Facebook hesabın-
dan da canlı olarak yayınlandı.

Gültekin Ailesinin
mutlu günü

Kozan’ın tanınmış ve sevilen esnafla
rından Başkan İnşaat ve Dekarasyonun
Sahibi Ali Gültekin’in kardeşi, Zahide Gül-
tekin ve Ziya Gültekin çiftinin oğulları Tekin
Gültekin, Dursun ve Mehmet Yüce çiftinin kız
ları Nur Elif Yüce ile Belediye Kültür Salo-
nunda düzenlenen mevlütlü düğün töreni ile
hayatlarını birleştirdiler.

Genç çifti bu mutlu günlerinde aile
yakınları, arkadaşları, dostları ve sevenleri
yalnız bırakmadılar. 
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Evrim bilimcilere göre;
Karides,415 milyon yaşında,
Istakoz, 400 milyon yaşında,
Yengeç,380 milyon yaşında,
Midye, 260 milyon yaşında,
Kalamar,200 milyon yaşında,
Atatürk’ün kurduğu Diyanetin İşleri
Başkanlığı, balık sınıfına girmeyen
midye, karides, kalamar, yengeç, ıs-
takoz gibi deniz hayvanlarının,
İslam dinine göre haram kategori
sinde olduğunu söyledi.
Elli yedi İslam ülkesinin hangisinde
bu deniz hayvanları haram liste
sinde?
Hintli, Malezyalı, Endonezyalı Müs-
lümanların hem geçim kaynakları,
hem de sofralarının vazgeçilmezleri
değil mi?
İmam aşıya,
Diyanet midye, karidese, kalamara,
yengece, ıstakoza haram diyor.
Bir kere de;
Adil ve adaletli olmayanlara,
Kul hakkı yiyenlere,
Toprağı, ormanı, suyu taşa çeviren-
lere, 
Kokain ticaretini yapanlara,
İhaleye fesat karıştıranlara,
Huzur hakkı adı altında 3-5 kurum-
dan maaş alanlara,
İsrafa günahtır deme.
Kalamar, karides, istiridye, yengeç
ve midye yemek günahtır de.
Çinlinin dediği gibi;
Müslüman iş adamları bize gelip
almak istedikleri sahte ürünlerin üze
rine ünlü markaların adlarını yaz-
mamızı istiyorlar.
Ancak onları yemeğe
götürdüğümüzde, kendilerine sun-
duğumuz yemeklerin helal olup ol-
madığını soruyorlar.

Ahlaksızlık kişiye özgüdür.
Fatih Sultan Mehmet deniz ürün-
lerini, çok severmiş.
Istakoz, karides, ahtapot ve midye
ye bayılırmış.
Çok fazla tükettiği,
Bu yüzden Gut hastalığına yaka-
landığı,
Ölümünün de Guttan olduğu
söylenir.
O zaman Fatih Sultan Mehmet 'in
mönüsünde bulunan deniz ürünleri
ne helal mi yoksa haram mı diye-
ceksiniz?
•••
Bazı insanlar var ki,
Fakirliği överler,
Dünya malına, mülkünü yalan der-
ler.
Ama;
Çalışmadan paraları, evleri, araba
ları hatta hanları-hamamları olsun
isterler.
Olmaz ise Allah’la, dinle, duayla,
peygamberle insanları kandırmakta
bir sakınca görmezler.
Neye inanırsanız onu hayatınıza
sabitlersiniz derler ya,
Hayatlarını zengin olmaya
sabitleyenler.
Azla asla yetinmezler.
Hatta, ayaklarını bastıkları yerin
kendilerinin olmasını isterler.
Fransız Simyacı Nıcolas Flamelin
“Felsefe taşını” bulduğu söylenir.
Nicolas Flamel’in bulduğu “Felsefe
taşının” özelliği, dokunduğu metali
altına çevirebildiği, söylentisi
günümüze kadar gelmiştir.
Kimi siyasetçilerimiz, bir yerlere
gelince,
Felsefe taşı bulmuş gibi,
Dokundukları her metal altın mı

