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Vatan Partililer Kozan’da çoban ateşini yaktı
Şule PERİNÇEK: “15 Temmuzda bir kalkışma oldu 
biliyorsunuz. Bir de gerici ve yobaz bir terör var.
 O terör örgütünü şimdi yargılıyoruz mahkemelerde. 
Terörü içeride ve dışarıda destekleyenlere de engel 
olmalıyız. Terörle örgütlü bir şekilde birlikte olan 
partiler kapatılacak. HDP kapatılacak.” dedi. 

Perinçek “Türkiye 80’lerin sonuna kadar kendi kendine yetebilen 
dünyadaki 6-7 ülkeden biriydi. Adana’nın ilçelerinden ve Kozan’ın 
her tarafından bereket fışkırıyor. Doğu Bölgemize gidiyorum oradaki 
insanlarla konuşuyorum. Diyor ki “Benim 3 bin tane koyunum vardı. 
Şimdi havlumdaki kadar kaldı”. Peki dedim ne yaptınız 3 bin tane 
koyunu? Dedi ki “Terörden hayvanları meraya götüremiyorum ki. 
Hayvanları besleyemiyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Başkanlığını Mimar Babür Ünüvar’ın 
yaptığı Vatan Partisi Kozan İlçe Başkanlığı 
binasının açılışı hem de katılım töreni 27 
Mart Cumartesi günü Saat: 14:00’de Vatan 
Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule 
Perinçek, merkez karar yürütme kurulu 
üyeleri, Vatan Partisi Adana İl Başkanı 
Selver Kaplan ve partililerin katılımıyla 
gerçekleşti.                                              8’de

Vatan Partisi birleştirdi…

Genç Avukat Ayşenur 
Karakuzu kendi bürosunu açtı

Kozan Lisesi’nin en iyi futbolcularından, Polis 
Memuru Murat Karakuzu’nın kızı, Ayşe Kara-
kuzu Alptekin, Durmuş ve Duran Karakuzu’nun, 
Fatma ve Adil Şahin’in yiğenleri Kozanlı Ayşenur 
Karakuzu stajı tamamlayarak Adana’da kendi 
avukatlık bürosunu açtı. Kayalıbağ Mahallesi Av. 
Kamil Tekerek Sokak No:3  Arıkan İş Merkezi 
Kat: 6 Daire 601 Seyhan / Adana adresindeki 
büronun açılış kurdelesini Çandık Köyü’nün 
Efsane Muhtarı Adil Şahin kesti.               7’de

Güzel düşünürsek güzel oluruz

“YÜCE ALLAHIM BİZLERE YOKSULLUĞU 
MÜNASİP GÖREN, SEÇİLMİŞ YÖNETİCİLERİMİZİ 
BAŞIMIZDAN HİÇ EKSİK ETME EMİ!”       13’de
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Biberonlardaki tehlike: BPA
Rafineriler, ham 
petrolün kalite-
sine ve ihtiyaca 
göre petrol ürün-
leri üretir. Bun-
lardan bazıları 

plastik veya diğer kimyasal ürünler. Türkiye’den örnek 
vereyim…
Yıllık petrokimya ürünü talebi 8-9 milyon ton. Bunun 
1.6 milyon tonunu üretiyoruz. Kalan bölümü ithal edi-
yoruz. Türkiye’de petrokimyasal ürünlerin, özellikle 
termo-plastiklerin talep artış hızı dünya ortalamasının 
en az iki katı. Plastik talebindeki artış hızının GSMH 
artış hızına oranı dünya ortalamasının çok üzerinde, 
Türkiye, dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise ikinci en 
büyük plastik üreticisi konumundadır.
İşlenmesi, kalıplanması ısıl olarak şekillendirilmesi 
kolay plastiklere “polikarbonat” denir. Polikarbonatı 
çok sert ve cam gibi parlak hale getirmek için Bisfenol 
A (diğer adıyla BPA) maddesi kullanılıyor.
Biberonlar, yemek paketleri, damacanalar, yemek sak-
lama kapları, plastik bardak-tabaklar, kaşıklar, market 
etlerini satın alırken konulan plastik kaplar, köpük 
tabaklar veya fast- food ürünlerin konulduğu tabaklar 
gibi onlarca ürün son derece sağlıksız.
Örneğin…Kutu içeceklerin ve plastik şişelerin iç 
yüzeyinde bulunan BPA’nın, kan basıncını yüksel-
tebileceği tespit edildi. Koreli uzmanlar tarafından 
yapılan araştırmada cam şişe yerine kutulardan 
içmek idrardaki BPA miktarını yüzde 1.600 arttı-
rıyor. Araştırmaya göre, günde iki kuru meşrubat 
içmek kan basıncını 5mm Hg arttırıyor. Ve bu artış, 
tansiyonu yüksek ve kalp hastası olanlar için ciddi 
problemler yaratıyor. 
BPA’nın sadece yiyecek ve içecek kaplarında değil, 
kasa fişi, bankamatik çıktısı, uçak bileti gibi termal, 
kağıtlarda da bulunduğu ve bunlara temas edilme-
siyle önemli miktarda BPA’ya maruz kalınabileceği 
uyarısı yapılıyor.
Bisfenol A’nın “marifetleri” saymakla bitmiyor; meme 

