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YENİ YILINIZ

KUTLU OLSUN
DÖVİZ KUYUMCULUK

Emin CANBOLAT

İş belediyeye düştü. İşte size istihdam fırsatı...

PARKOMATÖRLÜK BİTTİ

TRAFİK ALLAK BULAK!
Cadde ve sokaklarda
paralı otopark uygu-
lamasının kalkmasına
çalışanları üzüldü,
araç sahibi vatan-
daşlar sevindi.
Kozan’da 2012 yılın-
dan bu yana yaklaşık
5 yıldır bazı caddel-
erde uygulanan park
parası parkomatörlük
iptal edildi. 4’de20 çalışan emekçi işini kaybetti...

Kadın Doğum Uzmanı Cenk Soysal

yüzünden devlet hastanesi dolup taşıyor

Yayınımız ses getirdi. Adana
Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

“Atık Su Tesisinde bakım
onarım 2017 yılında…”

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Atık Su ve
Arıtma Daire Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde basında
çıkan “Kozan kokuyor” haberleriyle ilgili olarak gazetemi
ze açıklamalarda bulundular. 6’da

Kozan Koleji Erkekler ve

Bayanlar Tenis Turnuvası Başladı
Kozan Koleji erkekler ve bayanlar olmak

üzere iki kategoride tenis turnuvası düzenledi.

2
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Bir süredir kadın
doğum uzmanı sıkıntısı
yaşayan Kozan Devlet
Hastanesi’nde, Kadın
Doğum Uzmanı Cenk
Soysal’ın göreve başla-
masıyla kadın hastalar
devlet hastanesine akın
ettiler.
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Yalçın KARA

Kozan Koleji Erkekler ve
Bayanlar Tenis Turnuvası

Başladı
Kozan Koleji erkekler ve bayanlar olmak üzere iki kategoride tenis

turnuvası düzenledi.
Turnuva erkekler ve bayanlar olmak üzere iki kategoride devam ede-

cek. Erkeklerin iki gurupta, bayanların ise tek grupta katıldığı müsabakalar
hava koşullarına bağlı olarak Ocak ayında final müsabakaları ile son bula-
cak. Bu yıl 1.si düzenlenen tenis turnuvasına toplam 30 sporcu ve sporsever

katılıyor.
Kozan Koleji
tenis kor-
tunda
başlayan tur-
nuvada Beden Eğitimi Öğretmeni Süleyman Sertbaş ve Tacittin Ku-
ruoğlu hakem olarak görev yapacak.  

Tenis sporunu sevenler için düzenlenen turnuva ile ilgili olarak
bilgi veren S.SERTBAŞ, Kozan’da tenis sporunun yaygınlaşması
için uygun zamanlarda öğrencilerle çalışmalar yaptıklarını, yetişkin-
ler arasında ise ilk kez tenis turnuvası düzenlediklerini, turnuvaya
katılımın iyi olduğunu, değişik kurumlarda çalışan personelin ve
serbest meslek erbabının da katılımı ile tenis sporunun tanıtımına
önemli katkı sağlandığını ifade etti.

Kozan Ortaokulu’ndan öğrencilere
çiğ köfte partisi

Kozan Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Ayşe Büyüköztürk
TEOG Sınavında Fen Bilgisinden Ful Çeken Öğrencilere, Ömer Usta da
Çiğ Köfte ikramında bulundu. TEOG sınavında Fen Bilgisi’nden ful
çeken öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Okul Müdürü Mehmet
Arı öğrencilerin hem başarılarını kutlamak hem de moral ve motivasyon
larını arttırmak için öğren-
cileri ödüllendirmek iste-
diklerini belirtti.

Çiğ köfteyi afiyetle
yiyen öğrenciler yemek so-
nunda Fen Bilgisi Öğret-
menleri Ayşe Büyüköz
türk’e teşekkür ettiler.