oluyor da,
Kimisi 12 bin liralık
ayakkabı giyiyor,
Kimisi elinde 50 bin dolarlık
çanta taşıyor,
Kimisi de 3-5 milyonluk araçlara
biniyor.
Arkadaşlar dua edelim de,
Seçkinlerimizin kul hakkı yemeden
aldıkları,
Ayakkabıya, çantaya, arabaya bir
zeval gelmesin.
•••
Sizlerin hayır duası bizlere yeter
dediler,
Bize peygamberin sandaletini gös-
terdiler,
Biz, özlü cümleleri dinleyince, san-
daleti görünce, hüngür hüngür
ağladık.
Biz ağladık onlar felsefe taşı buldu-
lar.
Bu “Felsefe taşı” nedense memura,
işçiye, emekliye, köylüye, fakire,
fukaraya hiç denk gelmiyor.
“Felsefe taşına” denk gelen, dokun-
duklarını, altına dönüştüren sendika
yöneticileri de,
Memura ve memur emeklilerine
verilen yüzde 5’lik zamma imza at-
tılar.
İmza sonrasında da ‘’bütçeden
hakkımızı, refahtan payımız aldık’’,
dediler.
Bu nasıl bir haksa,
Bu nasıl bir paysa,
Anlayana aşk olsun.
Lüks yaşam alışkanlıkları bulunan-
lar,
İktidarlarla içli dışlı olanlar.
Emek mücadelesi veremez,
Aç insanların sorunlarına çare ola-
mazlar.

•••
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
Çorum’da esnaf ziyareti sırasında
bebek arabalı bir kadına hâl hatır
sorar.
Hal hatır sorulan kadın Kılıçdar
oğlu’na;
“İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma.
Hadi yürü, yürü” der.
Kemal Kılıçdaroğlu, sözcükleri
özenle seçen, son derece kibar, bir
o kadar nazik bir siyasi figür.
Seversin ya da sevmezsin.
Siyasi düşüncesini beğenirsin ya da
beğenmezsin.
İnsan nasıl bu kadar nefret dolu
olabilir.
İnsan dilini neden silah gibi kullanır.
Biz, ‘’ister kafir, ister mecusi, ister
puta tapan ol yine gel’’ diyebilen
kültürümüzü ne zaman kaybettik.
Biz, Adetlerimizden, misafirperver-
liği, İçimizden vicdanı,
Günlük yaşamdan bilimi,
Kutsal dinimizden ahlakı çıkarmışız.
Geriye dindarlık ve kindarlık kalmış.
Dindar ve kindar nesil istiyordunuz
ya, Yarattığınız yeni tip hibrit insan
modeli ile ne kadar övünseniz azdır.
Beyinleri partizanlıkla, yobazlık
arasına hapsedilmiş insanlardan iyi
bir anne iyi baba nasıl olabilir?
Çocuğuma dokunma, diyeceği kişi
Kılıçdaroğlu mu?
Yoksa çocuklara cinsel istismarda
bulunan ismi lazım değil kişiler mi?
Ben artık bu toplumun vicdanlı,
misa firperver veya iyi niyetli
olduğuna inanmıyorum.

K A R İ D E S
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Okul Çevresinde Toplananlara
İdari Para Cezası Uygulanacak

Kozan Kaymakamlığı'nca,
2021-2022 eğitim-öğretim yılının
huzur ve güven içinde yapılabil
mesini sağlamak amacıyla, okulla ili
şiği olmadığı halde, okul çevresinde
toplanan kişilere idari para cezası
uygulanmasını da kapsayan "Okul
ve çevresinde alınacak güvenlik ted-
birleri" konulu bir dizi karar alındı.