ve prostat kanserinden, obezite ve diyabete, astım ve 
alerjilerden migrene, kısırlık ve iktidarsızlıktan erken 
buluğa insan sağlığına sayısız zararları olduğu bilini-
yor.
Tehlikeli sağlık sorunlarına neden olduğu için Av-
rupa ülkelerinde BPA yasaklandı. Plastik bir şey 
almak zorunda kalanlar “BPA” yoktur ibareli 
ürünleri tercih ediyor. Ya bizde?
Petrokimya ürünlerinden “parafin” adını son yıllarda 
çok duydunuz. Hayatımızın dört bir yanında olan renk-
siz-kokusuz-tatsız kimyasal bir madde.
Raf ömrü uzun olması için kimi meyve suyu,süt-yo-
ğurt ve dondurulmuş gıdaların bulunduğu karton kutu-
ların yüzeyi parafinle kaplı. Sadece kutu değil, üretimi 
ucuz ve kolay olduğu için yaygın olarak kağıt torba ve 
paket şeklindeki ambalaj malzemelerine konuyor.
Kimi…
Kremler, merhemler, fitil ve kabızlık,vb. ilaçlarda, 
ruj, vazelin gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılı-
yor. Parafinden, sebze-meyve boyamak amacıyla da 
yararlanılıyor. Marketteki elemanın parlak kırmızı 
olmasını sağlayan işte bu parafin. İçine portakal 
atıp “masaj yağı” diye bile yutturuluyor. 
Bir petrol ürünü olarak bilinen parafin yıllar içinde 
farkında olmadan yutula yutula, vücuda yedirile 
yedirile karaciğer, böbrekler ve lenf düğümlerinde 
birikim yapar.Ölümcül sonuçlara sebep olur.
Parafinin Türkiye’de kullanımı 1950’lerde başladı. 
Yaklaşık 70 yıldır yutuyoruz. Evet, meseleyi sadece 
tohum, ilaç konusuna sıkıştırmayınız. Mahşerin Dört 
Atlısı ile karşı karşıyayız. DuPont’un bir  “marifetini” 
daya yazmayalım. 
Soner Yalçın’ın “Saklı Seçilmişler” kitabından alıntıdır.
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İnsan neden başkalarının mutsuzluğunu ya da kötülüğünü ister?!
Yalçın Kara yazdı/
Bir insan komşusunun, efradının, arkadaşının, 
akrabasının; tanıdığının veya hiç tanımadıkları-
nın yaşam standartlarının yüksek, refah içerisin-
de mutlu, sağlıklı, huzurlu ve mürevveh olmasını 
neden istemez?!
Yaşam felsefesine hayran olduğum Değerli Yazar, 
İlhan Selçuk hayati önem taşıyan ameliyatı önce-
sinde şöyle yazmıştı: "Birazdan hekim tayfası beni 
kesip biçecek. Dirliğimi isteyene dirlik; ölümümü 
isteyene bin ömür versin Yüce Tanrı... "
Şahısları değil de fikirleri, olguları konuşacak o 
kadar az insan kaldı ki...

Ali Yörüger gibi samimi  bir dostu 
Allah herkese nasip etsin... 

Tüm dost ve 
arkadaşlarının iyi ve 
kötü günlerinde hemen 
yanıbaşındadır. Ne 
mutlu babası Tufan 
abime ve tüm ailesine.

Başarılı esnafımız Kelebek Gurme ve peynir 
dünyasının sahibi Mehmet Gelebek 

Başarılı esnafımız 
Kelebek Gurme ve 
peynir dünyasının 
sahibi Mehmet 
Gelebek dost ve 
Duyarlı bir kişilik aynı 
zamanda 
şalgamı, her türlü 
kaliteyi seven bir
 kardeşimizdir. 
Allah korusun...

Yavuz kardeşler Sağlıklı beslenmeye dikkat çektiler

Eczacı İdris Yavuz 
kardeşimiz ile Ağabeyi 
İnfaz ve Koruma Memuru  
Saim Yavuz ziyaretimize 
geldiler. Sağlıklı beslen-
meye dikkat çektiler. Yeni 
neslin Genç ve Eğitimli ve 
de görgülü bireylerini 
seviyoruz.

Feke İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, artan kovid-19 vakaları dolayısı 
ile Gürümze Köyü'nün karantinaya alınmasına, giriş ve 
çıkışların yasaklanmasına karar verdi. Karantina 6 Nisan'a 
kadar sürecek.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma 
Daire Başkanlığı İlaçlama Birimine bağlı ekipler 
tarafından Horzum Yaylasında yaz için hazırlıklar 
başladı. Yayla içerisindeki derelerde, su kaynaklarında 
haşere ve sivrisineklere karşı ilaçlama yapılırken, dereye 
uzanan dallarda temizlendi.

FEKE GÜRÜMZE KÖYÜ COVİD VAKALARININ 
ÇOKLUĞU NEDENİ İLE KARANTİNAYA ALINDI

HORZUM YAYLASINDA 
DERELER TEMİZLENDİ 
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ARAÇLARINIZ DEĞERİNDE SATIN ALINIR

Serhan GÜLTEKİN:  
0533 354 47 99

Adres: Çanaklı Mah. Develi 
Bulvarı. Çevre Yolu Çanaklı 

Kavşağı Kozan/  ADANA

2. EL OTO ALIM SATIMI
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KOZAN YANGININDA YOK OLAN ORMAN 
ALANLARI YENİDEN AĞAÇLANDIRILIYOR

