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Süper Beyin Sezer Karaoğlu dünyanın ilgisini
çekiyor; ekibiyle harikalar yaratıyor
İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı
Veysel Sırkıntı güven tazeledi

Aslen Kozanlı olan Faruk Karaoğlu'nun Oğlu Sezer Karaoğlu harikalar yaratıyor. Hollanda
da yaşayan genç ve Süper beyin, geliştirdiği 3 boyutlu yapay zeka yazılımını Avrupa, Amerika, Çin ve Kore gibi teknoloji devlerine satıyor. HUWAİ ve SAMSUNG gibi dev markalarla çalışıyor. Kurdugu firma hiçbir yatırım desteği almadan 5 yıl içerisinde 25 kişilik bir
beyin takımıyla geliştirdiği teknoloji ile sadece tekonoloji devlerinin değil medyanın da çok
fazla ilgisini çekiyor.
Sezer Karaoğlu ve arkadaşlarının geliştirdiği teknoloji, şoförsüz araba (otomatik) sürüşlerini
mümkün kılan algoritmalar, cep telefonu ile çekilen resimlerin görüntü kalitesinin arttırılması, kayıtedilmiş görüntü ve videoların manipule edilmesi daire, binaların 3 boyutlu kopyalaması yapılarak sanal turlar oluşturulması (küçük çaplı objelerin ve insanların 3 boyutlu
kopyalanması gibi geliştirdiği teknolojilerle yurt dışında büyük ilgi görüyor. 15-16’da

Hilmi Yılmaz İmamoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

İmamoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu’nun hemen herkes
tarafından sevilen müdürü Hilmi Yılmaz, İmamoğlu
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı. Yaklaşık 10 yıldır Fatih YBO’da müdür yardımcısı, müdür
başyardımcısı ve son 4 yıldır da okul müdürü olarak
görev yapan Hilmi Yılmaz İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü olarak görevine başladı. 6’da

İYİ Parti Kozan İlçe Başkanlığı 2. olağan kongresi
İYİ Parti Adana Milletvekilleri İsmail Koncuk,
Metanet Çulhaoğlu ve
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkan
Yardımcısı Halil İbrahim
Oral, İYİ Parti Adana İl
Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Kozan Belediye
Başkan Vekili Kenan
Avan, Belediye Başkan
Yardımcıları Arif Dağlı, Ruhi Gül, Süleyman
Şenoğul, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Volkan Bayrakçı, çevre ilçelerin ilçe
başkanları, belediye meclis üyeleri, delegeler ve
partililerin katılımıyla gerçekleşti. Kozan Belediye Sineması’nda düzenlenen kongrede mevcut
başkan Veysel Sırkıntı yeniden İYİ Parti Kozan
İlçe Başkanı seçildi.
Kozan Belediye Eski Başkanı Musa Öztürk, il
delege listesinde yer aldı.11’de
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Esnaf Musa Kandemir 13 yıl sonra gelen Elektrik faturasıyla şok oldu
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan Sanayi Sitesi
esnaflarından Musa
Kandemir’in başına,
böylesi ancak Türkiye’de olur, dedirtecek
türden bir olay geldi.
Esnaf Kandemir,
işyerine 13 yıl sonra
gelen 2 bin TL’lik
Elektrik faturasıyla
şoke oldu. Mecburen
borcu ödeyen Kandemir, daha sonra
yetkilileri arayarak
faturanın iptalini
istedi. Faturaya baktığımızda ilk okuma
tarihinin 01/01/2007son okuma tarihinin
ise 17/02/2020 olduğu görülüyor.

Musa Kandemir “1998 yılında şehir merkezindeki yerimden Kozan
Sanayi sitesine taşınmıştık. 2007
yılına kadar düzenli olarak elektrik
faturası geliyordu. 2007 yılından
sonra gelmez oldu. Elektrik borcumuz olduğuna dair Tedaş’tan
herhangi bir tebligatta gelmedi.
Madem borcum var. Neden bu
zamana kadar beklediniz? Sanayi
sitesindeki iş yerimde 3 tane elektrik saati var. Bir işyerinde 3 tane
elektrik saati olur mu? Sanayideki
diğer esnaflarından elektrik sayacı
okunuyor da benim elektrik saatim
neden okunmadı. Tedaş’a gittim
ama onlarda bu duruma anlam
veremeyip herhangi bir bilgi veremediler. Mecburen borcu ödedim.
Bu faturaya itiraz ettim. Sonucu
bekliyorum” dedi.

