Furkan ABD vatandaşlığına
güvenmiş !
Đsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yaptığı
saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın babası
konuştu
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Đsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yaptığı saldırıda hayatını kaybeden lise son
sınıf öğrencisi Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan ''Oğlum ABD vatandaşı olduğuna
güvenip yola çıktı. ABD'nin tutumu bizi hayal kırıklığına uğrattı'' dedi.
Erciyes Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Doğan, ABD'de dünyaya gelen ve bu ülkenin vatandaşı olan oğlunun sadece ABD
pasaportu taşıdığını kaydetti.
Oğlunun cenazesinin Türkiye'ye gelmesinden sonra ABD Büyükelçisinin kendisini telefonla
aradığını anlatan Doğan, şunları söyledi:
''ABD Büyükelçisi ve konsolos ayrı ayrı beni aradı, taziyelerini bildirdiler. 'Bir isteğiniz
olursa haber verin' dediler. Bundan sonrası için ne yapacaklarını, somut ne adım
atacaklarını bize bildirmelerini, gelişmelerden haberdar etmelerini istedik. Şu ana kadar
dönüş olmadı.
Benim oğlum sadece ABD vatandaşı. Çifte vatandaş değil. Orada doğdu. Sadece ABD
pasaportu taşıyordu. Yapılabilecek tüm şeyleri bu ülkenin yapması gerekiyor. ABD
yönetiminin soruşturmayı açmasını bekliyoruz. ABD ülke dışındaki vatandaşlarıyla ilgili
her olayda soruşturma açma durumu varken, bizim çocuğumuzla ilgili niye soruşturma
açılmadı? Neden takip yapılmıyor? Bunun hesabını soracak şekilde bürokratik tüm
işlemleri yapmasını, çocuğumuzun haksız yere katledilmesinin araştırılmasını, acımızın
hafifletmesini istiyoruz. Sonuçlar bekliyoruz. ABD'nin Đsrail'den hesap sormasını
bekliyoruz.''
ABD PASAPORTUNA GÜVENDĐ
Oğlunun ABD pasaportu taşıdığını ve yola çıkarken ABD vatandaşı olmasına güvendiğini
anlatan Doğan, şöyle devam etti:
''Oraya giderken ''ben Amerikalıyım, bana bir şey yapmazlar' diye güvenerek gitti. Açıkça
ABD vatandaşlığına güvendi. 'Ben bu pasaportla giderim yardım da ederim' diye
düşünüyordu. Tamamen insani yardım amacıyla gittiği için böyle bir şeyle karşılaşacağını
hiç ummuyordu. Oğlum ABD vatandaşı olduğuna güvenip yola çıktı. ABD'nin tutumu bizi
hayal kırıklığına uğrattı.''
Oğlunun gemiye yapılan ilk saldırıda şehit düştüğünü öğrendiğini anlatan Ahmet Doğan
''hedef gözetmemiş olabilirler. Yaka kartları yoktu. Sadece pasaportları vardı. Oğlum ilk
saldırıda vurulanlar arasında. Tekrar silahla taramaları 5 kurşun atmaları ne kadar vahşi
olduklarını gösteriyor. Oğlum ilk saldırıda güvertedeymiş ve ilk saldırıda şehit düşmüş''
dedi.

ABD Büyükelçiliğinden kesinlikle soruşturma açılmasını talep ettiklerini ifade eden Doğan,
şöyle devam etti:
''(Takip ediyor inceliyoruz) dediler. Neyi incelediklerini, niye hala soruşturma
başlatmadıklarını da anlamış değiliz. Soruşturma başlatılır, ondan sonra inceleme yapılır.
Önce inceleyip sonra soruşturma açma mantığını da anlamış değiliz. Burada 2. sınıf
vatandaş, 3. sınıf vatandaş pozisyonu var mıdır? Merak ediyoruz. Oğlum çok
güveniyordu. ABD arkamdadır diye. Ama pek takip etmediler, ilgilenmediler. Şu anda
ABD'nin tavrını bekliyoruz. Birkaç gün sonra inceleyip size döneriz gibi bir bilgi verilmişti.
Henüz bilgi gelmedi. Bir müddet bekleyeceğiz. Hangi hukuki yol varsa o şekilde
girişimlerde bulunacağız.''
Ahmet Doğan, Hükümetin ve diğer yetkililerin kendileriyle yeterince ilgilendiğini, gereken
desteği gördüklerini bildirerek, ''Pişmanlığımız, keşkemiz yok. Çocuğumuz güzel bir yolda
şehit oldu. Biz de şehit babası olduk. Hayırlı gelişmelere vesile olacak. ABD bunu
soruştursa da soruşturmasa da oğlum ve diğer hayatını kaybedenler, bundan sonrası için
hayırlara sebep olacaklar'' dedi
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Cumhuriyet Meydanındaki saat
arızalandı
Bir çok vatandaş, saat kulesi ve Atatürk Anıtı önünde
objektiflere poz vererek hatıra fotoğrafı çektirdi
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Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan saatin arızalanması bazı vatandaşların
saati şaşırmasına neden oldu.
Kayseri'de şehir merkezinde bulunan saat arızalandı. Normal saatin 13:00 arızalanan
saatin 18:35'i göstermesi bazı vatandaşları şaşırttı. Bazı vatandaşlar saatin doğru olup
olmadığını yoldan geçenlere sorarak öğrenmeye çalıştı.
Vatandaşların en yoğun olduğu bölgedeki saatin arızalanması bazılarının da umurunda
olmadı. Bir çok vatandaş, saat kulesi ve Atatürk Anıtı önünde objektiflere poz vererek
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7136
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Furkan'ın gemi arkadaşı
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Yardım Konvoyunda Katledilen Furkan'ın Arkadaşı Gemide
Yaşadıklarını Anlattı
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Yardım Konvoyunda Katledilen Furkan'ın Arkadaşı Gemide Yaşadıklarını Anlattı
Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine, Đsrail komandolarının saldırısı sonucu
hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın yanında bulunan Halis Akıncı, baba Ahmet Doğan'a
taziye ziyaretinde bulundu
Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine, Đsrail komandolarının saldırısı sonucu
hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın yanında bulunan Halis Akıncı, baba Ahmet Doğan'a
taziye ziyaretinde bulundu. Akıncı, burada olayları anlatırken, Đsrail askerlerinin
çekinmeden gerçek silah kullandığını söyledi.
Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan'a taziye ziyaretinde bulunan ve uzun süre baş
başa görüşen Halis Akıncı, gemide yaşanılanları ve Furkan'a acımasızca sıkılan kurşunu
gördüğünü anlattı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Efe ile
beraberinde bulunan 7 Đl başkanları da baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Furkan Doğan'ın baba evinin bahçesinde kurulan çadırda misafirleri ağırlayan Ahmet
Doğan, Halis Akıncı'nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi.
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halis Akıncı yardım amaçlı gemide Đsrail
askerlerinin gerçekleştirdiği katliamı şu şekilde anlattı:
"ĐNSANLAR AYNI KĐLĐMĐN DESENĐ GĐBĐ BĐRLĐKTE HAREKET EDĐYORDU"
"Amacı insani yardım olan gönüllü insanların dünyanın dört bir tarafından bir araya
gelerek 17 yaşından 70 yaş aralığında olan, işi Gazze'deki insanlara yardım götürmek ve
yaralarını sarmak olan gayri müslim, müslüman, ırk ayrımı olmadan aynı kilimin deseni
olmuş bir sürü insan tek bir amaç için, yardım için bir araya geldi. Rotamız Filistin
yükümüz insani yardım kampanyası çerçevesinde geminin yola çıkacağını internet
sitesinden duyduk. Bunun için başvuruda bulunduk, başvurularımız da kabul edildi.
Antalya Kepez'den gemilere binerek insani yardım gemileri ile beraber yola çıktık. Bu
süreç içerisinde Furkan kardeşimiz ile beraber hizmetlerde bulunduk. Kantin işini beraber
yaptık. O,. 2'nolu biz 3'nolu kantin ile ilgilendik. Bu şekilde yaş ortalaması büyük olan
insanlara yaşlılara hepsine yardımcı olmaya çalıştık. Onların yemekleriyle çayıyla
sohbetleri ile ilgilendik."
"ĐSRAĐL ASKERLERĐNĐN GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ"
En son sabah namazı vaktinde Đsrail askerleri namaza hazırlandığımız zaman Đsrail
askerlerinin saldırısına uğradık. Bu saldırı sonucunda birçok kardeşimiz vardı. 17 yaşında
Usame diye bir kardeşimiz vardı o da bizimle beraberdi. Diğer arkadaşlarımıza gözü
dönmüş Đsrail askerleri gerçek silah kullandılar. Ben de bel bölgemden yaralandım. Diğer
arkadaşlarımıza da Kayserili Ahmet ağabeyimize de gerçek silah kullandılar."
"DOKTORLARI DĐPÇĐKLERLE DÖVDÜLER"
"Đnsanları kadınları doktorları hatta o Kayserili Ahmet ağabeyimiz yaralandığı sırada, 3
Türk doktor vardı. Onlar yardım etmek istediler. Bu sefer doktorları dipçik ile dövdüler.

