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‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘
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Türkeli Mahalle Muhtarı Tapık Ahmet Aydın 
“Zeydan Başkanımın Ellerinden Öpüyorum”

İlk kez çok yönlü alt yapı hizmeti alan Türkeli 
Mahalle’si Muhtarı Tapık Ahmet Aydın “Bize 
bu denli ilk defa büyük hizmetler yapan 
Zeydan Başkanımın ellerinden öpüyorum” 
dedi. Yol çalımasında asfalt sıyırma- freze 
makinesi kullanıldı.
Muhtar Aydın “Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar’a mahallem adına çok 
teşekkür ediyorum.  Freze makinesi geldi. 
Fehmi Özel Türkay Caddesi’ne sıcak asfalt 
yapılacak. Esnaflarımızı ve öğrencilerimizi 
tozdan kurtaracağız. Alt yapı hizmeti 
alıyoruz. Zeydan Karalar Başkanımızın 
ellerinden öpüyorum. Allah başımızdan eksik 
etmesin. Ben kimsenin adamı değilim. 
Türkerli Mahallesi’nin muhtarıyım. 
Allah razı olsun” dedi. 

Aski Genel Müdürü Nesrin 
Vursavuş’dan Başkan Özgan’a ziyaret

Nihat Atlı lise diplomasını aldı
Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe 
Başkanı Nihat Atlı, Açık öğretim Lisesi’ni 
bitirerek diplomasını aldığını sosyal 
medya hesabından duyurdu. Başkan Atlı 
“Açık öğretim lisesini bitirip lise diplo-
mamı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Faruk Sönmez hocamız takdim etti. 
Vatana millete hayırlı olsun” dedi. 5’de

Muhtar Nuh Çolak annesini kaybetti...
Tufanpaşa Mahallesi'nin efsane Muhtarı 
Nuh Çolak'ın Annesi Havva Çolak geç-
tiğimiz hafta hayatını kaybetti. Havva 
anne, 2009 yılında görev başındayken, 
genç yaşında (21) hayatını kaybeden ve 
Kozanlının içerisinde büyük acı oluştu-
ran Torunu Şehit Acil Tıp Teknikeri Aliye 
Akar'ın yan tarafına sosyal mesafe 
kurallarına uyularak kılınan cenaze 
namazının ardından defnedildi. 5’de

ASKİ Genel Müdürü Nesrin 
Vursavuş ve Mali Hizmetler 
Daire Başkanı Ümit Aygül 
Kozan Belediye Başkanı Kazım 
Özgan'ı ziyaret ettiler. Belediye 
Başkan Yardımcısı Ruhi Gül ile 
birlikte teknik meselelere ivedi 
çözümler, Kozan'ın tüm alt ya-
pısı ve projesi yapılan Arıtma 
tesisiyle ilgili konuşuldu. 4’de

Muhtar ve mahalleli 
hizmete çok sevindiler
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Alt yapı çalışması yapılırken 
çelik asfalt dökülemez!
İĞNECİ/
Kozan’ın birçok yerinde, Zeydan Karalar’ın döneminde, Adana 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları 
hızla devam ettiriliyor. Az çok belediyecilikten anlayanlar ve 
yapılan hizmete sevinenler teşekkür ediyor, takdirlerini dile 
getiriyorlar. Bugüne kadar bu denli yağmur suyu, kanalizasyon 
vb alt yapı çalışmalarının yapılmadığını biliyoruz. Her yağmur 
selinde “Allah’ın yağmuru, afeti ne yapalım” diyenler, yıllarca 
yan gelip yatanlar şimdi logar takip ede dursunlar da; Yapılana 
yapıldı, yapılmayana da yapılmadı demek, birazcık da insaflı 
olmak gerekmiyor mu? Hiç hizmet almadıkları halde hizmet-
sizliğe pirim vermiş insanlar bugün yırtınıyor: Bizim iş niye 
hemencecik olmuyor? E birader bu güne kadar neden yapılma-
dı? Demedin. Hesabını niye sormadın. Bugün Kozan tarihte 
hiç olmadık kadar şantiye gibi. Her yerde çalışma var ve ana 
yollardaki çukurların nedeni de alt yapı çalışmasından kaynak-
lanıyor. Tedaş elektirk direklerini yeraltına bir türlü almıyor. 
Neden? Hesabını kim soracak? Aksagaz denilen firma Fehmi 
Özel Türkay Caddesi’nde ve birçok yerde borularını daha döşe-
yemedi? Bunu kim halledecek, takip edecek? Tabi ki iktidar ka-
nadının şehre destek vermesi gerekiyor. Üstelik iktidar kanadı-
nın 10 yıllık bir geçmiş dönemi de var. Sözlü döneminin geçmiş 
5 yılına da baktığımızda Cumhur İttifakı’nın en fazla oyu almış 
ve en az hizmet ettiği yerin yine Kozan olduğunu görüyoruz. 