CHP Kadın Kolları Olağan kongresi yapıldı

Av. Mustafa ÇİFTÇİ
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları olağan kongresi parti
binasında geçtiğimiz hafta yapıldı. Belgin Sarıtaş yeniden Kadın
Kolları başkanı seçildi.
Kadın Kolları Başkanı Sarıtaş “CHP Kozan ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Desteklerini esirgemeyen tüm kadınlarımıza çok çok
teşekkür ediyorum. Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerimize hayırlı
olsun. Biz biriz hep birlikte partimizi yerelde ve genelde daha ileriye
taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayın
kadınlar birlik olursa yer yerinde oynar. Sen yoksan bir eksiğiz. Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisine son nefesimize kadar
sahip çıkmaya ve savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Belgin Sarıtaş’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Zehra
Arık, Zeynep Bingöl, Zeynep Damar, Arzu Doğan, Nurcan Eroğlu,
Selma Kulaklı, Fatma Özcan, Ayşegül Öztürk, Emine Topçu ve Fidan
Ünlü.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya
sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden,
iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde
gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!

Nazlım Unlu Mamülleri
Fuat KÖKYILDIRIM

25 Şubat Salı 2020
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NÝCE ÖZGÜR
SENELERÝN OLSUN
KOCA ÇINAR

ÝHTÝYAR

FERÝDUN
SARICA

Evlatlarýn ve Sevenlerin

13,5 cm 10 cm
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin

kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece
dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Alican YÜKSEL

Ahmet TANRIVERDİ

YÜKSEL TİCARET

Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir
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Bilgili'ye sormak lazım: "AKP'nin 18 yıllık iktidarında bırakın

Kozan'ı Adana'ya katkısı nedir?
AKP Kozan İlçe Başkanı Sevgili Dostum Yusuf
Bilgili, Kozan Ekspres Gazetesi Hüseyin Erciyes'e yaptığı açıklamada: "Zeydan Karalar'ın
Kozan'a vereceği hiç bir şey yok" kehanetinde bulunmuş.
Aslında siyasiler buna cevap vermeli de, biz yine yerimizde
duramadık, neden? Çünkü eleştiriler muhakkak yapılmalı ama
adil yapılmalı. Henüz 1 yılını doldurmayan Adana Büyükşehir'le ilgili gelecek yılları da kapsayan negatif yorumda bulunan Bilgili'ye sormak lazım: "AKP'nin 18 yıllık iktidarında
bırakın Kozan'ı Adana'ya katkısı nedir Alahaşkına?!
Siz yaşanmamış yılları değerlendirirken yaşanmış yılları bize
unutturmaya mı çalışıyorsunuz? Aklımızla alay etmeyin! Koca
iktidarınızdan bize seçimlerde verilen vaatler ve hayal kalıyor.
Daha Adana Kozan duble yolunu 10 yılı aşkındır bitiremedi-

niz.
Mansurlu yolu daha kapalı.
Horzum Ağ Değirmen yolu öyle
duruyor.
Çevre yoluna bir kaldırım yapamadınız amaaa sizden olmayan
yönetimlere 1 kamyon asfalt veren
Kara Yolları Şefi'nin tayinini çıkartıverdiniz!
İşsizlik çığ gibi büyüdü, ekonomi
bozuldu, memleketin en işsiz ve
en ihmal edilen bölümündeyiz.
Bize yapmadıklarınıza değil; lütfen önce devasa iktidarınızın bizden aldıklarına bir bakın hele!

Tüm Müslüman Âleminin ve
Kozanlı hemşerilerimizin mübarek
Regaib Kandili’ni kutlarız

DR. MERYEM GÜLPERİ SUCAK
DİŞHEKİMİ DURMUŞ SUCAK

Arif DAĞLI
Kozan Belediye Başkan
Yardımcısı
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Tapanlılar Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş “Kıyafet ve

oyuncakları ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz”
20 Şubat Perşembe günü Tapan'ımızın tüm
köylerinin bir arada olduğu bir etkinlikle Ali
Kuşçu İlkokulu ve Paşalı Ortaokulumuzun ev
sahipliğinde ihtiyaç sahiplerine ve çocuklarımıza dağıtımını yaptık. Kıyafet ve oyuncakları
çocuklarımıza ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca öğrencilerimize “Etkili İletişim ve Görgü Kuralları” eğitimi veren Kadın
Kolları Başkanımız Emine Altıntaş’a dernek
yöneticilerimize ve kadın kollarımıza teşekkür
ediyorum. Ekip olmak güzel bir şey” dedi

Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği tarafından organize edilen "Çocuklar
Üşümesin" ," Benimde Oyuncağım Var" ve
"Bir Elde Sen Uzat" kampanyasında toplanmış
olan kıyafet ve oyuncak ihtiyaç sahiplerine
dağıtımı 20 Ocak Perşembe günü yapıldı.
Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş “Projemiz
sayesinde toplanılan kıyafet ve oyuncakları

Tüm Müslüman âleminin ve Kozanlı
hemşerilerimizin mübarek Regaib Kandili'ni
kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış,
Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Abidin KAYMAK

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun
günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü
duaların kabul olsun, Regaip kandiliniz mübarek olsun...