Kozan yangınında yok olan orman alanlarının yeniden ağaç-
landırılması kapsamında düzenlenen tohum ekim etkinliği, 
Vali Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 21-26 Mart 
Orman Haftası’nda düzenlenen etkinlikte ormanlık alanda 
tohumlar toprakla buluşturuldu.
Etkinlik sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali 
Elban; tohum ekim etkinliğinin, ormanlara olan hassasiyetin 
artmasına vesile olması temennisinde bulundu.
23 Ağustos 2020 tarihinde bölgemizde büyük bir orman yan-
gını yaşandığını hatırlatan Vali Elban, “Yaklaşık 8 köyümüzün 
sahasında çıkan bu yangından çok büyük bir alan etkilenmişti. 
3-4 gün süren yoğun bir mücadeleden sonra yangın kontrol al-
tına alınarak söndürülmüştü. O zaman gerek Sayın Bakanımız 
gerekse bizler en kısa zamanda bu yanan sahaların temizliğinin 
ve bakımının yapılıp ardından da ağaçlandırılacağını söylemiş-
tik.”  dedi.
Yanan alanların bakımının orman teşkilatı tarafından tamam-
landığını aktaran Vali Elban, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi 
verdi.  Bölgenin yaklaşık yüzde yetmişinin kozalak tohumları 
atılmak suretiyle ağaçlandırılmasının planlandığını belirten 
Vali Elban, “Bu çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi, muhte-
melen bu ay sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Kalan yüzde 
otuzluk bölüm ise fidan dikilmek suretiyle ağaçlandırılacak. 
Onun için de zemin ve sahadaki tüm çalışmalar tamamlandı. 
Bir kısmı önümüzdeki günlerde kalanı da sonbaharda yapıl-
mak suretiyle ağaçlandırma çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. 
Dolayısıyla geçen yaz bölgemizde yanmış olan sahalarda, bu yıl 
kasım ayı itibariyle ağaçlandırılmamış hiçbir alan kalmayacak.” 

dedi.
Bugün de hep beraber kalan alanlardaki tohum serpme faali-
yetine katılacaklarını söyleyen Vali Elban,  “En kısa zamanda 
ektiğimiz tohumlar ağaç olup yetişir ve tekrar eski günlerindeki 
gibi orman vasfına gelir.” şeklinde konuştu.
Etkinliğe Vali Elban’ın yanı sıra Adana Milletvekili Tamer Dağ-
lı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Orman Bölge Müdürü 
Mahmut Yılmaz katıldı. Tohum ekiminin ardından Vali Elban 
ve beraberindekiler yangın sırasında yanan ve şu an inşaat aşa-
masında olan camide incelemelerde bulundu.

ATM GASPÇISI TUTUKLANDI
Kozan'da 26 Mart gecesi saat 23.00'da Irmak Cadde-
si üzerindeki bir ATM önünde para yatırmak isteyen 
M.U'yu bıçakla yaralayıp 1.100 TL’sini gasp ederek 
kaçan aznlı ve 
polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Gaspçı Kozan Adliyesi girişinde "İyi çekinde güzel 
çıkalım" diyen zanlı Süleyman Sürer (33) çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kozan Ticaret Odası Başkanı Kandemir 
“Kuytucak Narı tescillendi”

Kuytucak Narı, Coğrafi 
İşaretli ürünleri arasındaki 
yerini aldı. Kozan Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Kan-
demir’in girişimleriyle Ta-
pan Bıçağı, Kozan Portaka-
lından sonra Kuytucak Narı 
da Coğrafi İşaretli ürünleri 
arasındaki yerini aldı. Kozan 
Ticaret Odası Türk Patent 
ve Marka Kurumu Coğrafi 
İşaretler Daire Başkanlığı’na 
Kuytucak Narı’nın Coğrafi 
İşaretli ürünler arasına alın-
ması için geçtiğimiz aylarda 
başvuruda bulunmuştu.
Kozan Ticaret Odası Başkanı 
Kandemir “Kuytucak Narı-
mızın tescillenmesi Kozan’ı-

mıza hayırlı olsun. Kozan Ticaret Odası olarak üretimde 
bizim olan ürünlerimizle Kozan’ımızı marka şehri yapaca-
ğız. Tufanbeyli Fasulyesinin de başvurusu yapıldı.  Mezla 
balımız ve narenciye balımızın da çalışmaları bitmek üzere. 
Onlar da Coğrafi işaretli ürünler arasındaki  hakkettiği yeri 
alacak” dedi. 

Coğrafi İşaretli Ürün ne demektir?

Coğrafi işaret belirgin bir 
niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri itibariyle kökenin 
bulunduğu bir yöre, alan, 
bölge veya ülke ile özdeşleş-
miş bir ürünü gösteren ad 
veya işaretlere denir.
Coğrafi işaretler, ayırt edici 
özelliği ile ön plana çıkan ve 
bulunduğu bölge ile özdeş-
leşen doğal ürünler, tarım, 
maden ve el sanatları ile 
sanayi ürünlerine verilen 

işaretlerdir.Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taş vb. 
diğer yörelerden farklı olabilir ve herhangi bir sebeple ün 
kazanmış olabilir. Coğrafi işaretli ürünlerde, ürünün kali-
tesi geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında 
kurulan sıkı bağı simgeleyen bir güvencedir.
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Gelebek Ailesinin mutlu günü

Osman Bey Et ve Süt Ürünleri sahiplerinden, okurumuz Osman Gelebek ve Hatice Gelebek çiftinin güzel kızları, Duygu 
Zeynep Gelebek, Merhum Halil Gelebek ve Hatice Gelebek çiftinin oğulları Mehmet Gelebek ile Sis Müzikholde düzen-
lenen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan düğün töreninde Gelebek 
ailesini, akrabaları, dostları, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadılar. 