GÜNERİ CADDESİ’NDE ALT YAPI 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…

Alt yapı çalışması henüz bitmeden bir yere çelik asfalt nasıl 
dökülebilir ki? Az sonra tekrara sökmek zorunda kalırsınız ve 
büyük külfetler ortaya çıkar. Yazıktır. Ne yapmak lazım yama 
ekipleri ivedilikle tamirlerini yapmalı. Alt yapı bitince de çeklik 
asfalt şart. Ha bi de kanserli su borularının kaldırılmasını bekli-
yoruz. Tüm bu işler zaman alıyor. Emek, sermaye ve zaman…
Yıllarca hizmet etmemiş, seyretmişlerin fitne, fesatlık ve provo-
kasyonları bir kenara konuşmaya bile hakları yok.
Geçen hafta Güneri Caddesi’nde büyük yama ekipleri hararetli 
çalışmaya başladılar. Biz de Otağ TV ile birlikte gittik haber 
yaptık. Yüzlerce yorum var. Bilip bilmeden konuşanlar, klavye 
kahramanları da yok değil. Dikkatimi çeken şu: Dibek Cami 
yanından Çandıklı Petrol’e kadar ölçümler daha yeni yapıldı. 

Alt yapı çalışmaları uzatılarak devam ediyor.

Sıradan yurttaş konuşur, eleştirir ve haklıdır. 
Peki, CHP’li ya da İYİ Parti İlçe başkanları 
ve yönetimleri, belediye meclis üyeleri, bele-
diyede çalışan yetkili müdürler, bürokratlar, 
siyasiler ve yorum yapması gerekenler neden 
susuyorlar? Yaptıkları işin arkasında durması 
gerekenler, Bir Allah’ın kulu çıkıp da: 
“kardeşim siz konuşuyorsunuz da alt yapı de-
vam ediyor, 
bitmeden nasıl çelik asfalt dökülecek. Bugüne kadar hiç alt yapı 
hizmeti yapmayanlar hem alt yapı hem üst yapı da sınıfta 
kalanlardan neden hesap sormadınız, tam aksine destek 
oldunuz da şimdi yapılan hizmeti görmüyorsunuz? Az sabır 
her yer şantiye gibi. Ağlıboğaz’da kanalizasyon çalışması hemen 
hemen bitti, 
Hacımirzalı’da ilk kez yapılıyor. Yetmedi ek projeler çıkıyor. 
Hepsi trilyon trilyon paralar. Muhtarlar teşekkür ediyorlar. 
Allah razı olsun diyorlar. Çevre yolu, Mezarlık yolu, Sırkıntı, 
Çanaklı, Varsaklar yağmur suyu drenaj çalışmaları hızla devam 
ediyor, kimisi bitmek üzere” neden denmiyor? Hizmete 
üzülenler var. Haset, fesat, ucuz boş dedikoducu insanlar var 
ve onlar asla onmazlar biliyoruz da konuşması gerekenler de 
konuşacak. 
Konuşmalı… Yoksa hani hak, hukuk, adalet? Çalışanlara da 
emek harcayanlara ve buraya ilk defa hizmet edenlere moral 
vermek de en büyük yiğitliktir.     
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"Çocuklar sizler, Türkiye' yi 
bugünkü seviyeye getiren 

nesillerin izinden gideceğinize, 
ülkenin huzuru, refahı ve 
gelişmesi için zorluklar 

karşısında yılmayacağınıza 
inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun.