Mehmet Yağan
YAĞANLAR UN
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Hilmi Yılmaz İmamoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

İmamoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu’nun hemen herkes tarafından sevilen müdürü Hilmi Yılmaz, İmamoğlu İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı. Yaklaşık 10 yıldır Fatih
YBO’da müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı ve son 4
yıldır da okul müdürü olarak görev yapan Hilmi Yılmaz
İmamoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görevine
başladı. Hilmi Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin
kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece
dualarda birleşmek dileğiyle. Tüm İslam Aleminin
ve Kozanlı Hemşerilerimin Regaip Kandilini en içten
dileklerimle kutlarım.

Av. Yusuf BİLGİLİ
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı

Başkan Yahya Ocak’tan Regaip Kandili mesajı
S.S. Kozan Sancaklı Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi ve Kunduracılar
Odası Başkanı Yahya Ocak,
Regaip Kandili dolayısıyla
mesaj yayımladı. Kandillerin
insanlar arasında, komşuluk,
akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, iç
dünyalarının aydınlanmasına
vesile olan çok özel geceler
olduğunu belirten Başkan Ocak
mesajında “Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayı ile
başlayıp, Şaban ayı ile devam
eden ve Ramazan ayı ile taçlanan mukaddes günlerin başlangıcı olan Regaip Kandili; kendimizi
yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını
temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaip Kandilinin ülkemize, milletimize, Kozan’ımıza ve Türk-İslam alemine bolluk, bereket, huzur,
barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum” dedi
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Kozan Belediyesi Kendi Bitkisini Üretiyor
Kozan’ın yeşil dokusunu daha da artırmaya
yönelik çalışmalarına, bahar öncesi hız veren
Kozan Belediyesi, dikimi gerçekleştirilen bitki
türlerini çelikten üreterek hem kaliteyi artırıyor hem de maliyeti asgariye indiriyor. Adana
yolu üzerinde bulunan Kozan Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığındaki seralarda bu yöntem ile yetiştirilen birbirinden güzel
çiçek ve süs bitkileri Kozan’a bambaşka bir
güzellik katacak.

“Bu Sistem, Hem Estetik, Hem
Tasarruf Sağlıyor”
Kozan’ın yeşil dokusunu ve kişi başına düşen
yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım
Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün

serasında yaklaşık 50 bin adet süs bitkisi,
gül, mevsimlik ve çalı bitkilerinin çelikten
üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.
Müdürlüğe bağlı ekiplerin titiz çalışmaları
sonucu elde edilen ürünlerin Kozan’ın dört
bir yanını güzelleştireceğini söyleyen Başkan Özgan, “Seralarımızda lavanta, biberiye,
gül, ateş dikeni, sardunya, ligustrum, mine,
kekik, Amerikan sarmaşığı, patlıcan çiçeği,
bodrum papatyası, begonvil,Kedi Tırnağı,Soğukluk Çiçeği, Atatürk çiçeği, şimşir,
İskenderun kauçuğu, acem borusu, fırça çalışı,
Japon gülü, taflan, pitos, oya ağacı, Benjamin,
telgraf çiçeği, para çiçeği, sedum, şebboy,
türbe çiçeği, reyhan, fil azığı, gazanya, ful
çiçeği, Papatya, ana kokusu, kolonya çiçeği,
turunç, harnup, fıstık çamı, çeşme papatyası
ve vinka çiçeği üretimi yapılmaktadır. Yetişen
her bitki sadece Kozan’ımızı güzelleştirmekle
kalmıyor, ciddi bir meblağın da belediyemiz
kasasında kalarak tasarruf etmemizi sağlıyor.”
şeklinde konuştu.
Hedeflerinin ‘Yeşiller içinde bir Kozan’ olduğunu kaydeden Başkan Özgan, “Kozan her
yönüyle daha yaşanabilir olması için projeler
üreteceğiz. Çevrecilik çalışmaları kapsamında,
ağaç dikimlerimizle ve diğer faaliyetlerimizle
durmadan, usanmadan çalışmalarımız sürdüre-

ceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda tüm Kozanlı hemşerilerimin de desteklerini
bekliyorum. Çünkü bunu başarabilmek sadece
bizim çalışmalarımızla değil tüm Kozan’ın
bu hedefe kilitlenmesiyle mümkün olacaktır”
dedi.