Genç Avukat Ayşenur Karakuzu kendi bürosunu açtı
Kozan Lisesi’nin en iyi futbolcularından, 
Polis Memuru Murat Karakuzu’nın kızı, 
Ayşe Karakuzu Alptekin, Durmuş ve 
Duran Karakuzu’nun, Fatma ve Adil 
Şahin’in yiğenleri Kozanlı Ayşenur Karakuzu 
stajı tamamlayarak Adana’da kendi avukatlık 
bürosunu açtı. Kayalıbağ Mahallesi Av. 
Kamil Tekerek Sokak No:3  Arıkan İş 
Merkezi Kat: 6 Daire 601 Seyhan / Adana 
adresindeki büronun açılış kurdelesini 
Çandık Köyü’nün Efsane Muhtarı
 Adil Şahin kesti. 
Genç Avukat Ayşe Karakuzu “ Kendi bürom-
da çalışacak olmanın heyecanını yaşıyorum. 
Açılış töreninde ve sonrasında bizleri yalnız 
bırakmayan tüm aile yakınlarımıza, dostları-
ma ve sevenlerime  teşekkür ederim” dedi.
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Vatan Partililer Kozan’da çoban ateşini yaktı

İlçe Başkanlığını Mimar Babür Ünüvar’ın yaptığı Vatan Partisi Kozan 
İlçe Başkanlığı binasının açılışı hem de katılım töreni 27 Mart Cumarte-
si günü Saat: 14:00’de Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule 
Perinçek, merkez karar yürütme kurulu üyeleri, Vatan Partisi Adana İl 
Başkanı Selver Kaplan ve partililerin katılımıyla gerçekleşti.
Açılış konuşması yapan Vatan Partisi İlçe Başkanı Mimar Babür Ünüvar 
“Kozanlılar vatanseverliliğiyle düşmana korku salan Kuva-ı Milliyeciler 
olmuşlardır. Milli mücadele kahramanlarından Menemen Şehidi Kozanlı 
Astsubay Mustafa Fehmi Kubilay’ın yani kahramanların şehridir Kozan. 
Burada bugün Çoban ateşini yakıyoruz. Ve partimizi büyütmenin adı-
mını atıyoruz. Türkiye’nin geçtiği bu zor koşullarda biz vatanseverlere 
özellikle mücadelenin her zaman ön cephesinde savaşan biz Vatan partili-
lere büyük görevler düşmektedir. Mehmetçiğimiz ve Polisimiz teröre karşı 
kahramanca mücadele vermektedir. Vatan Partililer olarak Mehmetçiği-
mizin ve Polisimizin yanındayız” dedi.
Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan “Kozan kahramanlarıyla 
dolu bir ilçemizdir. Vatan Partisi olarak bizler Kozan’a büyük bir değer 
veriyoruz. Kozan’da daha çok çalışıp, sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi 
Vatan Partisi’nde örgütlü bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz.” dedi.
Terörün bitmesi için HDP’nin kapatılması gerektiğini belirten Vatan Par-
tisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek “Türkiye zor günlerden 
geçiyor. Türkiye’mizin önünde zor günler var. Türkiye 80’lerin sonuna 
kadar kendi kendine yetebilen dünyadaki 6-7 ülkeden biriydi. Adana’nın 
ilçelerinden ve Kozan’ın her tarafından bereket fışkırıyor. Doğu Bölge-
mize gidiyorum oradaki insanlarla konuşuyorum. Diyor ki “Benim 3 bin 
tane koyunum vardı. Şimdi havlumdaki kadar kaldı”. Peki dedim ne yap-
tınız 3 bin tane koyunu? Dedi ki “Terörden hayvanları meraya götüremi-
yorum ki. Hayvanları besleyemiyorum”. Yani refahımızın için üreteceğiz. 
Nasıl yapacağız. İlk önce terörü bitireceğiz ki; hayvanlarımızın rahatlıkla 
meralarda otlayabilsin. Rahatlıkla yollarımız açık olsun. 15 Temmuzda bir 
kalkışma oldu biliyorsunuz. Bir de gerici ve yobaz bir terör var. O terör 
örgütünü şimdi yargılıyoruz mahkemelerde. Terörü içeri de ve dışarıda 
destekleyenlere de engel olmalıyız. Terörle örgütlü bir şekilde birlikte olan 
partiler kapatılacak. HDP kapatılacak. Yargıya geldi.  Bunun kararını da 
hep birlikte göreceğiz. Terörü bitirebilmek açısından HDP’nin kapatılma-
sı lazım” dedi. Vatan Partisi’nin ilçe binası açılışına ve üye katılım 
törenine partililerin yanısıra çok sayıda davetli topluluğu katıldı. 

Vatan Partisi birleştirdi…
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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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Birleşmiş Milletler 149 ülke arasında yaptığı,
Ülkelerdeki kişi başına geliri, sosyal desteği, yaşam süresi, özgür-
lük, yardımlaşma, yolsuzluk algısı gibi kriterlerin değerlendirilmesi 
ile belirlenen, dünya mutluluk raporunu açıkladı.
Bu rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya, en mutsuz ül-
kesi Afganistan’mış,
•••
Dünyanın en güzel yerlerinde yaşayabilirsiniz ama,
Sizin üniversiteniz sus pussa,
Sizin burjuvaziniz sinsiyse,
Sizin dincileriniz dizginsizse,
Sizin aydınınız sinmişse,
Sizin medyanız yandaşsa,
Sizin ahaliniz kul haline gelmişse,
Sizin yoksulunuz örgütsüzse,
Sizin sanatçılarınız korkaksa,
Sizin demokratınız eften püftense,
Sizin sendikanız sararmışsa,
Sizin emekçiniz arkasızsa,
Sizin direneniniz yapayalnızsa,
Sizin doğanız öksüz bırakılmışsa,
Sizin yağmacınız zalimse,
Sizin devrimciniz bin parçaysa,
Çağlar öncesinden gelen “beni sen yapan, sonra beni ve seni biz 
yapan” bir öğretiniz de yoksa,
Dünyanın en mutsuz toplumlarından biri olarak yaşarsınız.
Türkiye gibi 104. sırada yer alırsınız.
•••
Öğrenci Andı’nı dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip yazdı.
İlk olarak 23 Nisan 1933 yılında okutuldu.
1972 ve 1997 yılında değişikliğe uğradı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın,
2013 yılında çıkardığı yönetmelikle,
1933’ten beri ilköğretim okullarında okunan öğrenci andı kaldırıl-
mıştı.
Eğitim sendikaları Danıştay’a dava açmıştı.
Danıştay 8. dairesi de, 2018 yılında andımızı kaldıran yönetmeliği 
oy çokluğu ile iptal etmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı, dairenin bu kararını temyiz etti.Temyiz 
üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na geldi.