İlçe merkezinde bulunan
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki
okulların çevresinde alınacak tedbir-
lerle ilgili, okulla ilişiği olmayıp okul
çevresinde toplanan şahısların okul
çevresinden uzaklaştırılması ve buna
uymayanlara idari para cezası uygu-
lanması hakkında karar alındı.
Madde 1- Kozan ilçe sınırları
içerisinde kamu düzeninin sağlan-
ması, özellikle okul çevrelerinde,
özel veya resmi öğrenci yurtları
çevresinde şiddetin önlenmesi, bu
kararla özellikle giriş ve çıkış saat-
lerinde belirtilen yerlerin çevresinde
olması muhtemel kavga, taciz vb.
olayların önüne geçilmesi, okulların
çevresinde toplanan kişilerin kimlik
kontrollerinin yapılarak okul ile ili
şiği olmayan, öğrenci ve öğretmen-
lerin güvenliğini tehdit eden, eğitim
ve öğretim hizmetlerinin yürütülme-
sine engel olan işsiz, güçsüz, boşta

gezen kişilerin okul çevrelerinde
mekan tutmalarının önüne geçil
mesi, bu kişilerden öğrencilerimize
gelebilecek her türlü tehdit ve
tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu
satıcılarının asıl hedefinin gençleri
miz olduğu hususu dikkate alınarak
okul çevrelerinde uyuşturucu ile
mücadele yapılması, yasa dışı
faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü
örgütlerin gençlerimizi kandırmala
rının engellenmesi amaçlanmak-
tadır.

Madde 2- Bu karar Kozan
ilçe sınırları içerisinde bulunan
ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki
okulların, özel veya resmi öğrenci
yurtlarının önlerini ve belirtilen yer-
lerin çevresinin 100 metre uzağını
kapsar.

Madde 3- Bu karar
10.06.1949 tarihli 5442 Sayılı İl
İdaresi Kanununun 11/ C ve 66.
maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununun 32. maddesi ile İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdür-
lüğünün19/08/2021 tarih ve
31311769-45202-(32065
)sayılı“2021-2022 Yılı Eğitim-Öğre-
tim Döneminde Okullar ve Çevre
sinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri”
konulu talimatları gereğince hazır-
lanmıştır.

b) Öğrencilerin şiddet içeren
olaylardan, madde bağımlılığı ve
diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal,
bedensel ve cinsel yönden etkileye-
cek müstehcen neşriyat ve diğer
olumsuz unsurlardan, yasa dışı
örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden

korunması için belirtilen yerler ile ili
şiği olmayan işsiz, güçsüz, boşta
gezen, durumundan şüphelenilen
kişilerin bahse konu yerleri ve
çevresini mesken tutmaları ön-
lenecektir.

c) Ayrıca okulların
çevresinde, bahçesinde veya okul
dış kapısı önünde; okul öğrencisi
olup ( sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerde bulunan öğrenciler
hariç) mazereti olmaksızın ders saa-
tinin dışında öğrenci veya şahısların
bulunmasına izin verilmeyecektir.

d) Okulların açık olduğu
dönemlerde okul saatlerinde öğren-
cilerin okul kıyafeti ile internet kafe,
oyun salonları ve vb. yerlere girme-
sine izin verilmeyecektir. 

Madde 6- 5. Maddenin ( a )
ve ( b ) bendinde alınan kararlara
uymayanlar hakkında; 5442 Sayılı İl
İdaresi Kanununun 66. maddesi,
5326 sayılı Kabahatler Kanununun
32. maddesinin 1. fıkrası gereğince
yasal işlem yapılacaktır.

Madde 7- Bu karar yayımı
tarihinden itibaren yürürlüğe girer
ve 2021- 2022 Eğitim ve Öğretim
döneminde geçerlidir. Madde 8- Bu
kararı Kozan Kaymakamlığı yürütür.

Kozanspor 2021”2022 
sezonuna start verdi

Bu sezon amatör kümede mücadele edecek olan Kozanspor Futbol Kulübü
transfer çalışmalarına başladı. Kozanspor transfer komitesinin yapmış olduğu
görüşmeler sonucunda iç transferde Canpolat Çelik,Erdal Kaya, İbrahim Burak
Doğan, Mehmet Güngör, Enez Türker,Oğuzhan Gencer ile anlaşmaya varıldı.