'Siz doktor musunuz, doktorsanız burada ne işiniz var' diyerek doktorların yaralılara ilk
müdahalesini engellediler."
"ĐNSANLARI ÖLDÜRMEK ĐSTĐYORLADI"
"Đsrail askerlerinin gözleri dönmüştü oradaki insanları tamamen öldürmek istiyorlardı.
Ona yönelik ateş ettiler. Doktorları da darp ederek oradaki arkadaşlarımızı psikolojik
olarak çökerttiler. Đsrailli doktorlar gelene dek bizi çatı noktasında beklettiler. Müdahale
ettirmediler. Bunun sonucu olarak birçok arkadaşımız kan kaybından hayatını kaybetti.
Đsrail askerleri çok acımasız davrandı. Herkesin üzerinde helikopterler uçtu sırt üstü
yatırdılar. Buzdolabı işkencesi diye tabir ettikleri bir işkence
gördük. Kayserili olan Ahmet ağabey yoğun bakımda olan o da bizimle beraberdi. Furkan
kardeşimiz şehit oldu. Diğer sekiz arkadaşımız da şehit oldu. Onların şehit olmasından
dolayı mutluyuz. Onlar bizden mertebe olarak daha üstünlermiş. Allah da onları şehitlik
mertebesi ile ödüllendirdi. Yakınlarına sabır diliyorum. Bizim amacımız insani yardımdı.
Đsrail terör uyguladı bunun için üzüntülüyüz."

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7135
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Takla Atan Otomobil Bayrak Direğini Devirdi
Kayseri'de otomobilin bayrak direğine çarpması sonucubir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kocasinan Đlçesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana
geldi. Ş.T.(38) yönetiminde ki 38 NT 251 plakalı otomobilin cadde üzerinde hakimiyetini
kaybetmesi sonucu takla attığı öğrenildi. Takla atan otomobilin içerisinde bulunan Ş.T.
kolundan ve başından yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırılan Ş.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan takla attığı sırada bayrak deviren otomobil, çekici ile kaldırılarak yol tekrar
trafiğe açıldı.
Devrilen direkte asılı olan Türk Bayrağı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından direkten
alınarak, yetkililere teslim edildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7134
Erişim Tarihi: 07.06.2010

Đşsiz genç intihara kalkıştı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Can K'nin
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Kayseri’de işsiz olan bir kişi elindeki kuru sıkı silah ile intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Nuri Has Mahallesi Erciyes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda
25 yaşındaki Ali Can K.’nin elindeki silahı kafasına dayayarak intihara kalkıştığı öğrenildi.
Cadde ortasında yürüyen Ali Can K.’nin askeri birliğe girmek istediği de ileri sürüldü.
Đhbarı değerlendiren polis ekipleri, caddede geniş güvenlik önlemleri aldı ve caddeyi
trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin Ali Can K. ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Polis ekipleri
tarafından gözaltına alınan Ali Can K.’nin kafasına dayadığı silahın da kuru sıkı olduğu
tespit edildi.
Yetkililer, Ali Can K.’nın bir süredir işsiz olduğu ve girdiği bunalım sonrasında intihar
girişiminde bulunduğunu bildirdi. Alınan bilgilere göre olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7133
Erişim Tarihi: 07.06.2010