Kurul da andımız ile ilgili nihai kararı 12 Mart 2021 günü verdi.
Andımız okullarda okutulamaz dedi.
•••
İmparatorlukların yıkılması sonucu kurulan devletlerde, yaşayan 
çeşitli ırk ve dinlerden bireylerin azınlık ayrımcılığı yapmayı bıra-
kıp çoğunlukla kaynaşması amacı ile yazılan,
İlk andımız, 22 sözcükten,
Son andımız ,37 sözcükten oluşur.
37 sözcüğün hangisi sizi rahatsız etti.?
Yoksa sizi “doğruyum” demek mi rahatsız etti?
Eğer doğru olabilseydik, kul hakkı yemezdik.
Yoksa sizi “çalışkanım” demek mi rahatsız etti?
Eğer çalışkan olabilseydik açlık, yokluk, fukaralık olmazdı.
Yoksa sizi “küçükleri koruyalım” demek mi rahatsız etti?
Eğer küçükleri koruyabilseydik, bir kereden bir şey olmaz denmez-
di.
Yoksa sizi “yurdumu milletimi çok severim” demek mi rahatsız etti?
Eğer yurdu sevseydik milletin varını yoğunu yok pahasına satmaz-
dık.
Yoksa sizi “Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğim” demek 
mi sizi rahatsız etti?
Eğer Atatürk’ün yolundan ayrılmasaydık,
1938 yılında Çin’e aşı gönderen ülke olmaktan çıkıp 83 yıl sonra 
Çin’den aşı gelmesini bekleyen ülke olmaz,
Bir gecede cebimizde ki para buharlaşmaz,
İstanbul sözleşmesi bir kişinin kararıyla kalkmaz, kadınlarımız ka-
derlerine terk edilmezdi.
Yoksa sizi Reşit Galip ismi mi rahatsız etti?
•••
Sık sık okuduğum Gandhi’nin şu sözlerini bir kez daha hatırlatmak 
isterim;
Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.    

Mutluluk
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AHMET DAVUTOĞLU KOZAN'DA İLÇE KONGRESİNE 
KATILIP; ESNAF GEZİSİNDE BULUNACAK

Gelecek Partisi Kozan İlçe Başkanı Murat Başıbüyük ve yönetim kuru-
lu üyeleri Veli Tataş, Salim Yılmaz, Kenan Kaya gazetemize nezaket zi-
yaretine geldiler. 3 Nisan Cumartesi günü Saat: 12:00’de Kozan Beledi-
ye Sineması'nda yapılacak kongreye Genel Başkanları, Eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu' nun geleceğini ve esnaf gezisinde bulunacaklarının 
bilgisini de verdiler.

Gelecek Partisi Kozan İlçe 
Başkanı Murat Başıbüyük 
“1. Olağan kongremizi 
yapmanın heyecanı içe-
risindeyiz. Bu heyecanla 
çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Kongremize 
Genel Başkanımız Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu’nu da da-
vet ettik. Genel Başkanımız 
3 Nisan’da Kozan’da olacak. 
Gelecek Partisi milletimi-
zin içinden, milletimizin 
dertlerine derman ve taze 
bir nefes olmak için yola 
çıktık. Partimiz kısa sürede 
birçok il ve ilçede örgütlen-

di. Sembolümüz Çınar yaprağı kapsayıcılığın, ihtişamın, kalıcılığın ve 
hepsinden önemlisi köklü bir geçmişin simgesidir. 
Toplumu ötekileştirmeyen, birleştiren, ayrıştırmayan, kaynaştıran ve 
kucaklayan bir parti vizyonuyla yola 
çıktık. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır” dedi.

Faruk Yiğenoğlu “Artık kırsal mahalle değil, Kozan’ın marka yüzüyüz” 
Fay Danışmanlık ve Sigorta 
Hizmetleri Sahibi Faruklu 
Yiğenoğlu, Kuytucak Narı’nın 
Coğrafi İşaretli, ürünler 
arasında alınmasında büyük 
katkı sağlayan Kozan Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Kan-
demir’e teşekkür etti.
Yiğenoğlu “ Bize marka-
laşma gururunu yaşatan 
Kozan Ticaret Odası Başkanı 
Mustafa Kandemir ve ekibi-
ne Kuytucak Narı’nın coğrafi 
işaret almasına öncülük et-
mesi ve bu markayı Kozan’a 
kazandırdığı için mahallem 
memleketim adına sonsuz 

teşekkür ediyorum. 
Ata ve dedelerimizin bizlere şifa olsun yetiştirdiği nar ağaçları şimdi Kozan’ımı-
zın bir marka yüzü oldu. Bu markayı ilçemize kazandıran Kozan Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Kandemir ve bu gururu Kozan’a yaşatan sayın başkana bir kez 
daha minnettarız. 
Tarihi, doğası bereketli Çukurova topraklarının keşfedilmemiş tüm değerleri 