Av. Alper Alkış
"Çocuklar geleceğe 

gönderdiğimiz ve asla 
göremeyeceğimiz 

mesajlardır. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Ve 
Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun."

Av. Bahadır Ünler

23 Nisan 
demokrasinin, 

milli iradenin, millet 
egemenliğinin en bariz 
göstergesidir.  23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımız 

kutlu olsun.

Gülsüm TEK
TEK TARIM

Varlığından güç aldığımız 
çocuklarımız ve 
gençlerimiz, bu 

konudaki en büyük 
teminatımızı 

oluşturmaktadır. 
23 Nisan Ulusal 

Egemenlik Ve Çocuk 
Bayramınız Kutlu Olsun"

Av. Mustafa ÇİFTÇİ
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Aski Genel Müdürü Nesrin Vursavuş’dan 
Başkan Özgan’a ziyaret

ASKİ Genel Müdürü Nesrin 
Vursavuş ve Mali Hizmetler 
Daire Başkanı Ümit Aygül 
Kozan Belediye Başkanı 
Kazım Özgan'ı ziyaret 
ettiler. Belediye Başkan 
Yardımcısı Ruhi Gül ile
 birlikte teknik meselelere 
ivedi çözümler, Kozan'ın 
tüm alt yapısı ve projesi 
yapılan Arıtma tesisiyle 
ilgili konuşuldu.

Ecz. Nuriye TANRIKULU

Mutlu ve güçlü Türkiye 
ülküsünü kuşaktan 

kuşağa, canlı bir meşale 
olarak devreden 

çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlu 

olsun.

Geleceğimizin 
teminatı olan 

çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını en kalbi 

duygularımla kutlarım

Emin Canbolat
Kuyumcular Odası Başkanı 

& Döviz Kuyumculuk
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Nihat Atlı lise diplomasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı 
Nihat Atlı, liseyi dışarıdan  bitirerek 
diplomasını aldığını sosyal medya hesabından 
duyurdu. Başkan Atlı “Açık öğretim lisesini 
bitirip lise diplomamı İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Faruk Sönmez hocamız 
takdim etti. Vatana millete hayırlı olsun” dedi. 

Muhtar Nuh Çolak annesini kaybetti...

Tufanpaşa Mahallesi'nin efsane Muhtarı Nuh Çolak'ın Annesi 
Havva Çolak geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Havva anne, 2009 
yılında görev başındayken, genç yaşında (21) hayatını kaybeden 
ve Kozanlının içerisinde büyük acı oluşturan Torunu Şehit Acil 
Tıp Teknikeri Aliye Akar'ın yan tarafına sosyal mesafe kurallarına 
uyularak kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Merhu-
menin eşi ve Nuh Çolak'ın babası Mustafa Çolak eşine Kuran oku-
du, dualar etti. Başta Akrabamız Emine Ceylan'ın ve tüm Ailenin 
acılarını paylaşıyoruz. 

Mustafa Çolak eşine Kuran 
okudu, dualar etti. 

KOZANLI GÜREŞÇİMİZ MİLLİ TAKIMDA

Antalya’da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa ve Dünya 
Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan, Kozan Halk Eğitim 
Merkezi Spor Kulübü sporcumuz Tülin Öztürk, 76 Kg da milli 
takıma seçildi. Sporcumuzu ve Antrenörlerimizi almış oldukları 
başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Alican YÜKSEL
Yüksel Ticaret

Manav Paşa 
Ali KARA

HARUN DEĞİRMENCİ
DEĞİRMENCİ SİGORTACILIK VE 

ARACILIK HİZMETLERİ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Ve 

Çocuk 
Bayramı’nın 

101. Yılı Kutlu 
Olsun

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı'nı 
kutluyor, 

geleceğimizi 
emanet ettiğimiz 

çocuklarımıza 
sağlıklı mutlu bir 
gelecek dilerim

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı kutluyor, 

geleceğimizi 
emanet ettiğimiz 

çocuklarımıza 
sağlıklı mutlu bir 
gelecek diliyorum

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı'nı 

kutlar tüm milletimize ve 

tüm dünya çocuklarına 

mutluluklar dilerim.