TAZİYELER
Gazetemiz Yazarı, Eğitimci Sacit Öztürk’ün kardeşi Sedat ÖZTÜRK, ile
Kozan Devlet Hastanesi Personellerinden Murat Karamanoğlu’nun Babası,
Denizbank Müdürü Adem Kürşat Pazarcı’nın Dayısı Burhan KARAMANOĞLU,
Hakk’ın rahmetine kavuştular. Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine
ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA
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Tüm Müslüman Âleminin
ve Kozanlı
hemşerilerimizin mübarek
Regaib
Kandili'ni kutlarım

ADEM KAMALI
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İbrahim Yorgun “Şifreli Maçlar Ünsal Halı Saha Spor Kompleksin’de izlenir”
Ünsal Halı Saha şifreli maç yayınlarında 12.
Yılını kutluyor. Tüm şifreli maçları izlemek
için ilk akla gelen isim olan ve Kozan halkına
uzun yıllardır Karacaoğlan Mahallesi Alptuğ
Sokak No 4/1, adresinde hizmet veren Ünsal
Halı Saha Spor Kompleksinin işletmeciliğini
yapan İbrahim Yorgun, 12 yıldır şifreli maç
yayınlarında hiç sorun yaşanmadan vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getirdi.
Yüzlerle kişinin aynı anda maç izlemesine
olanak sağlayan Ünsal Halı Saha, kantin ve
rahatça oturabileceğiniz alanlara da sahip. Halı
Saha maçlarına da ev sahipliği yapan Ünsal
Halı Saha vatandaşlardan ilgi görüyor. Hafta
sonu oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını

izlemeye gelen vatandaşlar işletmeden memnuniyetle ayrıldılar.
İşletmeci İbrahim Yorgun, Galatasaray, Radamel Falcao’yu aldığında adak kurbanı keserek maç izlemeye gelen yurttaşlara kavurma
dağıtmıştı.

Yalçın Büfe’den Kareler
İsmail Küçüközen, Veysel

İşletmeciliğini Son Fikir
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yalçın
Kara’nın Eşi Hatice Kara’nın
yaptığı, Irmak Caddesi Deniz
Bank karşısında hizmet veren
Yalçın Büfe yüzde yüz doğal
meyve suları ve el yapımı
şalgamıyla ilgi görüyor. Doğal
içeceklerin yanı sıra Yalçın
Büfe’de hamburger ve tost da
bulunuyor.

İLK KEZ AÇILAN ZEKA
OYUNLARI VE FEN DENEY
MERKEZİ'Nİ MUTLAKA
GÖRMELİSİNİZ
Hakan Kurtaran Öğretmenimiz ve
Kardeşi Eczacı Mehmet Kurtaran
kardeşimiz orijinal insanlardır.
Hakan hocam Kozan'a eğitim
yatırımı yapan istisnai insanlardan. Düzgün yaşayan ve topluma
faydası dokunan artı değerlerimiz
iyi ki var.

Hilmi Yılmaz gardaşım

Kalkan, Hüseyin Erciyes, Amir
Akdağ ŞALGAM konusu-

İmamoğlu İlçe Milli Eği-

nu epey işlediler. Hele bizim

tim Şube Müdürü olarak

Hüseyin Erciyes "Karaoğlu

atandı. Hayırlı, uğurlu
olsun. Başarılı olacağına
eminim. O eski Şalgamları
özlemiş. Eski günleri yad
ettik.

Şalgamları müthiş" dedi.
Babasının tek oğlu İsmail
Küçüközen biraz kapris yapsa
da birbirimizden vazgeçmeyiz.
Veysel Kalkan kardeşim şalgamı tadını 80'li yıllardan bilir.
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bunları amatör bir ruhla, maddi beklenti içinde
olmadan hayata geçiren oluşumlar. Ülkemizin,
insanın, yaşamın faydasına teknik çalışmalar
yapan kurumlar. Merkezi yönetimlerin böyle
yapılanmaları durdurmaması, önünü kesmemesi, aksine desteklemesi gerek. Elbette ben
Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı’nda bulunmuş biri olarak, odalarımızın
yaptıklarıyla onur duyuyorum ve hep yanınızda olacağımı söylüyorum” dedi.
Kaçak inşaatların yarattığı sorunlara da değinen Başkan Zeydan Karalar, “Kaçak inşaatlarla ilgili belediyelerin çok büyük sorumluluğu
var ama belediyelerin bu konudaki yetkileri
de tırpanlanıyor. Yapı affı, imara vurulan en
büyük darbelerden biri. Ben Seyhan Belediye
Başkanı’yken bunları yaşadım. Öyle bir alışkanlık var ki Adana’da; örneğin 2 bin metrekare inşaat ruhsatı alınıyor ancak yüzde 20, 25
fazla yapılıyor. Statiği, hesapları 10 kata göre
yapılıyor ama 13 kat inşa ediliyor. Bunlar yapı
kirliliği oluşturuyor fakat daha önemlisi hayati
sorun teşkil ediyor. Bu yapı affı olumlu sonuç
vermedi. Bununla ilgili Büyükşehir olarak ne
yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Ama Real Alışveriş Merkezi’nin arkasın-