asırlar yıllar geçse de yeni yeni değer görmeye başlasa da Kozan hızla Ada-
na’nın marka kenti olma yolunda kendinden emin adımlarla Kozan sevdalılarının 
destekleri ile yürüyor. Kozan’da Tapan bıçağı, Kozan Portakalının ardından Kuy-
tucak Nar’ı da coğrafi işaret alarak artık bir marka. Ve artık Kozan’ımızın kırsal 
mahallesi olarak bilinen Kuytucak’ta bu markanın bir yüzü olacak. Çiftçilerimizin 
atalarımızın dedelerimizin yıllardır bereketli topraklarda gözü gibi baktıkları bir 
nesillere şifa olarak taşıdıkları Nar’lar artık Kozan’ımızın bir markası. Kuytucak 
Narı artık Kozan’ın Marka yüzü. 
Markalaşan bu narımıza artık biz yeni neslin daha çok sahip çıkma zamanı 
geldi. Artık Kuytucak narı bir marka bu markayı tüm dünya mutfaklarının sofra-
larının lezzet tutkunlarına sunmak üretim merkezi olan Kuytucak mahallemize 
daha çok sahip çıkma zamanı. Daha çok üzerim daha çok istihdam daha çok 
verim ile markalaşan Kuytucak Narı için şimdi biz gençlerin iş başına geçme 
zamanı….
Kuytucak ve bölgede ki mahalleler özellikle Karanebili Mahallesi Nar yetiştirici-
liğine büyük destek verdiler ve marka olduğunu anlatmak için büyük bir çaba 
sarf ettiler. Şimdi bölgemizin ekonomik yönden kalkınması çiftçimizin daha 
çok üretmesi ve bu markamızı tanıtmak için tam zamanı. Markalaşan narımızı 
Dünya’ya ihraç etmek için daha çok üretmek zorundayız.  Altın değerindeki 
topraklarımızı nar fidanları ile buluşturmak köyden uzaklaşan çiftçilerimizin ye-
niden köye dönmesi için bu marka müjdesi mahallemiz için bir fırsat. Bu fırsatı 
da ekonomiye kazandırmak artık bizim elimizde. Hayatınız Kuytucak narı gibi 
bereketli gönlünüz nar tanesi kadar geniş olsu. Teşekkürler Kozan” dedi. 
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Çiftçi Ekrem Açıkgöz’ün oğlu Osman Açıkgöz evlendi

 Kozan Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Açıkgöz’ün yeğeni 
(Deli Ekrem)Çiftçi Ekrem Açıkgöz ve Emine Açıkgöz çif-
tinin oğulları Kozan Kaymakamlığında Bekçi olarak görev 
yapan Osman Açıkgöz ile İmdat Yılmaz ve Zuhal Yılmaz 
çiftinin kızları Sude Yılmazla  20 Mart Cumartesi günü Sis 

Müzikholde düzenlenen 
düğün töreni ile dünyae-
vine girdiler. 
Sosyal mesafe kurallarına 
uygun olarak düzenlenen 
düğün töreninde Açıkgöz 
Ailesini yakın akrabaları, 
dostları ve sevenleri yalnız 
bırakmadılar.

"KOZAN İÇİN TASARLA" ÖDÜLLÜ TİŞORT TASARIM YARIŞMASI
Kozam HEM Merkezi 
Müdürü İsmail Bünyamin 
Akbulut, Kozan Halk Eğitim 
Merkezi ve Konzan Kent 
Konseyi tarafından Kozan’ı 
sosyal, kültürel ve sanatsal 
alanda tanıtmak amacıyla 
düzenlenen “Kozan İçin Ta-
sarla” temalı yarışma düzen-
lenecek. Tüm vatandaşları 
yarışmaya davet eden Mü-
dür Akbnulut “Halk Eğitim 
Merkezimiz ve Kozan Kent 

Konseyi işbirliği ile düzenlenecek yarışmada birinci olana tüm altın, 
ikinci olana Yarım altın ve üçüncü olana çeyrek altın, 4. Ve 5. Olan 
vatandaşlarımıza da mansiyon ödülü verilecektir. Hemşerilerimiz 01 
Nisan 2021 ve 19 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.
Yarışma şartnamesi, Katılım Formu, Aydınlatma Metni, Açık Rıza 
Onayı, Tahahhütname formlarına kurumumuz web sayfasından 
(www.kozanhem.meb.k12.tr) ulaşabilirler. Tasarım ile birlikte form-
lar eksiksiz olarak teslim alınacaktır. Başvurular elden verebilir yada 
posta yoluyla gönderebilirler. E-posta adresleri: (@yusufbuyuk.34 
@tcmeb @hbogm @ziyaselcukprofdr @adana_mem @kozanilce-
milliegitimmudurlugu @kozankentkonseyii @kozanbel) Detaylı 
bilgi için Kozan HEM Müdürlüğü Telefon: 0322 515 83 30
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Güzel düşünürsek güzel oluruzARAP AGA
Halk Köşesi

İktidar yanlısı basın üfürdükçe üfürüyor. Piyasada sol örgüt diye bir 
şey bırakmadılar, hâlâ kafalarına göre ayarladıkları hayali bir solla, 
terörizmden medet umuyorlar güya. SOLCU TERÖRISTLER iş başında 
diye manşet atmışlar. İşte o zaman anladım ki siyaset denen, pislik 