BÖLGEMİZİN 1 NUMARALI OKULU
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YILIN EN’LERİ
Yılın sözü: “Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır” diyen Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün sözü.
Yılın out’ları: Bırakın eski ilgiyi, görünce en yakınlarının dahi öcü gibi kaçtıkları Fetö’cüler.
Yılın in’leri: Menzilciler ve milli eğitimdeki diğer tarikat mensupları…
Yılın merakı: Fetö darbesi gerçekleşseydi Kozan’ın imamı-kaymakamı kim olacaktı?
Yılın en şık işadamları: Alican Yüksel, Emin Canbolat.
Yılın KOSGEB’ten kredi çıkan şanslı işadamları: Veli Gelecek, Avşaroğlu otel, Emin Canbolat…(Hilmi Baysal iyi ki başvurmadı yoksa kesin
ona çıkacağı belli oldu…)
Yılın adaylığı merak edilen siyasetçisi: MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı belediye başkan adayı olacak mı?
Yılın en zeki yöntemi: MHP İlçe Eski Başkanı Yavuz Selim Aktaş’ın kendisine gelen heyete “önce Mustafa Tanrıverdi’ye gitmek gerek, nasıl
olsa Nihat Atlı en son ona danışacak ve ondan olur alacak.” Demesi.
Yılın eskimeyen oda başkanı: Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahbazoğlu.
Yılın muhtarı: Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz.(Nuh Çolak gönlümden çıkmaz)
Yılın ön görüsü berbat çıkan siyasetçi ve akademisi: Eski Başbakan, Profesör Ahmet Davutoğlu.
Yılın Orta Asya ve enerji kaynaklarını, jeopolitik stratejiyi en iyi anlatan bürokratı: İmardan sorumlu Bel. Başk. Yrd. Mustafa Duru.
Yılın en çözülmez sorunu ve Kerbelası: Su sorunu. Ağlıboğaz Mah.
Yılın en sevdiğim efendi, dürüst esnafı: Sami Özbek.
Yılın en uyumlu belediye meclis üyesi: Abidin Kaymak.
Yılın yerel AKP vecizesi: “adaysız seçime girseler kesin kazanırlar. … A. Adayları iktidar partisinin oyunu düşürüyor…”
Yılın en başarılı ilçe başkanı: Yerinde durmayan ve iyi insan ilişkiler kuran CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu.
Yılın küskünleri: Belediye Başkanı Musa Öztürk ve MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı.
Yılın kahreden olayı: Aladağ’daki denetlenmeyen yurtta cayır cayır yanan kız çocuklarımız…
Yılın başarılı işadamları: Ortadoğu’ya ihracat başlatan Ahmet Ünüvar ve Genç Osman Ünüvar kardeşler ile Anavarza Bal Süleyman Sezen.
Yılın en öküzleri: Yayaları ıslatan, bisikletlilere magandalık yapan trafik magandaları.
Yılın en yalakaları: Yakınlarına istihdam sağlayıp vıcık vıcık yağcılık yapan dalkavuklar.
Yılın en yağcı okurları: Zaman gazetesi alıp, yerel gazeteleri boykot eden tımarlı sipahiler.
Yılın en zelve kıranları: Sosyal medyada ahkâm kesen ve dürüst insanlara saldıran ar’sızlar.
Yılın en zavallıları: Hayatlarında bir kez dahi olsa haksızlık karşısında tepki göstermemiş susmuş kimseler. Güç ve makam zaafı olanlar.
Yılın en hayal kırıklığı yaşayan işadamı: Kozanspor Başkanı Hakan Öztürk.
Yılın siyasi hayatı sona eren en sevimsiz Zübük’ü: Vıyyy! İsmi batsın bre!
Yılın salakları: Bitmiş adamın ardından koşan vizyonsuzlar.
Yılın bankası: Tabi ki İş Bankası ve Kozan’da ikamet eden ağırbaşlı müdürü Fırat Altundiş.
Yılın mücadeleci bakkalı: Kazım Güvercin (Neftun Güvercin).
Yılın değil, yılların en unutamadığım sağlam, kişilikli, güvenilir genci: Abidin Kurt’un merhum oğlu Mahmut Kurt kardeşim.
Yılın bankalardan kredi dahi almayan idealist, istihdam yaratan işadamı: Şekerciler market ve sahibi Ahmet Perçin.
Yılın direnenleri: Ulusal ve uluslar arası güçlere karşı direnen Kekilli market, Şekerciler, Şefkat ve Kılıçlar market ve tüm yerlilerimiz…
Yılın fethullahçı işadamları: Yok ya! Şaka yaptım. Benim kışkırtıcılığım olmaz ki. Aşağıyı bırakın tepelere baksınlar…
Yılın özlediğim ve işine gücüne dalan uzaktaki dostlarımız: Murat Güven, Adem Kamalı, Teoman Akçalı. …
Yılın sürpriz kayıpları: Tabi ki bütün kaybettiğimiz yakınlarımız önemli ve değerli. Mustafa Azgın, Nizamettin Erol, Ersan Arıkan hocam ve
Gülten Gezer öğretmenimiz sürpriz yaptılar.
Yılın en ayrıntıyı takip eden okuru: Aslında birçok okurum var. Ancak Durmuş Başkurt hocam başta gelir.
Yılın hatırlayınca bir an içimi acıtan ekin insanı: Yazar Yalın Kılıç.
Yılın mesajı: Sevgili Durmuş Sucak ağabeye, zamanın Kozan Lisesi 1.si Dr. Meryem Gülperi Sucak’a; Cenap Erol abiye ve değişmez oku-
rum eşi Ayşe Ablaya selam ve saygılar…  
Yılın çağrısı: Dr. Mustafa Ağca maaşını azaltacağım, yazılarına başla bir an önce.
Sen demiyor muydun “memleket elden gidiyor, gitmesin” niye yazmıyon o zaman?

Not: Dolu atladığım kimseler var. Hepsi gönlümde ve yıl içerisinde zaten onlardan bahsediyorum. Yerim dar. Sıkıcı olmak istemiyorum. Af-
fınıza sığınıyorum…   
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İş belediyeye düştü…

PARKOMATÖRLÜK BİTTİ; TRAFİK ALLAK
BULAK!

Cadde ve sokaklarda paralı otopark uygulamasının kalk-
masına çalışanları üzüldü, araç sahibi vatandaşlar sevindi.
Kozan’da 2012 yılından bu yana yaklaşık 5 yıldır bazı caddelerde
uygulanan park parası parkomatörlük iptal edildi. Kozan Belediye-
si’ne her ay 12 bin TL kira veren SZD Şirketi önce 25 çalışanını
18’e indirdiler. Piyasaların kırılganlığı, asgari ücretin artışına, her yıl
belediyenin yaptığı %10 zam da eklenince zarar ettiklerini söyleyen
firma yetkilileri yeni yıla girerken Kozan’da 20 kişiye ekmek veren
işletmeciliği bıraktılar. Firmanın Kozan Belediyesi’ne, emekçilerin
işlerini kaybetmemesi için iş teklifinde bulundukları, başkan Musa Öztürk’ün ise “düşünelim” dediği öğrenildi.

Parkomatör uygulaması iptal edilir edilmez, Kozan’daki trafiğin Allak bullak olduğu gözlenirken, araç sahibi yurttaşların sevindikleri,
işini kaybeden çalışanların ve esnafların üzüldükleri görüldü. Özellikle Hal Sokak esnafı uzun süre araç park edilmesinden duyduğu rahatsız
ları dile getirdiler. Bu arada Kozan’da parkomatör şefliği yapan Deniz Ali Koç’un personelleri ile uyumu ve işine duyduğu saygı da dikkat
çeken diğer bir önemli ayrıntıydı. Vatandaşlar tarafından, Kozan trafik ekiplerinin sokaklara ve caddelere park eden araçlar için nasıl bir
uygulama yapacağı da merakla bekleniyor.