Dış transferde ise ; Can Taylan, Hakan Başaran, Hakan Selçuk, Ahmet Bal ,
Şahan Uçar, Tunahan Yıldırım, Furkan Salman, Gökhan Altıok, Kaleci Ataberk
Gürgen ile anlaşıldı. Kozansporda hedef yeninden üçüncü lige çıkmak. Geçtiğimiz
günlerde kongresi yapılan Kozanspor Futbol Kulübünde Mehmet Sağlam yeniden
başkanlığa seçilmişti.  
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Geçen Sayını Devamı
Yaşantımızdaki hesap

kültürü, kahvedeki hesap kültürü se-
viyesindedir. En ufak yanlış bir
hesaplama yaşantımıza yansır ki, fe-
laketimize neden olabilir. Her ne
kadar kahve kültürümüz, özel yaşantı
kültürümüzle benzer özellikler taşısa
da Sonuçta eğlence kültürümüz
sağlıklı olursa sağlığımıza ilaç gibidir.
Ya kahve kültürümüzü kumar oyun-
larına dönüştürürsek? İşte o zaman
yanlış hesaplamalarımız ocağımıza
ateşin düşmesine neden olabilir?
Sonuçta, eğlence kültürümüzde,
sahip olduğumuz sayı sıfırlanırsa, ce-
bimizdeki 10 liranın, 5 lirası kahve
cinin cebine girer. Sahip olduğumuz
sayı hesabını korursak ayakta kalma
şansımız vardır. Koruyamazsak, o
gün için ağalık bizim üstümüze kalır.
Çay parasını ödemek zorunda kalırız.
Yani hesap kitap işi. Dost acı konu
şur, kahve kültüründe eğlenceyi
dışlayıp kumar oyunlarına yönelirsek,
hayat kumarı bizi öyle bir kötü har-
carki ömrü billah iki yakamız bir
araya gelmez. Hesabını ona göre yap
rezil rüsva olma can dostum. İyi bir
kamuflaj oluşturarak içimize sızan
ajan provokatörler müthiş hesapçıdır.
Son derece matematiksel hesaplarla,
beyinlerin zil zurna yıkandığı cahilleş
tirilmiş toplumları öyle bir çözer ki
lime lime doğrar. Çözeltilerini isim
isim mezar taşlarında okuruz. Ya da
ceset tarlasında leşimizin kokusu
burun direğimizi kırar. Yani yaşam
kültürümüzde matematiksel doğruları
iyi hesap edemezsek, olacak felaket
lere boyun eğmek zorunda kalırız.
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
hesabı, hiç bir zaman sağlıklı yaşam
kalitesine ulaşamayız. Sırf bu yüzden
iyi bir hesap uzmanı olacağız ki, Bağ-
dat kapılarında acı felâketler belimizi
kırmasın. Aklımızı başımızdan
götürmesin. Çözecegimiz yanlış her
matematiksel hesap önce yakamızı
toplar, sonra bir güzel çarpım tablo-
suna dönüştürür, öyle fena duvara
çarpar ki, iki kere ikinin beş ettiğini
sanırız. İki büklüm olur cin çarpmışa
döneriz. Tabi eksile eksile eksiye