ABD'den somut adım
bekliyorlar!
Đsrail tarafından öldürülen Furkan Doğan'ın yakınları,
Amerikan hükümetinden somut adım atılmasını istedi
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İsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskında hayatını kaybeden Amerikan
vatandaşı 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın yakınları, Amerikan hükümetinden somut
adım atılmasını istedi.
Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan'ın kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle
kameralara konuşmadığını söyleyen akrabası Mehmet Alp Can, ABD Başkanı Barack
Obama'nın Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi aracılığıyla baba Ahmet Doğan'a başsağlığı
dileklerini ilettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Gazetelerde Furkan'ın çifte vatandaş olduğuna yönelik çıkan haberlerin aileyi üzdüğünü
kaydeden Can, "Amerika Başkanı Barack Obama'nın aileyi aradığı haberi gerçek değildir.
Furkan'ın babası, Büyükelçi James F. Jeffrey ile birkaç kez telefonla görüştü, saldırının
ardından aradığı Amerika Büyükelçiliği'nden de gerekli bilgileri alamadı. Ahmet Doğan
artık somut adımların atılmasını bekliyor" diye konuştu.
Öte yandan Furkan'ın ailesi, taziye çadırında gelen yüzlerce kişinin başsağlığı dileklerini
kabul ediyor.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7130
Erişim Tarihi: 07.06.2010

20 mahalleye su yok !
Dokuzpınarlar Đçmesuyu Terfi Hattı ve Depo Đnşaatı
çalışmaları sırasında bazı mahallelerde su kesintisi
yapılacak
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Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Müdürlüğü tarafından, Kayseri'nin 50
yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan “Dokuzpınarlar Đçmesuyu Terfi Hattı ve Depo Đnşaatı”
çalışmaları sırasında bazı mahallelerde su kesintisinin yapılacağı belirtildi.
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, yaptığı açıklamada, Dokuzpınarlar içme suyu terfi
hattı ve depo yapımı kapsamında tamamlanan hatların, şehir merkezindeki sistemlere
bağlantı yapılacağını söyledi. Batukan, "Bağlantı çalışmalarımız sırasında 08 Haziran salı
günü, saat 12.00 ile 24.00 arasında 20 mahallede, 12 saat su kesintisi yapılacaktır" dedi.
Söz konusu çalışmalar bitiminde, Kayseri'nin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacak
olmasının heyecanını yaşadıklarını kaydeden Batukan, "Küçük Ali, Cafer Bey, Camiikebir,
Nazım Bey, Nurihas, Tacettin Veli, Fatih, Sahabiye, Örnekevler, Hacısaki, Serçeönü,
Gevher Nesibe, Eski Sanayi, Küçük Mustafa, Çorakçılar, Aydınlıkevler, Hürriyet Saraycık,
Oymaağaç ile Belsin mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır" dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7129
Erişim Tarihi: 07.06.2010

Büyükşehir'de hafta sonu mesaisi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki üst
yöneticileri ile beraber Erciyes Dağı'nda bir araya geldi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki üst yöneticileri ile beraber Erciyes Dağı'nda hafta sonu mesainde bir araya
geldi.
Erciyes Kış Turizm Merkezi projesi ile ilgili incelemelerde bulunan Özhaseki, Erciyes
Master planı dahilinde yapılacak olan mekanik tesis ve sosyal tesislerin alanını gezdi.

Haziran ayının son haftasında yapılacak olan temel atma töreni kapsamında gerçekleştirilen
sabah toplantısına müşavir firma teknik elamanları da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7128
Erişim Tarihi: 07.06.2010

Furkan'ı onbinler uğurladı
Đsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki
Furkan Doğan'ın cenazesine 10 binlerce insan katıldı
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Đsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskında hayatını kaybeden 19 yaşındaki
Furkan Doğan'ın cenazesine 10 binlerce insan katıldı. Cenazede Đsrail'e lanet yağdı.
Kayseri'nin Hunat Camii'inde kılınan cenaze namazına; Vali Mevlüt Bilici, AK Parti
milletvekilleri Mustafa Elitaş, Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, AK Đl Başkanı Mahmut
Cabat, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve 10 binlerce vatandaş katıldı.
Furkan Doğan'ın cenaze namazını Đl Müftüsü Şaban Đşlek kıldırdı. Namazın ardından
Furkan'ın naaşı, cenaze aracına bindirilerek Talas ilçesinin Reşadiye kasabasına uğurlandı.
Dev Türk ve Filistin bayraklarının açıldığı cenaze töreninde, "Ya Allah Bismillah Allahu
Ekber, Katil Đsrail, Kahrolsun Đsrail, Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Mehmetçik
Gazze'ye" sloganları atıldı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7124
Erişim Tarihi: 07.06.2010

Tramvay az daha eziyordu !
Yaşlı adama tramvay çarptı. 3 metre sürüklenen şahıs,
ezilmekten son anda kurtuldu
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Kayseri'de tramvayın geçiş yaptığı yaya yolunu kullanan yaşlı adama tramvay çarptı. 3
metre sürüklenen şahıs, ezilmekten son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Anatamir Tramvay Đstasyonu'nda meydana geldi. Yaya
geçidini kullanarak karşı caddeye geçmek isteyen M.K. (61), tramvayı fark etmeyerek
rayların üzerine çıktı. 3808-B No'lu raylı sistem aracını kullanan M.P., yayanın bir anda
rayların üzerine çıkması ile ani fren (AF) sistemini harekete geçirdi. Raylı sistem aracının
altında kalmaktan son anda kurtulan M.K., çarpmanın etkisiyle 3 metre sürüklendi.
Tramvayda bulunan yolcuların ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, başından,
kolundan ve göğsünden yaralanan M.K.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırdı.
Polis, kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7123
Erişim Tarihi: 07.06.2010