Süleyman Sezen’ın kızı Burcu
Sezen dünya evine girdi

Anavarza Bal Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Sezen ve Ayşe Sezen’in güzel kız
ları, Can Sezen’in kardeşi, ARİ Gıda Laborat-
uarı Müdürü Burcu Sezen, Emlakçı Sacittin
Garip ve Ayşe Selma Garip’in oğulları Sezgin
Garip ile Adana Sular Vip Balo Salonu’nda
yapılan düğün töreni ile
dünya evine girdiler.
Süleyman Sezen ve
Ayşe Sezen çifti düğüne
gelen davetlilerle yakın-
dan ilgilendiler. Çok
sayıda seçkin davetli
topluluğunun katıldığı
düğünde Sezen ailesini
ve her iki aile mensu-
plarını akrabaları, dost-
ları, arkadaşları ve
sevenleri yalnız bırak-
madılar.
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Yayınımız ses getirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nden
açıklama

“Atık Su Tesisinde bakım onarım
2017 yılında…”

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Atık Su ve Arıtma
Daire Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde basında çıkan “Kozan
kokuyor” haberleriyle ilgili olarak gazetemize açıklamalarda
bulundular. Yayınımız üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi
yetkilileri kapak onarımını yaptılar. ASKİ Atık Su ve Arıt-
madan Sorumlu Daire Başkanı Mümtaz Altıparmak konuyla
ilgili olarak duyarlılık göstererek kamuoyunu bilgilendirdi.
Kozan kanalizasyon atık su tesislerine koku giderici ilaçlarda
gönderildiğini belirten Altıparmak, tesislerin 2017 yılında
bakım ve onarım çalışmaları programına alındığını ifade etti.
Altıparmak şunları söyledi: “Kozan’da İller Bankası’nca inşa
edilerek 1996 yılında devreye alınana “STABİLİZASYON
HAVUZLARI” şeklinde ve projesine 2021 yılına kadar ihtiya
ca yetecek kapasitede inşa edilmiş atık su arıtma tesisi mev-
cuttur. Tesis 2014 Nisan ayından itibaren Adana Büyükşehir
Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü tarafından işletilmektedir. Sürekli olarak tesis çıkışı atık su numuneleri alınarak Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği şartlarına göre analizleri yaptırılmaktadır. Arıtma tesisi çıkış sularımız yönetmelik değerlerine uygundur.
Genel müdürlüğümüz teknik elamanlarınca tesiste yapılan mevcut durum tespitine göre bakım onarım için gerekli proje çalışmaları yapılmış
olup, 2017 yılı yatırım programına alınmıştır” dedi.

İşte böyle verimli lağımdan meyve ve sebzeler vitamin-
lerini alıp, soframıza gelmeye devam ediyor...

Kadın Doğum Uzmanı Cenk Soysal yüzünden
devlet hastanesi dolup taşıyor

Bir süredir kadın doğum uzmanı sıkıntısı yaşayan
Kozan Devlet Hastanesi’nde, Kadın Doğum Uzmanı
Cenk Soysal’ın göreve başlamasıyla kadın hastalar devlet
hastanesine akın ettiler.

Aslen Kadirlili ve eşi de çocuk hekimliği yapan
genç Doktor Cenk Soysal, Çukurova insanının dilinden
anladığı gibi, hastalara gösterdiği ilgi, nizam, itina ve bil-
gisiyle devlet hastanesini cazibe merkezi haline getirdi.
Bıçak parası alınmayan ve hastalara ek bir ücret çık-
mayan devlet hastanesinde devlet olanak ve şartlarının
özel hastanelere göre çok daha fazla ve risksiz. Kadın
doğum servisi hemşireleri, çalışanları ise hayli hayli ilgili
insanlardan oluşuyor.
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TEŞEKKÜR

3.kızımız Ezo Tuna dünyaya geldi. Başta Opr. Dr. Cenk Soysal’a,
Başhekim Kubilay Uçar’a, kadın doğum servis hemşirelerine ve

anestezi uzmanı Esra Süt Yıldız ve ekibine, ameliyathane hemşerilerine
( Hatice Açıkgöz’e, Meliha Yaman’a); Sevgili hemşerimiz ve arkada

şımız Ali Yörüger’e; her daim duyarlığını eksik etmeyen dostlarımız Av.
Murat Devecioğlu & Ayten öğretmenimize, Av. Meral Kunt Kara’ya,
Alican Yüksel, Emin Canbolat, Kebapçı Mahmut Ustamıza, arayan,

soran, sosyal medyadan iyi niyet, güzel ve hayırlı temennilerde bulunan
tüm, akraba, eş dost ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Hatice & Yalçın Karaoğlu
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Y A V U Z

MÜHENDİSLİK & İNŞAAT
Abdurrahman Yavuz        

İnşaat Mühendisi

TEL: 0322 516 40 25 

GSM: 0533 330 55 22

TUFANPAŞA MAH. HAL SK. 