Derya DENİZ
Kozan TEMA Temsilcisi
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Kozan’daki parklara zarar verildi

Kozan’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçedeki  parklara zarar 
verildi. Kozan Belediyesi’nden parkalara zarar  verilmemesi için vatandaşa çağ-
rıda bulundu. Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ağlıboğaz 
Mahallesi’nde yer alan Şehit Ziya Özkozanoğlu Parkı içerisinde yer alan binanın 
camları kırılarak ışıklı tabelalara zarar verip  çeşmelerinin musluklarına zarar 
verildiği belirtildi.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş  “İlçemize yeni kazandır-
dığımız Parklar haricinde mevcut atıl durumda olduğu ve bakımı onarımı ya-
pılan Ağlıboğaz mahallesinde bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Parkı içerisinde 
yer alan binanın camları kırılarak ışıklı tabelaları ile  çeşme musluklarına zara 
verilmiş. Belediye olarak mahallelerimize güzel parklar yapıp o bölge halkına 
hizmet etmeye ve o bölgenin güzelleşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama 
bu alanlara kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini görüyoruz. 
Halkımızdan, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Parklarımıza zarar 
veren kişi veya kişilerin belediyeye bildirmesini istiyoruz. Parklar hepimizin en 
çok da çocuklarımızın. Lütfen parklarımızı koruyalım” dedi.  

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı'nı 
kutlar tüm milletimize 

ve tüm dünya 
çocuklarına 

mutluluklar dilerim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nda bizlere bu 

vatanı emanet eden başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere tüm şehit ve gazilerimizi 
rahmetle anıyor, çocuklarımızın 

23 Nisan Ulusal Çocuk bayramını 
kutluyorum.

Mehmet YAĞAN
YAĞANLAR UN Av. Zihni ÇUBUKÇU

Aydın İL 
İL GIDA

Çocuklar sizler, Türkiye' yi 
bugünkü seviyeye getiren 

nesillerin izinden gideceğinize, 
ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi 

için zorluklar karşısında 
yılmayacağınıza inancımız tamdır. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve
 Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun"
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Şahin Sucukları 
Bölge Bayii
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ALİÇO’NUN YERİ

Eşsiz Baraj Manzarası Eşliğinde Yemek Keyfi  

Aile Yerimiz Mevcuttur
Kebap-Saçkavurma ve Pirzola 
çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz

Etlerimiz Günlük 
Taze Kesimdir

Adres: Feke Yolu Üzeri Dağılcak Mevkii 
Eski Arap Ali’nin yeri Kozan / Adana

Erhan ÖZDEMİR  0537 347 60 36          

0533 016 33 87OSMAN ATÇIOĞLU

Kaburga, Pirzola, Saç kavurma, Kuşbaşı, 
3 çeşit salata. 1 Kg 120 TL 
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Fatih Aydın
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi & KOSB Müdürü

Av. Yusuf Bilgili
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir 
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun”