Erciyesspor'dan kongre kararı
Genel Kurul 19 Haziran Melikgazi Belediyesi Tiyatro
salonunda yapılacak
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Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Olağanüstü
Genel Kurul kararı aldı.
Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanlığı adına açıklamada bulunan Basın sözcüsü Murat
Đlhan, yönetim kurulunun Kulüp Başkanı Nuh Mehmet Delikan başkanlığında dün
toplanarak Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını bildirdi. Đlhan, "Yönetim Kurulumuzun
almış olduğu karara göre Olağanüstü Genel Kurulumuz 19.06.2010 Cumartesi günü saat
11:00'de Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda çoğunluk sağlanamazsa 26.06.2010
Cumartesi günü aynı saat ve aynı yere yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.
Kendilerine destek verenlere seslenen Đlhan, "Bu vesile ile bizlerden desteklerini
esirgemeyen başta Valimiz Mevlüt Bilici'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet
Özhaseki'ye, Melikgazi Belediyesi ve Onursal Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Kocasinan
Belediye Başkanımız Bekir Yıldız'a, Emniyet Müdürümüz Cuma Ali Aydın'a, Oda
Başkanlarımıza, Kayserispor Başkanı Recep Mamur'a, taraftar derneğine, bizim her
fırsatta yanımızda olan değerli basınımıza, maçlarımıza gelen gelmeyen tüm spor
kamuoyuna teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7122
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Aydın Toscalı Ankaragücü'nde
Ankaragücü, Kayserispor'da forma giyen savunma oyuncusu
Aydın Toscalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Ankaragücü, son olarak Kayserispor'da forma giyen savunma oyuncusu Aydın Toscalı
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Saray Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek,
Ankaragücü Basın Sözcüsü Avni Kavlak ile Ankaragücü Genel Menajeri Ender Yurtgüven'in
hazır bulunduğu imza töreninde Aydın Toscalı, kendisini 2 yıllığına Sarı-lacivertli renklere
bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ahmet Gökçek, Aydın'ın takıma çok şey katacağına
inandıklarını belirterek, "100. yılımızda önemli transferler yapacağımızın sözünü verdik.
Aydın ile buna başlıyoruz. Transferde önem verdiğimiz şeylerin başında
tecrübe geliyor. Aydın, yıllardır Kayseri'de belli bir standartın üzerinde oynadı.
Ankaragücü'ne çok şey katacaktır. Aydın'ı Ümit hocamız ikna etti. Aydın ile çalışacak
olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu ifade eden Aydın Toscalı ise, "100. yılda
Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutluyum. Büyük bir camiaya geldiğimin ve
beklentilerin büyüklüğünün farkındayım. Kayseri'deki istikrarımı buraya yansıtmak
istiyorum. 100. yılımızda Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirmek istiyoruz" ifadelerini
kullandı.
Açıklamalarından ardından imza töreni gerçekleştirildi. Đmza töreninin ardından ise
başkan Gökçek, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Gökçek, yeni sezonda üst sıralara oynamayı ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini
belirterek, "100. yılda şampiyon olamamak da başarısızlık değil. 100. yılında şampiyon
olamayan takımlar var. Son 10 yılda Ankaragücü'nün bulunduğu yer belli. Olabildiğince
ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak ve gelecek sezon Avrupa
Kupaları'nda oynamak istiyoruz" dedi. Transfer çalışmalarında Avrupa çapında kabul
görmüş futbolculara yöneldiklerini belirten Gökçek, "Tüm Avrupa tarafından kabul
edilmiş milli takımlarında forma giyen baskıyı kaldırabilen oyuncular alacağız. Bu
doğrultuda Dünya Kupası'nı da yakında izleyeceğiz. Bu isimleri ayın 10'undan itibaren
teker teker kamuoyuna tanıtacağız" dedi.
Gökçek, bazı basın yayın organlarında Galatasaray'ın milli stoperi Emre Güngör ile
anlaştıklarına dair çıkan haberleri ise yalanladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık
olarak Paris Saint-Germain'den gelen Fransız yıldız Rothen'i yeni sezonda da takımda
tutmak istediklerini ifade eden Gökçek, "Rothen'in bonservisi elinde. Kendisiyle büyük
ölçüde anlaştık. Geçen sezon aldığından daha az bir para almayı kabul etti. Kulübümüz
menfaatleri doğrultusunda bunu biraz daha düşürmek istiyoruz. Pazartesi günü bu konu
kesinlik kazanacak" diye konuştu.
Savunma oyuncuları Koray Çölgeçen'e Trabzonspor'un teklifte bulunduğunu ifade eden
Gökçek, "Koray'a teknik direktörler yoluyla bir teklif yapıldı. Bizim de böyle bir transfere
karşı Trabzonspor'dan ciddi bazı oyuncular istiyoruz. Yine teklifte bulunurlarsa bu şekilde
görüşebiliriz" dedi.
Sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilen Elyasa Süme ile ilgili bir
soruya ise başkan Gökçek, "Elyasa'yı teknik direktörümüz Ümit Özat'ın raporu
doğrultusunda yeni sezonda kadromuzda düşünmüyoruz. Kendisi serbest bir oyuncu

istediği kulüple görüşebilir. Ama bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'yle anlaşma gibi bir durum
ortada yok" şeklinde cevapladı.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7121
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Kayseri'nin kültür envanteri
çıkarılıyor
1-11 Haziran 2010 tarihlerini kapsayan Folklor
Araştırması Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü desteği ile
yapılmaya başlandı
Kategori