14/C KOZAN

Plan, Proje, Taahhüt, Çelik 
Kontstrüksiyon, Anahtar teslimi

konut yapımı, 
Enerji Kimlik Belgesi, Emlak

BAŞKAN ÇETİN TAŞERON İŞÇİLERİNE ZAM
SÖZÜ VERDİ
Temizlik, Park Bahçeler ve Yol Müdürlüğü

çalışanlarıyla buluşan Doğu Akdeniz Belediyeler Bir-
liği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner
Çetin, çalışanlara asgari ücretin dışında ikinci bir
zam vereceklerinin müjdesini verdi.
ÇUKUROVA İŞÇİSİ 2017'YE MUTLU GİRDİ

Yılbaşı nedeniyle çalışanlarıyla buluşan
Başkan Çetin, "2016 yılı belediyemiz hizmetleri ve
Çukurova açısından ne kadar güzel geçmiş olsa da,
ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle kötü geçti. Bu
karanlık ve kötü yılı geride bırakırken, siz değerli
çalışanlarımızla barış, sağlık ve huzur dolu yıla gir-
menin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Yeni yılın
yeni umutları ve mutlulukları getirmesini diliyorum" dedi. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte, çalışanların ücretlerinin artış gösterdiğini be-
lirten Başkan Çetin “Ancak ücretlerinizdeki bu artış yeterli değil. Sizler asgari ücretin üzerinde ücretler alıyorsunuz ama bu da yeterli değil. Siz
lere şu anda söz veriyorum. Aldığınız ücretleri en kısa sürede artıracağız. Maaşlarınıza zam yapacağım” sözü verdi.

Çalışanların yeni yılını kutladıktan sonra, onlara hediye paketi dağıtan Başkan Çetin, aileleriyle iyi bir yıl geçirmeleri dileğinde bu-
lundu.

Mübaşir Hüseyin Şahin emekli
oldu

Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Mübaşiri Hüseyin Şahin emek-
liye ayrıldı. Emekliye ayrılışını ailesi ve dostlarıyla pasta keserek kutlayan
Şahin’e, Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından plaket takdim
edildi. Kendisi hancı başkaları yolcu olan Kozan Adliyesi’nin geçtiğimiz
ay içerisinde kaybettiğimiz Hacımirzalılı Merhum Mübaşir Hasan abiden
sonra en tecrübeli  mübaşir olan Hüseyin abi: “Çalıştığım herkes ile iyi

diyalog içerisinde olmaya
çalıştım. Herkese teşekkür ediyo
rum” dedi.
2004 yılında gazetemizin sahibi
ve sorumlu yazı işleri müdürü
Yalçın Kara ile dönemin bele
diye başkanının mahkemedeki
duruşmalarında belediye
başkanına “mahkeme karşısında
duruşunu düzelt” ikazlarında
bulunmasıyla dikkat çeken, disip
linli Hüseyin abiye emeklilik
günlerinde huzur ve mutluluk
diliyoruz. Mübaşir hasan abiyi
de seni de unutmayacağız
Hüseyin Abi…
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Eşeli Mehmet Öz ve Mahmut Furfuri…
Her ikisi de emekçi. Hayatın çemberinden geçtiler, halen de

geçmeye devam ediyorlar. Bazen arabesk takılsalar da mücadeleyi
elden hiç bırakmadılar. Fırfır Mahmut Abi, Müslüm Gürses’ten
sonra, evvela Hüda’yı tanımasa idim/ vallahi güzel sen benim Al-
lah’ım olurdun/ uzun havasını en iyi çeken kimsedir. 4 torunu oldu
Maşallah! Yeni emekliye ayrıldı. Çok günler gördü. Varlığı da yok-
luğu da biliyor. Gökyüzü yorgan, yeryüzü yatak diyen, paraya pula
önem vermeyen yerli ağabeylerimiz bunlar.

Eşeli adını anası merhum Eşe ablamızdan aldı. Hacıahmetlili
meşhur, zengin Moruk Dayı’nın kızıydı Eşe abla. Çıplak İsmet’e
gelin gitmeseydi nerden olacaktı Eşeli Mehmet’le, Ahmet Altınses
dostum ve Oya bacımız bre? Yürekleri o kadar zengin ki bu
adamların ekmeği paylaşırlar ekmeği! Sırçanın sidiği kadar kim-
selere bir faydası olmayan fukara zenginlere 100 çeker onlar ha!
Eşeli abim ile Mahmut Furfuri abim hayatın keyfini çıkarttılar. Kimselere bir zararları olmadı. İşte geldiiiik gidiyook! Sabancısı da ölecek,
Koç’u da ölüyor. Bi de Eşeli emekliye ayrılsaydı. Az kaldı az… 

Ekmeğini taştan da çöpten de çıkaranlar var… 
Ekmeği kazanmak gerçekten zor bu zamanda. Kimi insan iş

bulamaz. Kimisi ise iş beğenmez. Geçimini çöp toplayarak
sağlayan binlerce insan var sokaklarda. Cadde ve sokaklardan
atık maddeleri toplayarak yaşam mücadelesi veriyorlar. 
Kozan’da atık toplayarak ekmek parası kazanan bir vatandaş ob-
jektiflerimize böyle takıldı. Atık toplayıcıları pet şişe, teneke kutu,
kağıt gibi cisimleri toplayıp, bunları hurdacıya satarak ekmek par-
alarını kazanıyorlar. Yani anlayacağınız kimisi ekmeğini taştan da
çöpten de çıkartıyor, kimileri de bir ekmek parası kazanmayı ken-
disine ar ediyor, sümsüklük yaparak çalışmadan nasıl geçinirimin
hesabını yapıyor.