Kozan Ticaret Odası Başkanı 
Mustafa Kandemir, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Başkan Kandemir mesajında “” 
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kapılarının ilk 
açtığı gün olması sebebiyle 23 
Nisan’ı Dünya çocuklarına ar-
mağan ederek Dünya’da bir ilki 
gerçekleştirmiştir.
Yarınımızın en büyük güvencesi 
olan çocuklarımızın, Cumhu-
riyetimizin kurucusu M.Kemal 
ATATÜRK’ÜN izinde toplu-

mumuzun her alandaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, 
kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumlu-
luklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak 
yetişmesi için ve çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşa-

yacağı bir Ülke bırakmak için çalışmaktan bir an bile vaz-
geçmeyeceğiz.
Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, sevgi, barış ve huzur 
dolu bir Dünya’da hep birlikte yaşamayı temenni ederim.
Tüm hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya
 çocuklarına armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum dedi. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı kutluyor, 
başta Büyük Önder Atatürk 

olmak üzere, ilk meclisin kurucu 
üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı 
ve egemenliği uğrunda canlarını 

feda eden bütün şehitlerimizi 
saygı ve minnetle anıyorum.

Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramını 
en kalbi duygularımla 

kutlarım



1120 NİSAN Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

ALİ KÜÇÜKAYDIN'IN "ULLA" İSİMLİ KİTABI YAYIMLANDI

Yörük Obası'nın önemli temsilcilerinden Adana 
Eski Milletvekili, Kaymakam ve Vali Yardımcı-
ları'ndan Ali Küçükaydın'ın son kitabı "Yörük 
Obasında Bir Alman Kızı Ulla" isimli kitabıyla 
"Göç Yolu Konakları" Adlı şiir kitabını; Yeğe-
ni, Matematik Öğretmeni Mehmet Küçükaydın 
gazetemiz İmtiyaz Sahibi Yalçın Kara’ya hediye 
etti. Kitabı okumaya başlayan Kara: “Sayın Ali 
Küçükaydın’ın anlatım dili çok yalın ve tasvir-
leri güçlü. Unutulmaya yüz tutmuş öz Türkçe 
sözcükleri bizlere yeniden hatırlatıyor. Bu kadar 
etkileneceğimi düşünmüyordum. Kendimi göçer 
halde, doğayla iç içe hissederken; zaman zaman 
gözyaşlarımı tutamadığım da oldu.  Osmanlı’nın 
bozulmaya yüz tutmuş düzeninde göçebe halin-
de özgürce yaşayan Yörük Türkmenlerinin ya-
şam biçimlerini öğreniyoruz. Kitap, Osmanlının 
görevlendirdiği ayanların halkı nasıl ezdiklerini, 
ve zulüm yaptıklarını da anlatıyor. Tarihe adeta 
not düşülmüş. Dilden dile anlatılan sözlü kültür-
le, tarihe tanıklık etmiş canlı kişilerin anlatımı 
Tarihi, sosyolojik, psikolojik, ekonomik gerçek-
lere işaret ediyor. Antalya’dan zoraki göç ettirilen 