melanetin ne pislik bir sahtekârlık olduğunu. Yaşayan hiç bir 
canlıya değer vermeyen kapitalist sistemin kontro-
lünde siyasetin ne çirkef bir ayak oyunu olduğunu 
bizzat yaşayarak tanık oldum. Üzüldüğüm taraf nedir biliyor 
musunuz? Yaşayan bütün canlıların yaşam haklarına ve doğanın gü-
zelliklerine saygılı bir solu, terörle halkın gönlünden uzaklaştırılmala-
rı. İktidara gitmenin en basit yolu SOL anlayışı terörle 
özdelleştirmeleri. Olur! zehir acısı karıştırılmış sütlaca balıkla-
ma atlayıp tav olan, beyinsiz kafa yapısına sahip olanlarımız olursa, 
tabiki SOL anlayışta terörist olur. Bir ülkede ekmek arası döneri va-
tandaşa kakalayan bir parti % 7,5 oranında oy alabiliyorsa SOL’un 
teröristliğine inananların çokluğuna şaşırmamak gerek. SOLA iftira 
atanlar gıçılarındaki yırtığı görseler daha gerçekçi olur sanırım. Da-
yanaksız kuru kuru iddialara kargalar bile bozuk atar. Bakın şu ger-
çeğe inanırım, sahte ucube görüntülere asla değer vermem. Derin-
lerdeki görünmeyen derin görüntülerden çekinirim. Derin 
karanlık güçlerce, derin laboratuarlar da üretilen 
sahte Soros’çu bir sol anlayışı, yurtsever ilerici sol 
bir anlayışla birbirine karıştırmayın. İktidar’lar iktidarda 
daimi kalabilmek uğruna her haltı yerler. 70 yıl bu ülkeyi sağ kulvar-
da at koşturan, askeri darbe yönetimlerini buna dahil edersek “Çün-
kü darbeciler sol ve solculardan aşırı derecede nefret ederdi.” Ülkeyi 
sağcı hükümetler yönetti yönetiyor. Hem de tam yetki ile, ülkeye ne 
gibi bir getirleri oldu? Ülkeyi şahamı kaldırdılar? Yoksa emperyalist 
ülkelerin iştahlarını mı şaha kaldırdılar? Dazlak kel kafalarına, em-
peryalizmin şimşir tarağını yakıştırdılar ancak. Keyfimizi kaçırmadık-
ları gün olmadı ki. başka hiç bir işe yaramadılar? Ne kazandırdılar? 
Her gün dilimizi beş karış uzatarak, asabımızı bozdular. Başka ne 
kazandırdılar ki? Kocaman kocaman kayaları üzerimize yığmışlar, 
yaptırdıkları anıt mezarları ile ahkâm keser, kafadan çatlak karga 
sesliler.
Ağa babalarının ayaklarına kapanan yoksulluğu çok gördüm.
”YÜCE ALLAHIM BİZLERE YOKSULLUĞU MÜNASİP GÖREN, 
SEÇİLMİŞ YÖNETİCİLERİMİZİ BAŞIMIZDAN HİÇ EKSİK ETME EMİ!” 
duası ile zavallılaşmak kabul edilecek gibi değil. Tepelerine doymak 
bilmeyen seçilmiş ağaları çöreklenmiş, bizim HAKAN şükürcü 
kanaatkâr cemşit sürüngenler dünden razı gönüllü 
köleliğe. Ötelenmek o kadar çok hoşlarına gidiyor ki 
cuk oturuyor kerizlik sıfatlarına. Ne işe yarıyoruz? Yaşa-
mak için mi yaşamıyoruz? Yaşamamak için mi yaşıyoruz? Yaşamayı, 

adam gibi yaşamak istemediğimiz için nasıl yaşanacağını bilmiyoruz 
bile, soluk alıp veriyoruz ya yaşamasak da olur. Ölüm olayı bize layık 
görüldüyse? Ölelim daha makbule geçmez mi? Fakir fukaranın 
yer altında muhteşem renkli bir hayali var. O yalan 
diyarda hayallerini süsleyen (CENNET!) Cennette, er-
keklerin ödülüne 72 tane HURİ meleği düşecek ya! 
hiç bitmeyen kerizliğimiz ile nanay gülüm nanay! 
hahha nanay cancağızım! Toprağın üstünde (HURİ)yi 
kaybetmişiz, toprağın altında (NURİ)yi arıyoruz.. Ne 
keyifli yalan bir dünya. 72 tane HURİ meleği yoksulun payına düşer 
düşmesine de, Yoksul ne yapsın bu kadar HURİ meleğini? Bir tanecik 
olmasa da olur. Yastığına sarılıp yatsın gari, rüyasında görür belki? 
Yaşadığı gerçek dünyada kanaatkârlığı yetmezmiş gibi, öteki yalancı 
dünyanın cennetinde de şükürcü bizim gibi sefil yoksulluk. HURİ’li 
bir cennette HURİ’siz kalacak payımıza düşen zavallı yoksulluğumuz. 
Peki, cennette, kadınlara aslan gibi kaç tane NURİ 
meleği düşer acaba? Bilen varmı? İşte burada du-
rup düşünmemiz gerek. İşin orasını Allah bilir, cen-
neti ballandıra ballandıra öven din bilgini cinci hoca 
efendilere sorsan, HURİ’ler hakkında kesin bilgi sa-
hibidirler. Fakat NURİ’ler hakkında herhangi bir bilgi 
sahibi değiller işlerine gelmez. İşin içine NURİ melekleri 
karıştı ya! keyfleri kaçar. HURİ’leride NURİ’leride Allah’a havale edip 
işin içinden sıyrılır, toz olup ortalıktan kaybolurlar. Yaşıyoruz, yaşıyo-
ruz yaşamasına da, niye yaşıyoruz? Anlamadım gitti. Ha yaşamışız, 
ha yaşamamışız. Üfff...! üf! üf! ocağımızdan yırak olsun ne can sıkı-
cı bir havada yaşıyoruz. Yaşadım mı, öldüm mü birbirine karıştırdım 
şaşırmışlığımı. Elimizden bir şey gelmediğine göre zenginin zengin-
liği çenemizi yormaktan başka bir şeye yaramaz. Dümbeleği biz 
çalar biz oynarız. Yoksulluğumuzla baş başa yaşar, 
ömrümüzün sonuna kadar rezil bir yoksulluğa gö-
nüllü razı oluruz. Yapacak bir şey yok. Herkes içinde 
bulunduğu rezil yaşantısına veya mutlu yaşantısına 
şükür ediyorsa? Bizim payımıza düşen hariçten gazel okumak-

tır. Sahi terör neden hep yoksul bir yaşantının kapı-
sını çalarda? Karnı doygun gödelek kodamanların 
semtine hiç uğramaz? Ulan fırıldak gibi dönen sar-
hoş dünya! 
sarhoşken sarhoş sarhoş gidip kafanı güneşe çarpmadın. 