düşer, aramızda kimler eksilmiş ek-
silenlerimizin sayısını dahi sayamayız.
Nedenine gelince, mutlaka özellikle
bilinmesi gereken mesleki eğitime
dayalı uygulamalı bilim dallarını sırf
milli ve inanç anlayışımıza ters düşer
korkusu ile, bilimsel eğitim sistemini
eğitim dünyamıza uygun bulmadık.
Aksine ezbercilik anlayışına dayalı,
bol cahil üreten eğitim sistemini
eğitim dünyamıza uygun bulduk.
Sahi matematiksel hesabı doğru
hesap edebildik mi? Buyurun sonuç
lar gözler önünde, hep birlikte tanık
oluyoruz. Öğrenci üniversiteyi bitir-
miş, okuduğu ders kitapları haricinde,
doğru dürüst sağlıklı kültürel anlamda
bilimsel bir bilgiye sahip değildir.
Biliyordum ama unuttum anlayışı,
diplomasına egemen olmuş adeta.
Ülkemizde ve yaşadığımız dünyada
gelişen gelişmelerden habersiz, kendi
iç dünyasına kapanmış o içine ka-
panık dünyada yaşıyor sanki.
Şanslıdır, iş bulmuş hayallerine
kavuşmuştur. Şanssızdır, iş bula-
mayınca hayalleri yıkılmıştır.
Şaşkındır, yampal yumpal gezinir
durur, nereye gideceği, nerede dura-
cağı belirsiz. İş bulanın önü açık, iş
bulamayanın önü kapalı. Her ikisinin
hayelleri aslında aynıdır. Aynı kul-
varda at koştururlar. Müthiş zenginlik
hayalleri ile yoğrulmuşlardır. Biri fır-
satı çabuk ele geçirerek hayallerine
kavuşmuştur, bir diğeri fırsatı bir
yakalarsa amaç hasıl olmuştur. Evet
her iki kafadar zengin olacak ol-
masına da, ama nasıl bir taktiksel
yöntemle hayallerine kavuşacak-
lardır? Hedefe kolay yoldan ulaş-
manın bir çok yolu vardır o da derin

sırlarda saklıdır. Yani gayrı
meşru kazanılan her kazanç
gayri meşru yoldan meşru
bir zeminde resmiyet
kazanır. Al sana meşru
kazanç. Yani sırlarla örtülü
bir ortamda al gülüm ver
gülüm ticareti. Hadi buyurun bu

kafa yapısı ile yetişen bir öğrenci,

ülkesine ne kazandırabilir? İçinde
yaşadığı topluma ne verebilir? Her
şey apaçık orta yerde iken, kimin eli
kimin cebinde belirsiz. Evet ülkeyi
çıkmazlara soktukları gibi, vatan-
daşlarıda çırılçıplak bırakana kadar
soyarlar. Ondan sonra çıkarlar or-
taya, dürüstlük edebiyatı yaparlar.
Sorsan müthiş vatan millet bayrak
din sevdalıları, iş icraata geldimi?
Vatana millete günahlarını dahi
bağışlamazlar. Gerçekten üzüntü
verici ibretlik bir felaket. Geçmişten
günümüze değin, bozuk eğitim sis-
temi gençlerin yarınlara bakış ufkunu,
bu günlerin karanlık günlerine taşıdı.
Gereksiz çağdışı fikirlerlerle yoğu-
rarak dar alana sıkıştırıp, karanlık
dehlizlere mahkûm etti. Ve bu man-
tıksız eğitim anlayışı gençliğin gele-
ceğine darbe indirdi. Ve aynı
zamanda bol bol vatan haini eğitti.
Yalan mıyım? Buyurun öyleyse, bir
bakıyoruz yanlış fikirlerle beslenen-
lerin bir çoğu Avrupa ve Amerika'ya
kaçtı. Ülkedeki hainlerin haddi hesabı
yok. Meğer bozuk fikir anlayışımızı
eğitim sistemine uyarlamışız. Neden?
Ve neden? Ve neden? Sanki bu
ülkede yaşamıyoruz da, başka bir
batılı ülkede yaşıyoruz. Ne yazık ki bir
öğrenci okumak için okumuyor,
açıkçası okumamak için okuyor.

Daha anlamadık mı? Bir eğitimci
öğrenciyi ülke ve toplum
çıkarları için eğitmiyor.
Sahip olduğu fikrine adam
kazandırmak için öğrenci
eğitiyor. Böyle bir eğitimle
eğitilen öğrenci, ülkesine ve
toplum yararına ne gibi bir
fayda getirir? Öncelikle biz-
leri bozuk para gibi harcar,
bencil anlayışı ile çevresine
karşı saygısızlaşır. Şahsi
çıkarları ağır basar, kendisini
bulunmaz hint kumaşı sanır,
kaf dağınının zirvesinden
aşağı hiç inmez. İnandığı

davasını bile hiç çekinmeden
satar.