daki arazileri yeni imara açmama kararındayken, mahkeme oranın açılması doğrultusunda
karar verdi. Mahkeme kararına uymamak suç
teşkil ettiği için yapacak bir şey kalmıyor”
diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar: “Odalarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İMO Adana Şubesi’nde yaptığı
konuşmada yapı affından, sera gazı salınımına, odaların toplum yararına faaliyetlerinden,
yenilenebilir enerji çalışmalarına uzanan geniş
bir yelpazede önemli konulara değindi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan
Karalar, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)
Adana Şubesi Genel Kurulu’na katıldı.
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurulda söz alan Başkan Zeydan Karalar,
“Odalarımızla bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Odaların geldiği noktayı
takip ediyorum. Odalar bilimsel çalışma
yapan, toplumsal anlamda yarar sağlayacak
güzel projelere imza atan, çözüm üreten ve

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

BÖLGE BAYII
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

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

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak farklı bir
belediye yönetimi sergilemeleri gerektiğini
belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam
etti: “İklim değişikliği ve farklı yaşamsal
sorunlarla ilgili bilinçli olunması, bilimsel önlemler alınması gerekiyor. Yeryüzünde ısınan
atmosferin dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunun farkında olarak önlemler alınmalı.
Sera gazı salınımını azaltacak önlemler alınmalı” dedi.
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İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı güven tazeledi

İYİ Parti Kozan İlçe Başkanlığı 2. olağan kongresi İYİ Parti Adana
Milletvekilleri İsmail Koncuk, Metanet Çulhaoğlu ve İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Oral, İYİ
Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Kozan Belediye Başkan
Vekili Kenan Avan, Belediye Başkan Yardımcıları Arif Dağlı, Ruhi
Gül, Süleyman Şenoğul, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Volkan Bayrakçı, çevre ilçelerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, delegeler ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. Kozan Belediye
Sineması’nda düzenlenen kongrede mevcut başkan Veysel Sırkıntı
yeniden İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı seçildi. Kozan Belediye Eski
Başkanı Musa Öztürk, il delege listesinde yer aldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan seçimine gidildi. Divan Başkanlığına İYİ Parti Ankara Milletvekili ve
Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Oral, Başkan Yardımcılığına
Rıfat Karabucak, Kâtip üyeliklere Enis Akyürek, Ali Güleryüz ve Bahri
Bahadır.
İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı yıl boyunca yapmış oldukları faaliyetleri anlattı.
Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Oral
“İYİ Partinin sermayesi insan ve Türk Milletidir. Üye sayısını en çok
arttıran parti İYİ Partidir. Son verilere göre partimizin üye sayısı 267
bini bulmuştur. İYİ Parti halkı esir etmek, iradesini gasp etmek isteyenlere mücadele için vardır. İYİ Parti kendini milliyetçi, demokrat ve
kalkınmacı olarak tanımlamaktadır. Her zaman sahada olmalıyız.” dedi.
İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ise Adana’da 38 tane
belediye meclis üyesi kazandıklarını söyledi. İYİ Parti’nin Adana’da
çok iyi temsil edildiğinin altını çizen İl Başkanı Boyvadaoğlu seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu ve kazanın İYİ Parti olduğunu dile
getirdi.
İYİ Parti Adana Milletvekilleri İsmail Koncuk, Ozan Ceyhun’un Viyana’ya büyükelçi olarak atanmasını kınadığını söyledi. İYİ Partinin
milletin menfaatine olan her konuda iktidarı desteklediklerini söyledi.
İYİ Parti Milletvekili Metanet Çulhaoğlu’nun konuşmasının ardından
seçime geçildi.
İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı’nın yeni yönetiminde şu
isimler yer aldı: “A. Perran Sertelli, Adnan Enişte, Abdullah Çürük,
Ali Efe, Ali Özcanlı, Ali Yeğenoğlu, Bülent Bayrakçı, Cahit Atlı, Esin
Demir, Fatih Cengiz, Gülcan Yılmaz, Gülseren Sevimli, Gürsel Ağca,