Ecevit kolunun önce Konya’ya sonra Çukuro-
va’nın sıcaklarına ve yaylalarına nasıl geldiğini 
hissederek öğreniyoruz. Göç eden develer, atlar, 
koyunlar, keçiler kervanlar; Fındık Ali, Fındık 
Hacı, Yörük Ese, Emine Hatunun yaşam tecrü-
beleri beynimize işliyor. Hele Yörük beyi baba 
ile oğlun Osmanlı hususundaki tartışmaları çok 
etkileyici. Kitabın ortasındayım. Ali Küçükaydın 
beyefendiyi vekillik yaparken çok eleştirdim. Bu 
kitabı okurken Küçükaydın’ı sevmeye başladım. 
Şimdi Yörük kültürünü az çok öğrenmiş bulu-
nuyorum ve çok daha saygı duyuyorum. Kitabı 
okurken: İnsan, günümüzdeki özgürlük denilen 
kavramı sorguluyor; 
tarımı, hayvancılığı, üretimi ve sağlıksız beslen-
meyi düşünmeden edemiyor. Değerli Hocam 
Mehmet Küçükaydın çok teşekkür ederiz…”dedi.
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1935 yılında, nüfusumuz 16 milyon, bunun yak-
laşık 13 milyonu köylerde yaşar.
40 bin köyümüz var.
Köylü yoksul, eğitimsiz ve bulaşıcı hastalıklarla 
boğuşuyor.
Erkeklerin yüzde 17’ si,
Kadınların yüzde 4,2’si,
Ortalama yüzde10.5 gibi küçük bir kesim,
Okuma yazma biliyor.
Bazı bölgelerde, bu oran yüzde 1’e düşüyor.
Okul çağındaki 1 milyon 680 bin köy çocuğun-
dan 277 bini okula gidebiliyor.
Geri kalan, okula gidemiyor.
Çünkü 35 bin köyde ne okul ne de öğretmen var.
Köyler sadece eğitim yönünden değil, sağlık, 
ekonomik ve kültürel yönden de çok geri kal-
mış.
•••
Köy enstitülerinin hikayesi böylesi bir ortamda 
başlar.
1936’da, Çankaya’da, Mustafa Kemal başkanlı-
ğında bir toplantı yapılır.
Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan,
İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç 
katılır.
Mustafa Kemal, “Biz Cumhuriyet’i köylere gö-
türemedik” der.
40 bin köyün 35 bininin okulsuz ve öğretmensiz 
olduğunu bilir.
‘’Bir çözüm bulalım’’ ifadesi üzerine,
İsmail Hakkı Tonguç, bu konuda araştırma yap-
mak için görevlendirilir.
•••
Araştırmalar sonucunda ve Mustafa Kemal’in 
önerisiyle askerliğini başarıyla yapmış, çavuş 
ve onbaşıların, çok kısa sürede altı aylık kurs-
lardan geçirilerek ,köylerde eğitmenlik yapacak 
şekilde yetiştirilmesi projesi başlar.
Bu proje ,köyün kendi çocuklarıyla, köylüyü 
canlandırma projesidir.
Bu proje ile sadece eğitim öğretim canlanmaya-
cak, tarım ve hayvancılıkla ilgili teknik ve bece-
rilerin köylüye iletilmesi de sağlanacaktır.
Bu deneysel, pedagojik yöntemin başarılı olma-
sı sonucu,
17 Nisan 1940 tarihinde TBMM’den Köy Ensti-
tüleri Yasası çıkarılır.  
İlk etapta 14 Enstitü açılır.
1948 yılına kadar sayı 21‘e çıkartılır.
Bütün Anadolu coğrafyasına eşitlikçi bir şekilde 

dağılması sağlanır.
Köy enstitüleri, Cumhuriyetin, öğretmen yetiş-
tirme projesidir.
•••
O yıllarda, Avrupa’da faşizm kol geziyor,
Hitler tüm Avrupa’yı kasıp kavuruyor.
Avrupa’daki trenler toplama kamplarına insan-
ları götürürken,
Türkiye’deki trenler,yoksul köy çocuklarını eği-
tim ve öğretimle, kitapla, sanatla, müzikle bu-
luşturmak için köy enstitülerine götürüyordu.
•••
O dönemde kız öğrenci bulmak çok zor.
Kız öğrencilere, pozitif ayrımcılık yapılıyor,
Ülkedeki kız öğrencileri okula göndermek için 
İsmail Hakkı Tonguç bir genelge yayınlar.
Genelgeye göre, yanında bir kız öğrenci getiren 
erkek öğrenci, enstitülere sınavsız kabul edilir.
Köy enstitülerinin açılmasıyla,
Anadolu’da laik, bilimsel ve karma eğitim baş-
lamıştır.
O dönem okumak için bilmedikleri illere, ilçe-
lere giden köy çocukları ,günümüz öğrencileri 
kadar şanslı değildi.
İlk yıllarda, onları, hazır binalar beklemiyordu,
Yemekhaneleri, yatakhaneleri, sınıfları kendileri 
inşa ediyorlardı.
•••
Bunları, iş içinde öğrenme ile yapıyorlar,
Harç kararken kimyayı,
Binanın çatısını yaparken, Pisagor teoremini,
Elektrik döşerken ,teknik öğreniyorlardı.
Bu nedenle, köy enstitüleri eğitim sistemi, ez-
berci olmayan, hayatın gerçek problemleri üze-
rinden öğrenmeyi sağlayan bir eğitim sistemidir.
Köy enstitüleri sadece bir öğretmen yetiştirme 
kurumu değildir.
Köy enstitülerinde okuyan öğrenciler, ilk kez 
klasiklerle tanışıyor.
Hasan Ali Yücel döneminde açılan tercüme 
bürosunda, tercüme edilen 490 klasiğin en çok 
okunduğu yerler köy enstitüleri oluyor.
Eğitim sisteminde, müzik aleti çalma zorunlulu-
ğu  olduğu için,,her köy enstitülü bir enstrüman 
çalmıştır.
Bütün köy öğrencileri, kitap okuma ve tartışma 
saatlerinde, kitap okumuşlar, özet çıkarmışlar, 
enstitülerde yayınlamışlardır.
Halk oyunları, ilk kez köy enstitüleri eğitim sis-
teminde yer almıştır.