TEŞEKKÜR

Eşim, hayat arkadaşım ve çocuklarımın annesi Nevin Erdoğan’ın vefatında bizleri
yalnız bırakmayarak acılarımızı paylaşan, cenaze törenimize katılan, taziyelerini

bildiren akrabalarımıza, yakınlarımıza, dostlarımıza ve arkadaşlarımıza çok
teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Halil ERDOĞAN
Berber- Kahveci Halil Erdoğan
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SİPARİŞ İÇİN
HEMEN ARAYIN
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Ahmet Ünüvar 4 İnşaat 
Ünüvar Grup Güvencesiyle

4+1 Lüks Daireler

Yeni bir yaşamın
temellerini atıyoruz
Adres: Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı üzeri

Mevkii: Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Arkası
TLF: 0532 575 39 06 – 0533 660 7733 

Ahmet Ünüvar İnşaat
Mutlu Yuvalar Kurar

Çağdaş Tasarımların 

Modern Mekânların Mimarı
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KOZAN SEL SULARINA
TESLİM OLMADI

Yağmur aralıksız yağıyor. Türkiye’yi sel götürüyor…
Kozan’daki belediyenin yapmış olduğu alt yapı çalış-

malarının ise ilk meyveleri alınmaya başladı. Adana-Mersin
vb. Türkiye’deki birçok büyükşehri sel suları götürürken; bu
yılki yoğun yağan 2. yağmurda da yine görüldü ki, Kozan
sel sularına teslim olmadı. Alt yapı drenaj çalışması ilk etki
sini gösterdi. Konuyla ilgili fotoğraflar geliyor.

Hayatını sokak hayvanlarına
adayan genç bir kızımız: Nevra

Ünlü…
2014 yılından bu yana Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Kozan

Bölge Temsilciliği’ni başarı ile yürüten Nevra Ünlü aynı zamanda Kozan Belediyesi Hay-
van Rehabilitasyon Merkezi Sorumluluğu görevini de yapıyor. En büyük desteği duyarlı,
hayırsever vatandaşlardan, Kozan Belediyesi’nden, Belediye Başkanı Musa Öztürk’ten
ve annesinden aldığını söyleyen Ünlü’nün neredeyse bütün zamanları sokak hayvan-
larına bakmakla geçiyor. Zaman zaman büyük sorunlar yaşansa da vicdansız kimseler
tarafından sokaklarda köpekler öldürülüp onlara işkence yapılsa da giderek farkındalık
oluştuğunu gördüğünü de söylüyor Nevra. Gelişmiş bölgelere ve yörelere göre Kozan’ın
bu konuda oldukça eksik olduğuna da değinen Ünlü, kişisel Facebook’unda
arkadaşlarına ve kamuoyuna serzenişte bulunuyor. Duygularını dile getiriyor. Ünlü
“bazen kendimi çok yalnız hissettiğim de oluyor. Vicdansız kimselere tahammülüm aza-
lıyor, insan dediğin empati kurabilmeli, kendini diğer kimselerin ve diğer canlıların yeri
ne koyabilmeli. Sonuna kadar mücadele etmeyi düşünüyorum” diyor.

Bir zamanlar bu caddede balık tutan arkadaşla
selfie çekip, geçmişin sel sularını düşündük Saimbeyli Caddesi rahatladı...



03 OCAK 2017 SON FÝKÝR SAYFA  13

Kurtuluş Savaşı sıralarında
Ankara’nın Samanpazarı semtin-
deki 
Bir askeri hastanede sağlık
memuru idim. 
Hastane desem de, koca bir
konak bozuntusu,harap bir evdi. 
O günlerde muhtelif savaş
cephelerinden durmadan,
Hasta ve yaralı askerler buraya
sevk ediliyordu... 
Hastanemiz yüzlerce yaralı ve
hasta ile ağzına kadar doluydu. 
Sağlık personeli olarak bir ben, bir
tek de doktor vardı...
Nizamiye kapı nöbetçimiz, kadın
kahraman Kara Fatma idi. 
İlaç yoktu ve ameliyat aletleri pek
basit şeylerdi. 
Tek doktorumuz ise bir operatör
Bahriye binbaşıydı. 
Sarı saçlı, yakışıklı, babacan
birisiydi. 
Kasımpaşa’dan, kaçarak gelmiş. 
Rakı bulursa akşamları birkaç tek
atar, 
Söylediği yanık türküler eşliğinde,
İsli petrol lambasının ışığında,
hastaları ameliyat ederdi.
Hastanede yokluk ve yoksulluk diz
boyu. 
Kanlı cephe muharebelerinden
sonraki gecelerden birindeyiz... 
İyileşmemişleri bile taburcu et-
tiğimiz halde hastane yaralılarla
dolu. 
Tek operatörümüzle ameliyat
odasındayız. 
İsli petrol lambası tepemizde... 
Doktorun sarı saçları terli anlına
yapışmış, beyaz gömleği kan
içinde... 
Ağzında tatlı, özlemli, bir İstanbul
türküsü, 
Ha bire yaraları kesiyor, biçiyor,

temizliyor, sarıyor, dikiyor.
Bu sırada odaya bir kaç gölge ve
ayak seslerinin girdiğini hissettim. 
Ve sertçe bir ses: “Kolay gelsin
doktor bey!” dedi.
Başlarımızı kaldırarak dikkatle
baktık, 
Gelen Gazi Mustafa Kemal’di...
Kısaca hal hatır sorduktan sonra
“Doktor, hele bir hastaneyi geze-
lim” dedi.
Odaları, koğuşları, koridorları
gezerken, 
Yaralıları tahtalar üzerinde
neredeyse üst üste görünce, 
Gazi’nin gözleri birden şimşek-
lendi
‘Karyola, battaniye ve yatağınız
yok mu?’
Doktor, 600 hastaya karşılık ancak
ellerinde bulunan, 
100 karyolayı kurabildiklerini
söyledi.
Gazi, bir an çenesini kaşıdı ve,
‘Şimdi 500 yatak ve karyola gön-
dereceğim. 
İki saate kadar bunların hepsi ku-
rulmuş olacak, 
Yerde yatan tek nefer kalmaya-
cak’
Diyerek yanındakilerle hızla uzak-
laştı.
Baştabiple bakıştık. 
O zamanın Ankara’sında ve
savaşın en civcivli günlerinde, 
Değil 500 karyola, 50 tane bile zor
bulunurdu. 
Hatta doktor ‘Bu akşam Gazi, bir
iki tek fazla atmış galiba’,
Dedi ve gülüşerek uykuya çek-
ildik.
Neden sonra kapının sert sert vu-
rulmasıyla uyandım... 
Kapıdaki er “Gazi’nin yatakları
geldi, hemen kurulacak!” dedi.