Halil Uçak, Hatice Özarslan, İbrahim Yıldırım, İsmet Halaçlar, Kemal
Işık, M. Cafer Yüce, Mahmut Alıç, Mehrinur Halaçoğlu, Muhammet
Aslantürk, Mustafa Yıldırım, Nuri Karakaş, Ömer Gültekin, Ramazan
Erkmen, Sacit Batur, Sevdiye Çürük, Türkan Kocaman, Veysel Avan,
Zeliha Kaya ve Erkan Can.
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Tüm Müslüman Âleminin ve Kozanlı
hemşerilerimizin mübarek Regaib Kandili'ni kutlarım
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Tüm Müslüman Âleminin ve Kozanlı
hemşerilerimizin mübarek Regaib Kandili'ni
kutlarım… Bu hayırlı günde Allah 'Barış,
Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Salim AÇIKGÖZ
Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

Vahdettin SARI
Işıklı Mahallesi Muhtarı

TAHSİN MENCİK
MENCİK HAS UN DEĞİRMENİ

Manav Ali PAŞA TLF:0536 676 42 77

Kozanlının ve Ailenizin Manavı

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ BULUNUR
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AHİR ZAMAN (3)
Kozmik alemin oluşması aşamasında dünyayı yönetecek, bundan
dolayı da sorumlu olacak varlığı belirlemek için Cenab-ı Allah yaratıklara bir sunum yaptığında, İNSAN, hemen ortaya fırlayarak EMANETE
talip olmuştur. Bunun anlamı güneş gibi kuşatıcı, toprak gibi verimli,
deniz gibi tevazulu olmaktır. İnsanoğlu yüklendiği bu misyonu yerine
getireceğine dair Yüce Yaratıcına söz vermiştir.

Kozmik alemin oluşması aşamasında dünyayı
yönetecek, bundan dolayı da sorumlu olacak varlığı
belirlemek için Cenab-ı Allah yaratıklara bir sunum
yaptığında, İNSAN, hemen ortaya fırlayarak EMANETE talip olmuştur. Bunun anlamı güneş gibi kuşatıcı, toprak gibi verimli, deniz gibi tevazulu olmaktır.
İnsanoğlu yüklendiği bu misyonu yerine getireceğine dair Yüce Yaratıcına söz vermiştir.
Allah (c.c.), insana ikram ettiği akıl donanımıyla
yetinmemiş, kitaplar da göndermiştir. Bunların sonuncusu Kur’an-ı Kerimdir. Kur’an-ı Kerim, bireyin kişisel gelişiminden tutun, toplumun sosyo-ekonomik yapısındaki dinamiklerini, moral değer ve
mutluluklarını, içerde huzurlu, dışarda onurlu yaşamanın bütün kodlarını sunmuştur. Ehl-i Kur’an olan
alimler bu hassasiyetleri gerek devlet ricaline gerekse halka yansıtmaktan hiç geri durmamışlardır. Ebu
Hanifelerin, İmam-ı Maliklerin ölüm pahasına devlet
adamlarına hakkı söylemekten yılmadıklarını biliyoruz. Ak Şemseddin de Fatih’e ince ayar bir uyarı
yapmaktan çekinmemiştir: Fatih’in girdiği salonda
Ak Şemseddin ayağa kalkmamış; sebebini de fetihten sonra şımarabileceği gerekçesiyle açıklamıştır.
Ne yazık ki ahir zamanda hocanın da toplumun da
kimyasının nasıl bozulacağını beyan eden haberlerden (hadislerden) bir kaçını yine sıralayacağız:
‘’ Hutbe okuyan hatipler çoğaldığı zaman, alimler
sırtlarını siyasi otoriteye dayandırdıklarında, onların
keyflerine göre fetva verdiklerinde kıyamet yakındır.’’
Başka bir hadiste: Alimleriniz halkın parasını
çekmek için okuduklarında, Kur’an-ı Kerimi de
ticaret metaı edindiğiniz zaman kıyamet yakındır.’’ Buyurulmuştur.
Kur’an, yukarda zikrettiğimiz konumundan alınıp şanına hiç uymayan yerlere koyulduğunda bütün