Nasıl oluyor da başınla, elinle ayağınla gönüllü gidip ayık 

kafanla, zifiri bir karanlığa kafanı çarptın?
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Zeydan Karalar Saimbeyli’nin yanında
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Saimbeyli’de muhtarlarla görüştü, ilçenin 
sorunlarını dinledi. Başkan Zeydan Karalar ayrıca kiraz üreticileri ile de bir araya gelip, üretimin 
artması için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçtiğimiz yıl soğuk 
hava deposu hizmetiyle destek verilen Saimbeyli’deki kiraz üreticilerine, 
zararlılara karşı biyolojik mücadelede destek olmak için sirke dağıttı. Sa-
imbeyli’de köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Karalar, “Sorun-
ların bize gelmesini beklemiyor, çözümü için biz size geliyoruz” dedi.

 
ÜRETİCİLERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Sık sık ilçelerde incelemelerini sürdüren ve belediye çalışmalarını yerinde 
inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’ın 
kırsal köyleri, Feke ve Saimbeyli’de muhtarlar ve halka buluştu, sorunları 
dinledi, çözüm odaklı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KİRAZ ÜRETİCİSİNE DESTEK

Kirazıyla ünlü Saimbeyli İlçesi’nde Kiraz Üreticileri Kooperatifi ve yöre 
halkıyla buluşan Başkan Karalar, geçtiğimiz yıl bölgede devreye sokulan 
soğuk hava deposundan memnuniyetini dile getiren Saimbeylili üreticile-
re desteğin süreceğini belirtti.
Başkan Zeydan Karalar, “Geçtiğimiz yıl burada üretecinin yaşadığı zor-
lukların aşılması için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik.  Biyolojik 
mücadele kapsamında sirke dağıtıyoruz. Hiç ilaç serpmeden kiraz sineği-
ni yok eden sirkeyi dağıtıyoruz. Geçen sene kirazı destekledik ve çok iyi 
fiyata sattınız. Bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Pozantılılar 
da soğuk hava deposu istedi, orada yapılmış bir yeri kışın nar üreticilerine 
verdik. Soğuk hava deposu yapmak biraz maliyetli. Orada yapılmış kulla-
nılmayan bir depoyu kiralayıp hizmete sunacağız. Sizler üretip kazandıkça 
Adana’mız hep birlikte kazanacak” dedi.
Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen soğuk hava deposu nedeniyle ürünlerini 

çok iyi fiyata sattıklarını belirterek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar’a teşekkür eden üreticilere, kiraz sineği ile mücadele için 
sirke dağıtıldı.

MUHTARLAR SORUNLARINI ANLATTI

Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda yörenin köy ve ma-
halle muhtarlarıyla  da buluşan Başkan Zeydan Karalar, bölgeye yaptık-
ları hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıya Büyükşehir 
bürokratları da eşlik etti.
Başkan Zeydan Karalar muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada; “Bütün 
dünyanın hastalık geçirdiği bir dönemde işyerleri kapandı,  işsizlik arttı. 
Pandemi nedeniyle çalışamayanların sayısı arttı, bizim gelirimiz azaldı. 
Biz bu şartlarda en iyi işi nasıl yaparız ona baktık ve hizmetlerimize de-
vam ettik. Daha mart sonu gelmeden 1 milyon ton asfalt döktük. Bizden 
önce 5 yılda 894 bin ton asalt dökmüşler, biz iki yılda bunu aştık. Önü-
müzdeki yıl Adana’da büyük oranda yol sorunu kalmayacak. Yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.

MEZARLIKLARIN HEPSİNDE ÇALIŞMALAR
 BAŞLATIYORUZ

Muhtarların tek tek sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, “Muh-
tarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde hizmetleri önceliğine göre 
vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Talep ettiğiniz gibi mezarlıkların çitleri 
yapılacak, bakıma ihtiyacı olanların hepsi hemen tamamlanacak. Bu 
konuda gerekli çalışmayı başlattık. Su ve yol sorunlarını da en kısa sürede 
çözeceğiz” yanıtını verdi.
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Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.
Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

İdare Merkezi:
Hacıuşağı Mah. Irmak cad. 
No: 43/A Kozan/ADANA
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0(322) 516 15 19
0(533) 499 76 13
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            sonfikir01@gmail.com
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İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

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

YÜREĞİR’DE BAHAR TEMİZLİĞİ

Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri baharla 
birlikte çalışma temposunu artırdı.
Budama, peyzaj, bakım ve onarım gibi çalışmalarla vatandaşların 
sürekli kullandığı alanlar olan parklar ve mesire alanlarında hum-
malı bir çalışma sergileyen belediye ekipleri, yaz ayına da hazılık 
yapıyor.
Bahar mevsimi ile birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, parklar-
da rutin bir şekilde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra 

bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.
Mahalle araları, parklar ve sokaklarda budama çalışmalarını sürdü-
ren park bahçeler ekipleri, bir taraftan da bitkilendirme ve ağaçlan-
dırma çalışmaları yapıyor.
İlçe genelinde titiz bir program uygulayan ekipler, tüm parkları, 
yeşil alanları elden geçiriyor, eksikliklerini gidererek bakım ve ona-
rımlarını gerçekleştiriyor.
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