Etraftan gıcır gıcır bir sel halinde
sesler,
Uğultular, sert emirler birbirine
karışıyordu.
500 yatak ve karyola aynı gece, 
Ankara’nın evlerinden teker teker
toplanarak kağnılara yüklenmişti. 
İçlerinde öyleleri vardı ki, 
Daha hiç kimse yatmamış gelinlik
kızların çeyizleriydi. 
Nice sırmalı, nakışlı örtüler, yastık
yüzleri, atlas yorganlar...
Önceki sözlerimizden utandık göz
yaşlarımızı tutamadık..
Bütün ömrüm boyunca inandım
ve gördüm ki,
Her zaman ve her koşulda,
Atatürk’ün kağnıları onun
buyruğunu zamanında yerine
ulaştırdı...
Sağlık memur Zihni Kavukçu’nun,
Gazeteci İbrahim Göktürk’e anlat-
tıkları.
Bu öykü,
Ulusal kurtuluşun,
Emperyalist güçlere karşı,
Türk  halkının  topyekun
direnişidir.
Tarihimizin bir dönemini yaşan-
mamış sayanlar.
Atatürk,17 Eylül 1924 tarihinde
Rize’ye gelir.
Atatürk’ün yanında Latife hanım
da var.
Hamidiye zırhlısına, tekne, denizin
şiddetinden yaklaşamaz.
Hakkı Şentürk isimli Rizeli denize
atlar atayı sırtına almak ister,
Atatürk bu isteme ‘bırakın ayak-
larım memleketin sularında ıslan-
sın’, 
Diyerek geri çevirir.
Atatürk’ün Rizelilerle tanışması
çok eskilere dayanır.
İstanbul’un işgal yılları.

Ekmek karne ile dağıtılır.
Milli mücadelecilere karnesiz
ekmek sağlayan,
Rizeli Mataracı Mehmet Efendidir.
Kurtuluş savaşı yıllarında çetesiyle,
Sakarya dolaylarında destanlaşan,
Bir diğer isim ise İpsiz Recep Reis

tir.
Siyasete girmesini isteyenlere
‘biz işimizi tamamladık,

‘Tilkinin pazarda işi yoktur’
Şeklinde cevap vermiş.
Siyasete girmeyi kabul etmemiştir.
Bir de günümüzdekilere bakın. 
Atatürk’ün heykelini söktürülüyor.
İple vinç’e bağlanıyor.
Kamyonete yükleniyor.
Başka bir yere dikiliyor.
Atatürk’ün İpsiz Recep Emcesi,
Atamızın iple vinç’e bağlanması
milyonları yasa boğmuştur.
Sizlerinde kemikleri sızlamıştır
Atamızın heykelinin söküldüğü
yerde kendini bilmezin biri resim
çektiriyor.
Onu da internete yayınlıyor.
Bir başka densiz de ‘işte yeni
atanız’ yazıp paylaşıyor.
Heykelin söküldüğü yerde resim
çektiren yaratık ,
‘İşte yeni atanız’ diyen yaratığın
atası olabilir.
Bizim ‘Atamız’ Mustafa Kemal
Atatürk’tür

Sacit ÖztürkDe
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İPSİZ RECEP
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Acıları, anıları, mutluluk ve sevinçleriyle birlik, beraberlik ve
huzur içinde bir yılı daha geride bırakırken, daha aydınlık ve

mutlu yarınlara ulaşma umuduyla 2017 yılını karşıladık.
Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının tüm Kozan halkına, 

milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, sağlık, mutluluk
getirmesini dilerim.

ABDURRAHMAN YAVUZ
İnşaat Mühendisi/ Yavuz Mühendislik
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ÇAKIN BALIKÇILIK VE RESTAURANT
Taze balık ve Kebap çeşitlerini yiyebileceğiniz nezih bir ortam

Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi (Işıklı Yol
Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Civarı)  No: 37 / A  Kozan / ADANA

Sağlığınız

için Balık yiyin

Necmettin
ÇAKIN 

& 
Beşir 

ÇAKIN 

Mrk. İş Yeri: 0322 516 20 61      İş Yeri: 0322 516 20 62

Necmettin ÇAKIN: 0534 593 22 62 / Beşir ÇAKIN : 0530 690 08 15 
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A’DAN Z’YE TÜM MEDİKAL İHTİYAÇLARINIZ BULUNUR. SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN

GENİŞ VE FERAH BİR ORTAMDA YÜZLERCE ÇEŞİT MEDİKAL ÜRÜNLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ. HAF-

TANIN YEDİ GÜNÜ 24 SAAT TÜM MEDİKAL İHTİYAÇLARINIZI BİR TELEFONLA TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

“ KALİTELİ VE EKONOMİK MEDİKAL

ÜRÜNLERİNDE TEK ADRESİNİZ”
Kredi Kartı

Geçerlidir

ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 10/A HASTANE KAVŞAĞI, DOLMUŞ DURAĞI
CİVARI  TEL: 0322 516 05 52 - GSM: 0535 226 45 38 KOZAN/ADANA