dengeler bozulur. Bozulma bir ifsat sürecine dönüşür; sadece toplumda değil evrende dahi kendini gösterir. Küresel ısınma, iklim değişikliği neyin nesi?..
Bilinen tarih itibariyle insanoğlu, ne küresel ısınmayı nede iklim değişikliğini biliyordu!..
İçkiler açıkça içildiğinde, enva-i çeşit çalgılar çalınıp kadınlar aleni şarkı söylediklerinde, bu ümmet
geçmişini lanetlediği zaman kıyamet yakındır.
Yaşadığımız tarihi olayları sağlıklı bir şekilde
değerlendirebilmek için yüz seneyi baz olarak alıyorum. Bu gün hayatımızın bir parçası haline dönüşmüş olan bazı olumsuzluklar bir asır önce yaygın bir
şekilde varmıydı?.. Varsa ne anlam ifade ediyor günümüzde!..?..
‘’Alametlerden biri de ma’mur olan yerlerin terk edilip harap olması, ıssız yerlerin de
ma’mur-bayındır hale getirilmesidir.’’
Son elli yıl içinde illerin hatta ilçelerin dahi merkezleri değişmiştir. Çok gezenler bunu daha iyi görür
ve bilirler ama ben, KOZAN’dan örnek vereceğim.
Aşağı çarşı, yukarı çarşı, ULU CAMİ!.. Kozan’ın
yüz yıllardır kalbi burada atıyordu. Şimdiki halleri
hem ürkütüyor hem de tatlı bir nostalji duygusu veriyor. İki çarşıyı dolduran esnaf nerede? Özellikle canlı Cuma kalabalıkları nerede?..Önce; yok mu sebil
ettiren diyen, sonra SEBİL-SEBİL diye bağrışan aşlamacılar nerede!..?.. Tam merkezde buz gibi şalgam
diyerek nida eden aziz dost KARAOĞLU nerede?..
Olumsuzluklar ne kadar şiddetli olursa olsun,
belalar üstümüze ne kadar güçlü gelirse gelsin:
‘’Allah’tan umudunuzu kesmeyin’’ diyen bir kitabımız-KUR’ANIMIZ var… Sadece Türkiye’nin
değil, bütün dünyanın hormonlu mutluluğuna inat,
insana özgü engin huzuru için KUR’AN’ın işlerliği
şarttır.
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Süper Beyin Sezer Karaoğlu dünyanın ilgisini
çekiyor; ekibiyle harikalar yaratıyor
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Aslen Kozanlı olan Faruk Karaoğlu’nun Oğlu Sezer Karaoğlu harikalar yaratıyor. Hollanda da yaşayan genç ve Süper beyin, geliştirdiği 3
boyutlu yapay zeka yazılımını Avrupa, Amerika, Çin ve Kore gibi teknoloji devlerine satıyor. HUWAİ ve SAMSUNG gibi dev markalarla
çalışıyor. Kurdugu firma hiçbir yatırım desteği almadan 5 yıl içerisinde
25 kişilik bir beyin takımıyla geliştirdiği teknoloji ile sadece tekonoloji devlerinin değil medyanın da çok fazla ilgisini çekiyor.
Sezer Karaoğlu ve arkadaşlarının geliştirdiği teknoloji, şoförsüz araba (otomatik) sürüşlerini mümkün kılan algoritmalar, cep telefonu ile
çekilen resimlerin görüntü kalitesinin arttırılması, kayıtedilmiş görüntü
ve videoların manipule edilmesi daire, binaların 3 boyutlu kopyalaması
yapılarak sanal turlar oluşturulması (küçük çaplı objelerin ve insanların 3 boyutlu kopyalanması gibi geliştirdiği teknolojilerle yurt dışında
büyük ilgi görüyor.

Sezer Karaoğlu’nun başarı öyküsü

Sezer Karaoğlu lise eğitimini Tarsus Abdul Kerim Bengi
Anadolu Lisesinde 1.likle tamamladı. Üniversite sınavında
ilk 1500 içerisine girerek İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomunikasyon Mühendisliği bölümünde okumaya hakkazandı. Üniversite yıllarında yöneticilik anlamında ilk adımlarını
atmıstı.