•••
Köy enstitülerinde;
Derslerin yüzde 50’si kültür dersleri, (türkçe, 
matematik, fizik, kimya),
Yüzde 25’i uygulamalı tarım,
Yüzde 25’i zanaat dersleri, (demircilik, maran-
gozluk gibi).
Eğitimin ilkesi, yaparak, yaşayarak, üreterek 
öğretmektir.
Köy enstitüleri;
Yıllarca yok sayılan, cahil bırakılan köy çocuk-
larına,
Hem beyinlerini, hem ellerini kullanmayı öğret-
ti.
Uyuyan devin uyanmasına neden oldu.
•••
Köy enstitüleri bize ait bir fikirdir.
Ama;
Politika belasına kurban edilir.
1946 yılında fikrin sahiplerinden ve uygulayıcı-
lardan olan;
Hasan Ali Yücel bakanlıktan istifa eder.
İsmail Hakkı Tonguç görevden alınır.
Laik, bilimsel ve karma eğitim veren,
Köy Enstitüleri sahipsiz kalır.
Çok partili rejime geçip,
Demokrat Parti iktidara gelince,
27 Ocak 1954 tarihinde,
Cumhuriyetin aydın kuşaklar yetiştirmesinden 
rahatsız olan, çıkarlarına aykırı gören toprak 
ağaları ve tarikatların oyunu alarak iktidara ge-
len,
Demokrat Parti iktidarı tarafından ABD’nin tel-
kinleri ile kapatıldı.
Köy Enstitülerinin kapatılması, eğitim öğreti-
min beline balta vurulmasıdır

KÖY ENSTİTÜSÜ
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KOZAN TEMA TEMSİLCİSİ DERYA DENİZ 
“PTT YUKARI ÇARŞI ŞUBESİ KAPATILMASIN”

PTT’nin Yukarı Çarşı Şubesi kapatıldı. Kozan TEMA Şube 
başkanı Derya Deniz yaptığı açıklamada  “Kozan Yukarı 
Çarşı'daki PTT şubesi kapatılmış. Kapatılma sebebinin 
PTT nin masraflarını kısmak için olduğu söyleniyor. Mah-
mutlu, Arslanpaşa, Yarımoğlu, Hacıuşağı ve Taş Mahalleleri 
sakinleri ile aşağı köylerden gelenlerin çok işine yarıyor-
du bu şube. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için 
merkez şubeye göre daha kullanışlı idi. Merkez şubenin de 
yükünü önemli ölçüde alıyordu. Ayrıca bulunduğu yere 
hareketlilik katıyordu. 
PTT şubesine gelenler kapandığını görüp  üzülerek geri dö-
nüyorlar. Kozan adına bu şubenin kapanması hiç iyi değil.
Şehri idare edenler bu şubenin tekrar açılması için ellerin-
den geleni yapmalı. Yukarı ve Aşağı Çarşı hareketlendiril-
meli, buralar  canlandırılmalı derken tam tersine hareket 
ediliyor maalesef ” dedi. 

Fatih KARA
Emlak-Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı & Fatih Auto

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve 

tek bunu düşünen, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve 

minnetle anıyorum.