: Kültür-Sanat

Yorum Sayısı : 0
Okunma

: 71

Tarih

: 04 Haziran 2010 13:03

Kayseri’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 1-11
Haziran 2010 tarihlerini kapsayan Folklor Araştırması Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü
desteği ile yapılmaya başlandı.
Kayseri genelinde başlatılan çalışmanın Develi bölümünde Develi Kütüphane Müdürü Ali
Yapar, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ile de görüşen heyet, Develi Kaymakamı
Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri genelinde dört ana başlık
üzerinde çalışacaklarını belirten ekip başkanı Metin Göl, somut olmayan kültürel mirasın
önemine dikkat çekerek, Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel
miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler,
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar, Kuşaktan kuşağa
aktarılan bu somut olmayan miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve
tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır. Bu onlara kimlik
ve devamlılık duygusu verir. Böylece kültürel çeşitliliğe duyulan saygıya katkıda bulunur”
dedi
Kayseri alan çalışmalarında 2009 Yılında taslak ön çalışma başlattıklarını 2010 yılında
çalışma alanının kapsamını genişlettiklerini beyan eden Göl, kirvelik-sünnet ve ölüm
gelenekleri, halk hekimliği ve çocuk oyunları gibi konularda araştırmaların yapıldığını
bildirdi.
Alan çalışmasına Develi ilçesi ve köylerinden başlayan komisyon üyeleri, köylerde bilge
kişiler ve köylü kadınlar yanı sıra çocuklarla yaşayan ve unutulmaya yüz tutan çocuk
oyunlarını da kayıt altına aldı.
Her gün Kayseri’nin bir ilçesinde alan çalışmasını tamamlamayı hedefleyen ekip daha
sonra kayıtların dokümantasyon çalışmalarını kayıtlara işleyecek.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7120
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Anne ve Çocuk Eğitim
Programı
Okul öncesi eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler
Sertifikalarını aldı
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Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı, Melikgazi Đlçe Milli Eğitim, Melikgazi Halk Eğitim, Melikgazi Sağlık Grup
Başkanlığı gibi kurumların ortaklaşa organize ettikleri ve UNĐCEF tarafından da
desteklenen 0-6 yaş gurubu okul öncesi eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler
düzenlenen tören ile Kurs Bitirme Sertifikalarını aldı.
Anne ve Çocuk Eğitim Programına 400 çocuğun anneleri ile birlikte katıldığını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, okul öncesi 0-6 yaş arası çocukların eğitimi hedefleyen ve bir
çok kurum tarafından organize edilen bu programın UNĐCEF tarafından da desteklendiğini
ve örnek gösterildiğini söyledi.
Melikgazi Belediyesi Danışmentgazi Sosyal ve Spor tesislerinde yapılan Sertifika töreninde
Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim, küçük yaşta verilen eğitimin önemini vurgulayarak
özellikle küçük yaşta başlayan eğitimin bireyi daha bilinçli, duyarlı ve sosyal hale
getirdiğini kaydetti.
Kursa katılan çocuklar katılımcılara şiirler okudular ve anneler tiyatro gösterisi sunarak
hem eğlendiler hem de hünerlerini sergilediler. 400 kursiyerin sertifika aldığı törende
temsilen 20 kursiyere sertifikaları tören ile verildi.
Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim ile Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anne ve
Çocuk Eğitimi Sertifika Töreni sonrası Nurihas Đlköğretim Okulunun yılsonu sergisini
gezerek düzenlenen etkinliğe katıldılar. Nurihas Anaokulu öğrencilerin hazırlamış olduğu
yıl sonu gösterilerini neşe içerisinde izleyen Kaymakam Nusret Dirim ve Başkan Memduh
Büyükkılıç, resim, teknoloji, atık malzeme ve el sanatları sergisini gezdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7119
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Talas'ta asfalt çalışması
Talas Belediyesi asfalt ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdikleri yol yapım ve asfalt çalışmaları
hızla devam ediyor
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdikleri
yol yapım ve asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Fen Đşleri Müdürlüğü ekiplerinin kendi asfalt plentinde
hazırladıkları sıcak asfaltla, yeni açılan yollarda ve bakım gerektiren yerlerde asfaltlama
yaptıklarını söyledi. Yıldırım, “Ekiplerimizin 1 finişer, 6 kamyon, 3 silindir, 1 kepçe ve 1
greyderi kullandığı asfaltlama çalışmalarında 30 personel mesai yapıyor. Talas’a yeni
bağlanan mahallelerde de asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerimiz, kaliteli yollar için alt
yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından özenle asfaltı yollara seriyorlar. Bu yıl
geçen yıla oranla daha fazla asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Bu sıcakta kaliteli asfalt
üreten ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarımızla ve
asfalt plentimizi kullanarak bu yıl 25 bin tonun üzerinde asfalt üreteceğiz. Đnşallah, asfalt
sezonunu iyi değerlendirerek ilçemizin görünen güzelliğine güzellikler eklemiş oluruz"
dedi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7232
Erişim Tarihi: 18.06.2010

Kayseri basketbol şampiyonasına hazır
Özhaseki: Kayseri organizasyona her yönüyle hazır. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız
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2010 FIBA Dünya Şampiyonası Yerel Organizasyon Komitesi yetkililerini makamında
kabul eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, Türkiye Basketbol
Federasyonu'nun şampiyona için hazırlamış olduğu yayın organına verdiği röportajda
"Kayseri organizasyona her yönüyle hazır. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"
dedi.
Komite yetkilerinin organizasyon hakkındaki sorularına cevap Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de spor altyapısının tamamlandığını ifade
ederek, "Farklı ülkelerden misafirlerimiz geliyor. Bu misafirler içinde seyirciler, gazeteciler
ve televizyoncular yer alıyor. Ülkelerinde yayın yaptıklarından dolayı gazeteci ve
televizyoncular seyircilerle kıyaslandığında ülke prestiji açısından daha önemli role sahip
olacak. Evimize gelen misafire nasıl davranıyorsak şampiyonada Kayseri'ye gelenlere de
öyle davranacağız" dedi.
Başkan Özhaseki, şampiyonanın gerçekleştirileceği Kadir Has Spor Salonu'nun her
yönüyle hazır olduğunu kaydederek şunları söyledi:
"Kayseri, üzerine düşen ev ödevini yapınca elbette ki şampiyonalara da rahat
hazırlanıyor. Salonumuz gerçekten güzel oldu. 7500 seyirci kapasiteli bir salon.
Çevresinde şu anda, belediye olarak yapabileceğimiz bir takım faaliyetleri devam
ettiriyoruz. Gerek otopark gerek yol ve ulaşım konularında daha iyiyi yapabilmek için
halen çalışıyoruz. Ayrıca gelecek olan misafirlerimizin daha rahat olarak
konaklayabilecekleri veya orada dinlenebilecekleri mekanların oluşturulmasında
Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Netice itibariyle
zaten Avrupai bir şehir olan Kayseri'de hiçbir yabancı, nereden geldik buraya, burası da
neymiş demeyecek. Üstelik de konforundan belki de buradaki yaşam standardının
yüksekliğinden ülkelerinden övgüyle bahsedecekleri bir ortamın doğacağını
düşünüyorum"

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7233
Erişim Tarihi: 18.06.2010