TEKERLEKLİ SANDALYE
AKÜLÜ SANDALYE
BUHAR MAKİNELERİ 
TANSİYON ALETLERİ
HASTA VE ÇOCUK BEZLERİ
HASTA YATAĞI
HASTANE TERLİKLERİ
BASTONLU OTURAK
HAVA VE ODA 
NEMLENDİRİCİLER
VE DAHA YÜZLERCE
MEDİKAL ÜRÜNLERİ.
AYRICA SGK ÖDEMELİ
BUHAR MAKİNELERİ
HASTA BEZLERİ
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Bu yazıyı çok sevdiğim kıymetli kayınım
Ahmet Ali KARADENİZ’İN isteği ve ricası üzerine
kaleme aldım. Hayatımızda o kadar çok gereksiz
şeylerle meşgul oluyoruz ki, inanın belki de en
önemli şeyleri yapmayı hiç aklımıza getiremiyo
ruz. Bir öğle sonuydu. Muhtarlık bürosuna
yanıma uğramıştı. Hoş beşten sonra başladık
herkes için önemli olan şeyleri konuşmaya. Ben
onu dinlerken, onun bana söylediklerinden
önemli şeylerin ortaya çıkacağını tahmin ediyor-
dum. Hayırdır kardeş nerden geliyorsun? Neler
yapıyorsun? Dan sonra başladı anlatmaya. Abi
Kızılay’a kan bağışında bulundum oradan geliyo-
rum dedi. Hoşuma gitmişti belli ki çok önemli bir
görevi yerine getirmenin huzuru ve mutluluğu
içerisindeydi. İlk cümleleri haydi enişte sende git
kan vermeye. İnan çok rahatlayacaksın diye beni
yönlendirmeye çalışıyordu. Bir ayrıntı dikkatimi
çekmişti. Amacı sadece kan vermek mi? Yoksa
verilen kanın bir hayat kurtaracağı bilincinin oluş-
muş olmasının gereği miydi? Devam ediyorduk
sohbete. Enişte dedi marketten ihtiyacın olan her
şeyi alırsın. AVM’ler de yok diye bir şey yok. Her
şey bol bol satılıyor. Bulamayacağınız veya satıl-
mayan tek şey kandır. Yanlış anlaşılmasın tabi ki
kan marketlerde satılmayacak. Verilmek istenilen
mesaj kanın önemine dikkat çekmek ve kamuoyu
oluşturmaktı. Devam ediyorduk sohbete. Sıcacık
çaylarımızı içerken duyarlı insanların yapması
gereken ihtiyaçların hep başkaları tarafından
yapılmasını beklemenin kendinize yapabileceğiniz
en büyük haksızlık olacağını düşünüyorduk. Neler

yapılabilirdi? Sadece bu işi Kızıay’dan beklemenin
sorumluluktan kaçmak ve hayata hiç katkınızın ol-
mayacağı bir yaşamı yaşamaktan başka bir şey ol-
mayacağını kabul etmiştik. Evet, bunu haftalık
köşemde hem yazmalıydım, hem de dillendirme
liydim. Şu an bunları yazarken ilk fırsatta kan ver-
menin ve verilen kanın bir hayatı kurtarma ihti-
malinin olabileceği hissiyatıyla daha duyarlı
olmanın sözünü kendime vermiştim. İçim kıpır
kıpırdı. Bir hayali yaşıyordum evimde otururken
çalan telefonumdaki numaranın tanımadığım
birine ait olduğu ve benim verdiğim kanla hayata
dönen çocuğunun verilen kanın sayesinde evinin
içerisinde oynadığının haberini veriyordu. Daha
da ötesi bundan sonraki ilk fırsatta kendisinin ve
ailesinin de kan vermek için ve kana ihtiyacı olan
hastanın hayatının kurtarılmasına vesile olması
için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylü-
yorlardı. Çok sevinmiştim. Duyduğum şeylerin
doğru ve duyarlı insan olmanın yapılması gereken
en asli görevlerden birinin olması gerektiğini hatır-
latmıştı bana. Daha neyi bekliyorsunuz? Belki de
kana ihtiyacı olan sizin çocuğunuzdur. Sizin aile
nizden birisidir. Yeteri kadar oturmadınız mı?
Yeteri kadar gereksiz şeyleri konuşmadınız mı?
Haydi, ayağa kalkın siz de bir hayat kurtarın. Siz
de evinin içerisinde oynayan okuluna koşarak
giden bir çocuğun kan kardeşi olun. Geleceğinizi
garantiye almak için tasarruflar yaparsınız.
Bankalara hesaplar açtırıp paralar biriktirirsiniz.
Elbette bunları yapmakta haklıyız. Ama şunu unut
mayın kana ihtiyaç duyacağınız haller ortaya çık-

tığında belki de tasar-
ruf amacıyla Kızılay’a
verdiğiniz kanınız sizin
hayıtınızı kurtaran en
önemli yatırımınız ola-
cak. Sıkıntılı bir
dönemi yaşıyoruz. Terör belası masum insanların
ölmesine, yaralanmasına sebep oluyor. Şu anda
kahraman askerlerimiz vatanın bölünmez bütün-
lüğü ve bizlerin huzurunun tesisi için savaş veriyor
lar. Olmasını istemeyiz ama kana ihtiyacı olan
kahraman askerlerimizde olabilir yiğit polislerimiz
de. Ayrıca bu çocuklar, bu vatan evlatları, hepi
mizin çocukları ve kardeşleridir. Bizler için kanını
akıtanların unutmayın ki bizlerden kanımızın da
ötesinde çok çok alacakları şeyler vardır. Bizler
onların haklarını vereceğimiz kanımızla da, ce-
bimizdeki paramızla da ödeyemeyiz. En azından
vereceğimiz kanlarımız belki de yaşama tutunmak
için onlara bir vesile olacaktır. Ben inanıyorum ki
bu yazıyı okuduktan sonra birçoğunuz kan verme
ye gideceksiniz. Aslında siz sadece kan vermeye
gitmediniz, bir hayatın kurtulmasına vesile
oldunuz. Belki de verilen o kanla kurtulan hayat
sizin hayatınızdı. Çünkü başkasının verdiği kanla
hayata döndürül dünüz. Bu haftaki köşemde
bana bunları yazma fırsatını hatırlatan sevgili
kayınım Ahmet Ali KARADENİZ’e sizlerin adına
teşekkür ediyor, duyarlılığından dolayı onu
saygıyla sevgiyle anıyorum.