Nasıl mevki makam itibar
sahibi olurum hayali ile dopdolu.
Ülkesi ve içinde yaşadığı toplum
yararına olacak hiç sorumlulukta yer
almaz. Hep kendisi için bir şey ister.
Görüntüsü hep sahtelikler üzerine
kurgulanmıştır. Renk vermez. Sorgu-
lama gibi bir yeteneği sıfır. Merak
edip bir şeycikler keşfedeyim gibi bir
arayış anlayışı sıfır. Yaratıcılık sıfır.
Düşünerek harekat edeyim anlayışı
sıfır. Mitili milletin üstüne yıkmış, üre-
tim kapasitesi sıfır. Ve sonuçta bol
sıfır üreten bir ülkede sıfırları yaşıyor
olmamız bizlerin ahmaklığı yönetici-
lerin kurnazlığı ile özdeşleşir. Biz
verdikçe, doymak bilmeyen iştahları
kabardıkça kabarır. Biz verdikçe yer
içer ülkeyi de bir biçime benzetirler.
Ama gelin görün ki, zat-ı muhterem-
ler yüksek makamlarda kibir abidesi
yağ tulumuna dönmüş insancık tür-
leri. Bu bozuk kafa yapılanması ile
eğitilen bir öğrenci, bir ülkeyi felaket
ler deryasından kurtarabilir mi? Ülke
gelişmiş ülkeler arasında yer alabilir
mi? Sapasağlam ayakta kalabilir mi?
Dengesiz gelir dağılımında dengeyi
sağlayabilir mi? Gelir dağılımını adil
bir şekilde tabana doğru yayabilir mi?
Ülkeyi kalkındırabilir mi? Halk olabili
mi? 

Devamı Haftaya

Aga Muhammed
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EĞİTİMSİZLİK SARMALINDA YIKILAN HAYALLER! 2

ZAYİ
KOZAN NÜFUS MÜDÜR-

LÜĞÜNDEN ALDIĞIM
NÜFUS CÜZDANIMI KAY-
BETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR

CUMALİ ŞAHİN



Kozan İlçe Müdürü iken
MEB Daire Başkanı olan edilen
Faruk Sönmez için Eğitim Bir-
Sen ve Memur-Sen Kozan Tem-
silciliği SODES Düşler Aleminde
vefa gecesi düzenledi.  Memur-

Sen Kozan Temsilcisi Umut Gül
“Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Faruk Sönmez’e yeni görevinde
başarılar diliyorum. Kozan Kay-
makamımız Şafak Gürçam’a
Memur-Sen İl başkanımız

Mehmet Sezer’e, Ak Parti
İlçe Başkanı Yusuf Bil-
gili’ye Kozan İlçe Müdürü
müz Faruk Sönmez’e, şube
müdürlerimize, okul
müdürlerimize ve müdür

yardımcılarımızın her birine ayrı
ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 

Kozan İlçe Milli Eğitim
Müdürü Faruk Sönmez vefa
gecesini düzenleyenlere teşekkür
etti. 

KOZANLININ VE 
AİLENİZİN MANAVI

MANAV
PAŞA ALİ KARA

Evinizde gibisiniz0536 676 4277
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez’e vefa yemeği
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CHP MİLLETVEKİLİ ORHAN SÜMER “50 KÖYÜN
KULLANDIĞI YOL BİR TÜRLÜ TAMAMLANMIYOR”

CHP Adana Milletvekili
ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi
Orhan Sümer, 25 yıldır bitirile-
meyen Kozan, Mansurlu, Kayseri
yolu ile ilgili aksaklıkları değer-
lendirdi.