19 yıllık Zamantı tünelinde
sona doğru
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Develi ilçesinde bulunan
beldelerde incelemelerde bulundu
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Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Develi ilçesinde bulunan beldelerde incelemelerde bulundu.
Sabah saatlerinde Đl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Đl Sağlık Müdürü Kadir Çetinkaya,
Tarım Đl Müdürü Adnan Akay ve Çevre Orman Đl Müdürü Ali Rıza Baykan'ın da bulunduğu
gurupla Kayseri'den hareket eden Bilici, önce Đl Genel Meclisi üyelerinin de katıldığı
kahvaltıda bulundu. Sonrasında heyet Develi Kaymakamı Enver Ünlü'yü makamında
ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Enver Ünlü kısa süreli bir brifing verdi. Daha sonra
heyet, Sindelhöyük beldesinde Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl ile görüştü.
Sindelhöyük kasabasındaki temasların ardından Vali Bilici Gazi beldesi Belediye Başkanı
Bayram Güllü'yü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet incelemelerde
bulunmak üzere yapımı 1991 yılında başlayıp 19 yıldır devam eden ve tamamlanmasında
sona yaklaşılan Zamantı Tüneli'ne geçti. Vali Bilici, Zamantı Tüneli'nin içine girerek yaptığı
incelemelerin ardından tünelin önemine istinaden açıklamalarda bulundu. Zamantı
Tüneli'nin Develi ve Kayseri için çok önemli olduğunu söyleyen Bilici, yapımı 19 yıldır
devam tünelin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bilici, "Bu tünel buradaki Develi
Ovası'nın sulanması için öngörülen bir tünel. Bu tünel sayesinde Develi Ovası'nda
sulanabilir alan iki katına çıkartılacak. Şu ana kadar 250 milyon TL harcama yapılmış. Şu
anda aşağıda betonlama çalışması yapılıyor. Delinme işlemi bitti" diye konuştu. Zamantı
Tüneli'nin incelenmesinin ardından Vali Mevlüt Bilici ve beraberindeki heyet Zile beldesi
Belediye Başkanı Cuma Karademir'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Bilici'ye tarihi Zile bebeği
tanıtıldı.
Đncelemeler, Zile beldesinde verilen yemekle sona erdi.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7234
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14'lük geline polis engeli !
Develi'de Đhbar üzerine düğüne giden polis ekipleri, 14
yaşında olduğunu belirledikleri gelini polis merkezine
götürdü
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Kayseri'de 14 yaşında evlendirilmek istenen genç
kızın düğünü polis tarafından engellendi.
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde 14 yaşındaki A.Đ.'nin ailesi ile 21 yaşındaki damat
M.K.'nın ailesi hafta sonu düğün yapmaya karar verdi. Đhbar üzerine düğüne giden polis
ekipleri, 14 yaşında olduğunu belirledikleri gelini polis merkezine götürdü. Burada aile ile
yapılan görüşmelerde, "Düğünden vazgeçerseniz kızınızı veririz. Vazgeçmezseniz kızınızı
elinizden alır, yurda veririz" denildiği ve ailenin kızlarını evlendirmekten vazgeçtiği ileri
sürüldü. Genç kızın ailesine teslim edildiği

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7235
Erişim Tarihi: 18.06.2010

Regaib kandiliniz mübarek olsun !
Đşte bu gecenin önemi ve Regaib Kandiline özel namaz
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Allah’ın lütuf ve ikramına layık olmuş; özel insanlar, özel mekanlar ve özel zamanlar vardır. Özel
zamanların ve özel lütufların hazırlandığı biz Muhammed ümmetine mahsus, rahmet iklimine
erişmenin huzur ve şerefini yaşamaktayız. Dört gözle beklediğimiz, Allah’ın sonsuz rahmetinin özellikle
coştuğu üç aylar diye tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilki olan Recep ayına
eriştik.Kıymet bilenlere selam olsun…
Recep ayı ile birlikte Yüce Peygamberimiz sürekli şu duayı yaparak biz ümmetine bu ayların önemini
hatırlatmıştır;
“Allahumme barik lena fi recebe ve şa’ban ve belliğna ramazan”
Manası;
“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”
Madem ki bu özel zamanlar bizim için yaratılmıştır. Bize düşen de bu zamanları en güzel ve verimli bir
şekilde değerlendirmektir. Dua ve ibadetlerimizi bu özel zamanlarda artırmalıyız. Çünkü; özel
zamanların bereketi de özel olacağı, erbabınca malumdur…
Bildiğiniz gibi Allah (cc) kulunun duasına çok önem vermektedir. Kur’an-ı Kerim’de ‘’Duanız yoksa ne
ehemmiyetiniz olabilir ki!’’ (Furkan, 25/77) burulmaktadır.
“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük
taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.” (Mümin,40/60);
“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” (Araf,7/55)
Bu geceyi Kaza namazı olanlar kaza namazlarıyla ve diğer nafile namazlardan tesbih yada Regaip
gecesi namazlarıyla değerlendirmesi faziletlidir. Okumasını bilenler bol bol Kuran okumalı, Alemlere
Rahmet Hazreti Muhammed(sav) Efendimize Selat ve Selamlar getirmelidir. Bu gece kılınması faziletli
olan Regaip Gecesi Namazının kılmak isteyenlere hatırlatmak için Regaip gecesi Namazını
naklediyorum;
Regaip Gecesi Namazı:
Bu geceyi ibadetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede Peygamberimiz 12 rekâtlık özel bir
namaz kılmıştır.
Bu namazın kılınışı şöyledir:
Her rekâtta;
Bir defa fatiha suresi
Üç defa kadir suresi
Oniki defa ihlâs suresi okunur.
Her iki rekâtta bir selam verilerek 12 rekât tamamlanır.
On ikinci rekât kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere
“Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” denilir.
Manası; Allah’ım Peygamberimiz Muhammed’e Salât ve selam eyle.
Sonra secdeye varılır.
Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” denir.
Manası; Tam manası ile noksan sıfatlardan münezzeh, pek mukaddes olup, meleklerin ve ruhun
Rabbıdır)
Sonra secdeden kalkılarak tahiyatta oturulur.
Ve yetmiş kere “Rabbiğfir verham ve tecavez amme ta’lem feinneke Aziz’ül- A’zam” denir
Manası; Rabbim beni bağışla; merhamet eyle, Bildiğin günahlarımdan geç, sen Aziz’sin, Azim’sin.
Sonra tekrar secde edilir.
Secdede yetmiş kere “ Subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonra, isteklerimizi
âlemlerin Rabbine arz edilir. ( Đhya-i ulumuddin, Bedir yayınları, 1974, c:1, s:555)
Değerli Dostlar!
Kandil gecelerini ve üç ayları vesile kılarak Allah’a ve Resulüne karşı ahdinizi, sevdanızı tazeleyin.