KIZILAY’A KAN
BAĞIŞINDA BULUNMAK

M
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Kadir BURSAL  

Öğretmenler çaysızlıktan şikayetçiler…
Zaman değişti. Teknoloji ilerledi. Yaşam daha çok kolaylaştı. Ancak okul öğretmen-

lerinin teneffüs aralarında içtikleri çay ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuat ve
yönetmeliklerine takıldı. Eskiden okulda hademelik yapan emekçiler hem okulu mis gibi
temiz tutarlar hem de teneffüs aralarında ellerindeki tepsilerle tüm öğretmenlere çay
yetiştirirlerdi. 
Şimdilerde çoğu okul müdürünün hizmetlilere söz geçiremedikleri ya da hizmetlilerin çalış-
mak istemediklerini duyuyoruz. Birçok okulda pislikten geçilmediğini de görüyoruz. Adının
açıklanmasını istemeyen bazı öğretmenler “Okulda çayı müdürler mi, öğretmenler mi, ya-
pacak” serzenişinde bulunuyorlar. Tabi sigortasız işçi çalıştırmakta zaten yasak. Öğretmenler
çaysızlıklarına bir çözüm getirilmesini milli eğitim yetkililerinden beklediklerini söylüyorlar. 

Biz de bir okulda her işi yapan becerikli neslin eski hademelerini saygıyla anıyoruz.
Örneğin: 2 Haziran’ın merhum Necati abisini Hidayet abiyi, lisenin Malkaçoğlu’sunu ve yüz-
leri aklımızda isimlerini hatırlamadığımız daha nicelerini…
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KURTOĞLU TİCARET

TLF: 515 88 48 - 0 536 650 00 11  Andıl Caddesi/ Kozan

Kurtoğlu Ticaret

Bünyamin Kurt ve oğulları

KAMA Çapa Motorları Yetkili Satıcısı
Hafriyat - Nakliyat

Demir-Çimento-Tuğla-Biriket-Kum-Çakıl

TAZİYE 

Okuyucumuz ve çocukluk arkadaşımız Butik Günay Sait’in abisi Mevlüt Günay, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhum’a Allah’tan

rahmet dilerken, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.

Orman İşletmesi eski çalışanlarından  Merhum Fevzi Eroğlu’nun eşi, arkadaşımız Öğretmen Celil Yaşar Eroğlu’nun ve Kaymakamlıkta görevli şef

arkadaşımız Çiğdem Eroğlu’nun anneleri, arkadaşımız ve yakınımız Nevzat Çağ ile Harun Çağ’ın teyzeleri Aysel Eroğlu (72)

Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailesinin ve sevenlerinin acılarını paylaşıyoruz. 

Kozan’ın sevilen esnaflarından Kahveci Halil Erdoğan(Berber Halil)’ın eşi, Çocukluk arkadaşımız Emin Erdoğan’ın annesi, okuyucumuz  Halil

Saygılı’nın Kayınvalidesi Nevin Erdoğan, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhume’ye Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve seven-

lerine başsağlığı ve sabır dilerim.

Yalçın KARAOĞLU
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2009 yılında uygulamaya
konulan açılım projesinin hemen
ardından ilk şehidimiz polis memuru
Ferdi Özkan olmuştu. Ardı arkası ke-
silmedi. Metin Can, Bünyamin Özcan,
Emrah Yalım, Serdal Yeşilyurt,
Cüneyt Kızılarslan, Murat
Özkozanoğlu… 

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi
Aktütün bölgesinde operasyona giden
güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında
çıkan çatışmada, Jandarma Uzman
Onbaşı Emrah Yalım şehit olmuştu, o
sırada görüştüğüm yakın dostumuz dönemin
Adana İl Jandarma Alay Komutanı Albay

Mehmet Özer
Güneş, Çukur’dan- Eskimantaş arası bir geçiş
olabilme ihtimali üzerinde durulduğunu bizzat

söylemişti. Çukur’daki Jandarma karakolu, Eski-
mantaş Jandarma Karakolu kapatıldı. Şimdi
Kozan’dan geçişler yapıldığı ya da ihtimali üze
rinde duruluyor. Neden kapattınız o karakolları?
O sıralarda Ergenekon vardı ve bizim TSK’ye
ihtiyacımızın neredeyse artık kalmadığı sanılıyor
du. ABD askerleri nasıl olsa bizi korurdu(!)

Çok yazdık, çok çizdik, çok konuştuk.
Evet, bu bölümün teröristlerin geçiş güzergâhı
olma ihtimali var. Askerin ve güvenlik güçlerinin
ellerinin kollarının bağlandığı dönemlerde
önemli yerlerdeki karakolları kapatmak bir
hataydı. O halde açınız efendim…

YALÇIN KARA

BİLMEM HATIRLADINIZ MI?
Adana İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Özer Güneş,
Çukur’dan- Eskimantaş arası bir geçiş olabilme ihtimali üzerinde
durulduğunu bizzat şahsıma söylemişti. Çukur’daki Jandarma
karakolu ile Eskimantaş Jandarma Karakolu kapatıldı neden?
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