Orhan Sümer, “Hani yol
yapmıştınız. Kozan, Mansurlu,
Kayseri yolu 25 yıldır bitmedi”
Dedi
25 YILDIR BİTMEYEN YOL

Orhan Sümer,
“Adana’nın Kozan ilçesine bağlı
Salmanlı köyü ile Feke’nin
Mansurlu köyleri arasında bulu-
nan yol yaklaşık 25 yıldır yapıl-
mayı bekliyor. AKP iktidarının
ençok övündüğü konulardan bir-
tanesi bölünmüş yollar yapmak.
Ancak ne hikmetse iş Adana’ya
yapılacakyatırımlara gelince işler
yıllarca aksayabiliyor. 19 yıl
boyunca tüm iktidar yetkilileri

yolun yapılacağı ve tamam-
lanacağı ile ilgili vaadlerde bu-
lundular fakat verilen
sözlerinhiçbiri tutulmadı”Dedi.
50 KÖYÜN KULLANDIĞI YOL
BİR TÜRLÜ TAMAMLANMIYOR

Orhan Sümer, “Bölgenin
aynızamanda ikişehiri birbirine
bağlayacak yol olması gibi bir
özelliği de bulunuyor. Güzer-
gahta bulunan 50 köyün kul-
landığı yolun yapılması
durumunda Adana-Kayseri
arasını 100 kilometre kısaltacağı
ifade ediliyordu. İnderesi Yaylası
olarak da belirtilen bölge, özel-
likle yaz aylarında vatandaşlar
tarafından daha fazla kul-
lanılıyor. Defalarca gündeme ge-
tirmemizerağmen iktidar yetki
lileri ne muhalefet yetkililerinin
ne devatandaşın sesini duymu
yor” Dedi.

4 SENE ÖNCEKİ HEYELAN
KALINTILARI DAHİ TEMİZLEN-
MEDİ

Orhan Sümer, “Aslında
çok vahim bir durumdan bahse
diyoruz. Bahsettiğimiz güzer-
gahta yaklaşık 4 sene once heye-
lan meydana geldi. Halen
heyelan kalıntıları yolda duruyor.
İki araç karşılaştığı zaman heye-
lan kalıntıları yüzünden birbirleri

ne yol verip öyle devam etmek
zorunda kalıyorlar. İktidar o
kadar Adana’yı unutmuş ki
karayolları heyelan kalıntılarını
temizleme zahmetine dahi gir-
miyor. İnşaat, rant ve yol yapımı
konusunda bukadar uzman
olduğunu vaadeden bir iktidar
döneminde Kozan, Mansurlu,
Kayseri yolu ibretlik bir görüntü
sergiliyor” dedi. 

Fidanlar Dikime Hazır
Yangından etkilenen

yanan alanların yeniden ağaç-
landırılması için çalışmalar tüm
hızıyla devam ederken Adana
Orman Fidanlık Müdürlüğüne
bağlı fidanlıklarda da fidan üretim
çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bölge Müdürü Mahmut
Yılmaz Çukurova Fidanlığını zi-
yaret ederek yürütülen çalışmaları
yerinde inceledi. 2021 progra
mında yer alan fidan üretim çalış-
maları hakkında Fidanlık Müdürü
Yalçın Serikler’den bilgi aldı. 

Fidan üretim parsellerini
gezerek fidan yastıklarını inceleyen

Bölge Müdürü Yılmaz, tüm fidan-
lıklarda yangından zarar gören
alanların yeniden ağaçlandırma
çalışmalarına yetecek miktarda fi-
danın hazır olduğunu, gelen talep-
lerin karşılanacağını üretilen her
fidanın yeşil vatana katkı sağlaya-
cağını belirtti.

Yılmaz, “Adana Orman
Bölge Müdürlüğü olarak bu sene 8
milyon fidan üretim programımız
olmasına karşılık 9 milyondan
fazla fidan ürettik ve üretmeye de
devam ediyoruz. Ağaçlandırma
çalışmalarında kullanılmak üzere
üretilen asli türlerin yanında

ekonomik değeri olan gelir getirici
türler ile tıbbi ve aromatik bitki tür-
lerindeki fidanlarla üretimlerimizi
arttırdık. Özellikle yangından zarar
gören ormanlık alanlarımızın ağaç-
landırılması için fidanlıklarımızda

üretim çalışmalarını aralıksız
sürdürüyoruz. Dikilecek olan fi-
danların daha yeşil bir Türkiye için
hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” dedi. 
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