Kalplerinizi Allah’ın zikri ile cilalayın. Siz kandil gecelerini sevda nuru ile aydınlatın ki Kandil
düşmanlarının da karanlıkları aydınlansın… Bu ve diğer özel zamanlarınız hayırlara vesile olsun.
Recep ayınız ve Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Allah’a emanet olunuz…!
Uğur Kepekçi -Yenimesaj Gazetesi
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Eğitime hayırsever desteği
Muzaffer Bezircilioğlu Cırgalan mahallesine 20 derslikli
ilköğretim okulu yaptıracak
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'Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası'
çerçevesinde Hayırsever Muzaffer Bezircilioğlu
tarafından Kocasinan ilçesi Cırgalan mahallesine 20 derslikli ilköğretim okulu yaptırmak
için Vali Mevlüt Bilici'nin makamında imza protokolü düzenlendi.
Düzenlenen imza protokolünde konuşan Vali Mevlüt Bilici, Kayserili hayırseverlerin
eğitime verdiği desteğin ülkeye örnek olduğunu söyledi. Bilici, "Bir ülkenin eğitime ilişkin
sorunlarını çözülmesi, kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanlarda
kalkınması ve üretimiyle geleceğe yön verebilmesi anlamını taşımaktadır. Bu yüzden
hayırseverlerimizin eğitime verdiği bu tür hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır.
Geleceğimize yön verecek olan gençlerimizin yetişeceği bu okulları halkımıza kazandıran
tüm hayırseverlerimizi kutluyor, siz hayırseverimize Cırgalanlı hemşerilerin adına
teşekkür ediyorum" dedi.
Kocasinan Đlçesi Cırgalan mahallesine 20 derslikli ilköğretim Okulu inşaatına 2010 yılında
başlanılarak, 2011 yılında bitirileceği bildirilirken, okula 'Muzaffer Bezircilioğlu Đlköğretim
Okulu' isminin verileceği kaydedildi.
Yapılan konuşmanın ardından Vali Mevlüt Bilici ile hayırsever Muzaffer Bezircilioğlu
protokolü imzaladı
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Başarı için birlik şart
Kayserispor eski Başkanı Mete Eke: Başarı için yönetim,
taraftar ve kamuoyu birlik ve beraberlik içinde hareket
etmeli
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Kayserispor Kulübü eski Başkanı Mete Eke, Kayserispor'un başarısı için yönetim, taraftar
ve kamuoyunun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Kayserispor Kulübü eski Başkanı Mete Eke, sarı-kırmızılı takımın daha fazla başarı elde
edebilmesi için birlik beraberliğin "şart" olduğunu söyledi. Eke, "Acizane tavsiyem
kamuoyu, taraftar ve yönetim birlik içinde olmalıdır. Kamuoyunun içinde medya yer
almaktadır. Bu üç ana temel arasında koordinasyon sağlanırsa başarı çok daha kolay bir
hale gelir. Kulüp kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı sürece daha az maddi külfet
ile bu işe hizmet edecek insanlar kulübe gelecek ve yöneticilik anlayışı değişecektir" dedi.
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Tarihe Yolculuk başlıyor
"Tarihe Yolculuk" adı altında birkaç yıl önce başlatılan Kültepe
Kaniş-Karum Kültür Turları 3 Temmuz'da başlıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde "Tarihe Yolculuk"
adı altında birkaç yıl önce başlatılan Kültepe Kaniş-Karum Kültür Turları 3 Temmuz’da
başlıyor.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
belediye olarak üç yıldır çok önemli ve farklı bir kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade
ederek, "Uygarlıklar kavşağı üzerinde yer alan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış
Kayseri'nin en önemli tarihi merkezlerinden birisi de Kültepe'dir. Biz Kayseri halkının bu
önemli bölgeyi bilmesi ve görüp gezmesi için 3 yıldır ücretsiz turlar düzenliyoruz. Anadolu
insanının yazı ile tanıştığı ilk merkez olan ve geçmişi günümüzden binlerce yıl öncesine
dayanan Kültepe Kaniş Karum'a düzenlenecek kültür turları bu yıl 03 Temmuz Cumartesi
günü başlıyor. 'Tarihe Yolculuk' adı altında ücretsiz olarak her cumartesi düzenlenecek
etkinlik, iki bin yıl öncesini anlatan tiyatro gösterileri, sunumlar, geziler ve ikramlarla
eğlenceli hale getiriliyor. Böylece Kültepe'nin daha geniş kitlelere tanıtımını sağlamış
olacağız. Üç yıldır bu bölgeye düzenlediğimiz ve yerli yabancı bir çok insanın ilgisini çeken
Kültür Turumuzun gördüğü ilgi bizleri fazlasıyla memnun etmektedir." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, programa katılmak ve daha geniş bilgi almak
isteyenlerin Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanlığı'nın 207 16 25 numaralı telefonlarını
arayarak rezervasyon yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
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Ankara'da ödül aldılar !
M.Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi "Eğitimde Kalite
Uygulamaları 6. Paylaşım Toplantısında" birincilik ödülü
aldı
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Mustafa Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi Ankara'da düzenlenen "Eğitimde Kalite
Uygulamaları 6. Paylaşım Toplantısında" birincilik ödülü aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yönetim Değerlendirme ve Geliştirme
Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül töreni Ankara Başkent Öğretmenevinde 1415 Haziran 2010 tarihlerinde yapıldı. 14 Haziran 2010 Pazartesi günü Finale kalan ekip ve
kurumlar öğretmenevinin belirlediği alanlarda stantlarını kurarak çalışmalarını sergiledi.
15 Haziran Salı günü saat 08.00 itibaren stantlar ziyaretlere açıldı. Törene Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Müsteşarı Esengül Çivelek, Milletvekilleri, Đl Valileri,
Kaymakamlar, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Đlköğretim Genel Müdürü,
Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü, Talim Terbiye Kurulu Üyeleri, Ticaret ve Turizm Genel
Müdür Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcıları, Đl Milli Eğitim Müdürleri, AR-GE den
sorumlu Đl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Đlçe Milli Eğitim Müdürleri ve finale kalan okullar
katıldı. Bakan Çubukçu'nun konuşmalarının ardından hazırlanan stantlar heyet tarafından
gezildi.