Kurduğu firma hiç bir yatırım desteği almadan 5
yıl içerisinde 25 kişilik bir beyin takımına dönüştü

Telekomunikasyon Mühendisliği bölümü ögrenci temsilcisi

başkanlıkı görevinin yanında fakülte ögrenci temsilciliği yönetim
kurulunda Elektrik Elektronik Fakultesi ögrencilerine hizmette
bulundu. ITU’deki ögrenci faaliyetlerinin yurt dışında tanınması için birçok global mühendislik organizasyonlarının Türkiye
kollarının kurucu üyeliginde rolaldı. ITU IEEE Com Soc başkanlığı, EESTEC LC İstanbul iletişimden sorumlu başkan
ve saymanlık, ITU IEEE Yönetim Kurulu Saymanlık, ITU
Voleybol Kulübü başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Üniversitenin 4. Yılında Turkcell uygulamalı araştırma geliştirme
bölümünde işe basladı. Üniversiteyi 2009 yılında onur derecesi
tamamladı. Avrupa Birliği ve Fransa’dan aldığı iki ayrı burs
ile 2 yıl içerisinde Fransa ve Norveçte çifte yüksek lisans eğitimini onur derecesi ile tamamladı. Amsterdam üniversitesinin
yapay zeka alanında tanınmış profesörü olan Prof. Dr. Theo
Gevers’in tam burslu doctora teklifini kabul etti. Doktorası süresince çalısmalarını çok prestijli konferans ve dergiler de yayınladı. Çalışmaları ile çesitli alanlarda ödüller aldı. Bir çok konferansa ve organizasyona konusmacı olarak davet edildi.

Karaoğlu yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyor

merkezleri tamamen yapayzeka ile konuşmalara dönecek. Bu teknoloji
konuştuğumuz kişinin yapayzeka değil insan gibi görünmesine yardımcı olacak. Ayrıca prodüksiyon alanında çığır açacak olan bu teknoloji
saatlerce süren çekimleri dakikalarla sınırlayacak. Ve bunun gibi daha
birçok yenilikleri hayatımıza getirecek. Tabiki bu teknolojinin kotü
ellere geçmesi ülkelerarası savaşları başlatacak ya da ülkelerin istikrarsızlıgını tetikleyecek derecede tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilir.
Dolayısıyla geliştirmiş olduğu bu teknolojiye karsı savunma sistemleri de geliştiriyor. Bu sistemler şimdiden bircok avrupa hükümetinin ve özel sektörün odağı haline gelmiş durumda.

Yapmış olduğu teknolojileri Avrupa, Amerika,
Çin ve Kore gibi teknoloji devlerine satıyor...
Doktorasının 3. yılında Theo Gevers ile yapay zeka üzerine çalısmalar yapan bir firma kurdu (https://3duniversum.com/). Doktorasını
tamamladıktan sonar bu firmanın teknoloji müdürü olarak faaliyetlerine
devametti. Kurduğu firma hiç bir yatırım desteği almadan 5 yıl içerisinde 25 kişilik bir beyin takımına dönüştü. Yapmış olduğu teknolojileri

Avrupa, Amerika, Çin ve Kore gibi teknoloji devlerine
satıyor ve firması günden güne büyüyor. Firmada yaptıgı çalısmala-

rı özetleyecek olursak, şoförsüz araba (otomatik) sürüşlerini mümkün kılan algoritmalar, cep telefonu ile çekilen resimlerin görüntü
kalitesinin arttırılması, kayıt edilmiş görüntü ve videoların manipule edilmesi (https://youtu.be/eaUcKkvUMjI), daire, binaların 3
boyutlu kopyalaması yapılarak sanal turlar oluşturulması (https://
youtu.be/uTRH952n8Y0), kücük çaplı objelerin ve insanlarin 3
boyutlu kopyalanması (https://youtu.be/I0D98cK7C4g), internet
üzerinden alışverişler için sanal olarak aksesuar ve kıyafet denemesi (https://youtu.be/4hipxZ9LLQg). Geliştirmiş olduğu teknoloji ile
sadece teknoloji devlerinin değil medyanın da çok fazla ilgisini çekiyor.
Bir çok kez Hollanda ulasal kanalı ana haber bültenine konu oldu.
Hükümet, özel sector ve medyanın daveti üzerine birçok organizasyona konuşmacıolarak katılıyor.
Dr. Sezer Karaoğlu şuanda biryandan akademisyen olarak araştırmalarına Amsterdam Üniversitesi’nde devam ediyor. Ünivesitede master
ögrencilerine yapayzeka dersi veriyor. Şuan onlarca doktora ve master
öğrencisinin danışmanlıgını yapıyor.
Teknoloji Detay: Geliştirmiş olduğu otomatik görüntü ve video manipulasyonu tekniği şuanda hayalı bile zor olan birçok uygulamanın
hayatımıza girmesine imkan saglıyor. Bu teknik kullanarak hayata
gözlerini yummuş yakınlarımızla tekrardan sanal olarak konuşma
imkanısaglanıyor. Ya da gelecek nesil kişsel asistanların (Siri, Alexa
gibi) birer çehreye sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca yakın zamanda çağrı