Cumali DÜVER & Hasan DÜVER
Has Oto Galeri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nda bizlere bu vatanı 

emanet eden tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmetle anıyor 
milletimizin egemenliğimi 
çocuklarımızın bayramını 

kutluyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayamı’nı 

kutluyor, başta Büyük 
Önder Atatürk olmak 

üzere, ilk meclisin 
kurucu üyelerini, ülkemizin 
bağımsızlığı ve egemenliği 
uğrundacanarını feda eden 
bütün şehitlerimizi saygı 
ve minnetle anıyorum.

Sami ÖZBEK
Sanayi Esnafı
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BAŞKAN KOCAİSPİR ASFALT ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sokak sağlıklaştırması 
devam eden Çiftlik Yolu’nda yapılan asfalt çalışmalarını denetledi. Başkan 
Kocaispir Çiftlik Yolu’nda sokakiyileştirme çalışmalarının çok kısa bir 
süre içinde tamamlanacağını söyledi. Yüreğir Belediyesi’nin Kiremithane 
Mahallesi’nde resmi adı Şehit Polis Yunus Uğur sokak olan ve halk arasında 
Çiftlik Yolu olarak bilinen sokakta başlattığı ‘Sokak Sağlıklaştırma Proje-
si’nde sona yaklaşıldı. Sokakta ilk olarak ilgili kurumlarla yapılan protokol 
ile elektrik ve internet hatları yer altına alındı, estetik aydınlatma direkleri 
yerleştirildi. Bir taraftan cephe iyileştirme çalışmaları devam ederken bir 
taraftan da kaldırım çalışmalarını tamamlayan Fen İşleriekipleri sokağa 
sıcak asfalt döktü. Sokakta incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, esnafla 
buluştu, asfalt çalışmalarını denetledi. 

Başkan Yahya Ocak’tan 23 Nisan mesajı
S.S. Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi 
ve Kozan Kunduracılar Odası Başkanı 
Yahya Ocak, 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. 
Başkan Ocak mesajında “23 Nisan 
1920 tarihi, Türk tarihinin en önemli 
dönüm noktalarından birini oluş-
turmaktadır. Milli egemenliğin ilan 
edildiği Cumhuriyetin temelinin atıldığı 
bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından çocuklarımıza ve tüm 
dünya çocuklarına bayram olarak da 
armağan edilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı aynı zamanda dünyada 
çocuklara armağan edilen ilk ve tek 

bayramdır. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımız geleceği-
mizin mimarı olacaktır.
Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın, temsilcileri ola-
rak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar 
veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum. Başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı-
mız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum” dedi. 

Çocuklar sizler, Türkiye' yi 
bugünkü seviyeye getiren 

nesillerin izinden gideceğinize, 
ülkenin huzuru, refahı ve 
gelişmesi için zorluklar 

karşısında yılmayacağınıza 
inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun."

Ercan AÇICI
Açıcı Lastik

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik 
Ve Çocuk 

Bayramınız 
Kutlu Olsun.

Volkan BAYRAKÇI
Adana Büyükşehir Belediyesi 

Meclis Üyesi & Erdeniz Sigorta
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Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

İdare Merkezi:
Hacıuşağı Mah. Irmak cad. 
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AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

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

bölge bayii

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

Serkan DENİZ
DENİZ RENT A CAR

Çocuk yurdun temelidir. 
Bu ülkenin geleceği 
çocuklarımızdır. 23 

Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun

23 Nisan, 
karanlıktan aydınlığa 

kavuştuğumuz gündür. 
Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı’nız 
Kutlu Olsun…

Musa Akçalı
Can Medikal



ADEM KAMALI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

ilk başkanı olan Gazi Mustafa 

Kemal'i, bize bu vatanı armağan 

eden tüm şehit ve gazilerimizi bir 

kez daha rahmetle anıyor, tüm 

çocuklarımızın ve dünya 

çocuklarının 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 

Bayramını kutluyorum.