Yarışma hakkında bilgiler veren Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, finallere
kalan 13 ekip ve 13 kurumun hazırlamış oldukları dört dakikalık sunumların saat 17.00'ye
kadar devam ettiğini ifade etti. Ayata, "Saat 17.00'den itibaren teşvik almaya hak
kazanan ekip ve kurumların ödülleri verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından sırası ile
üçüncü, ikinci ve birinci olan ekip ve Kurumlar açıklanmıştır. Đlimizden ekip kategorisinde
katılan Kocasinan Mustafa Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi 'Kültürler Arası Diyalogda
Mahalli Sporlar' adlı çalışması ile birincilik ödülünü en yüksek puanı alarak kazanmıştır.
Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Beratı ve Ekip Kategorisi birincilik ödülünü almaya
hak kazanmıştır. Ekip üyelerimizin her biri Takdir belgesi ile ödüllendirilmiştir. Đlimiz adına
bu alanda bir ilk olan bu güzel başarının oluşmasında emeği geçen bütün mesai
arkadaşlarımı tebrik eder başarılarının devamını dilerim" ifadesinde bulundu.
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Tasarruflu durak devri başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir yeniliğe daha imza atarak
otobüs duraklarını güneş enerjisi ile aydınlatmaya başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir yeniliğe daha imza atarak otobüs duraklarını güneş
enerjisi ile aydınlatmaya başladı.
Đlk olarak Miralay Şehit Nazımbey Caddesi üzerindeki Mustafa Özgür Đlköğretim Okulu
önündeki otobüs durağında uygulamaya konulan sistemle gündüz depolanan güneş
ışıklarıyla gece aydınlatma yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Makine Đkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde imal
edilen otobüs duraklarına, fotovoltatik sistemle çalışan ve şebeke elektriği ile hiçbir
bağlantı bulunmayan güneş enerjili sistem entegre ediliyor. Gün boyu güneş enerjisini
depolayan sistem, havanın kararmasıyla birlikte lambaların yanmasını sağlıyor.
Yaz ve kış saati uygulamasına adaptasyon sağlamak amacıyla zaman ayarlayıcılı
regülatörün kullanıldığı sistemde günlük aydınlatma süresi uzaktan kumanda ile
ayarlanabiliyor.
Çalışma süresi şu anda 6 saat olan sistem, kış saati uygulamasına geçildiği anda 8 saate
çıkarılacak.
Şu anda deneme amaçlı olarak Mustafa Özgür Đlköğretim Okulu önündeki durakta
uygulamaya konulan sistem, önümüzdeki dönemde diğer duraklarda da
yaygınlaştırılacak.
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Müftülükten yaz Kur'an kursu
Yaz kursları 21 Haziran 2010 Pazartesi günü başlayıp 20
Ağustos 2010 Cuma günü bitecek
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Kayseri Müftüsü Şaban Đşlek açılacak olan Yaz Kur'an Kursları ve hac kayıtlarında
yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Açılacak olan kursla ilgili bilgiler veren Đl Müftüsü Şaban Đşlek, kursların Diyanet Đşleri
Başkanlığı, müftülükler ve halk tarafından çok önemsendiğini söyledi. Đşlek, "Bu maksatla
Đl Müftülüğümüz ve tüm ilçe müftülüklerimiz yaz kursları ile ilgili gerekli tüm çalışmaları
yapmışlardır. Geçen haftalarda tüm din görevlilerimiz ve bayan - erkek Kur'an kursu
öğreticilerimiz bir haftalık seminere alınmış, bu seminerde çocuklarımıza faydalı
olabilmemiz için takip edeceğimiz usuller ve eğitim metotları üzerinde bilgiler verilmiştir.
Yine geçen hafta tüm camilerimizde, vaazlarda, hutbelerde ve TV'lerdeki
programlarımızda da konu halkımıza detaylı olarak anlatılmış ve anlatılmaya devam
edilecektir. Bu yıl yaz kursları tüm cami ve Kur'an kurslarına 21 Haziran 2010 Pazartesi
günü başlayıp 20 Ağustos 2010 Cuma günü bitecektir. Müracaatlar devam etmekte olup,
veliler sadece bir dilekçe ve Đlköğretim 5. sınıfını geçtiğine dair okul yönetimince
onaylanmış bir belgeyi getirmeleri yeterlidir. Yaz kurslarımızda takip edilmek üzere
Diyanet Đşleri Başkanlığımız çok güzel ve önemli çalışmalar yapmıştır. Yaz kurslarımızda
hem görevlilerimizin ve hem de çocuklarımızın takip edeceği kitaplar hazırlanmıştır" diye
konuştu.
"BU BĐZĐM KARARIMIZ DEĞĐL, DEVLETĐN KARARI"
Geçtiğimiz günlerde basında yer alan hac kayıtlarında yaşanan sıkıntıyla ilgili de konuşan
Đşlek, yüzde 40 özel şirket, yüzde 60'da diyanet ile gitme zorunluluğu olduğunu ifade
ederek, "Yüzde 60 diyanet dolduğu zaman, özel şirket ile gitmek zorundasınız. Özel
dolduğu zamanda diyanetle gidersiniz. Bu hac kurulunda alınan bir karar. Biz devlet
memuruyuz. Bu bizim kararımız değil, devletin kararı. Hac kayıtlarında belirli bir
puanlama sistemi var. Ona göre alımlar yapılıyor" ifadesinde bulundu.
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Cihaner tahliye edildi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nın talebi doğrultusunda
Cihaner ve 9 tutuklu sanık tahliye edildi
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Đlhan Cihaner'in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde
“Ergenekon terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla yargılandığı dava ile Yargıtay'daki
davasının birleştirilmesine karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nın talebi
doğrultusunda Cihaner ve 9 tutuklu sanık tahliye edildi. Cihaner'in Yargıtay'da
yargılanmasına devam edildi.
Dava izleyicilerin çok olması nedeniyle Yargıtay Konferans Salonu'nda görüldü. Yargıtay
11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker, Đstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen,
“Đrtica Đle Mücadele Eylem Planı” davası ile Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen,
Cihaner'in yargılandığı dava dosyasının CD'ler üzerinden incelendiğini belirtti. Ülker,
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, “Ergenekon terör örgütüne üye olmak”
suçlamasıyla aralarında Đlhan Cihaner ve Saldıray Berk'in de bulunduğu sanıkların
yargılandığı dava dosyası ile Yargıtay 11. Ceza Dairesindeki dava dosyası arasında “şahsi
ve fiili irtibat” bulunduğu gerekçesiyle, her iki dava dosyasının Yargıtay 11. Ceza
Dairesindeki dava dosyası ile birleştirilmesine oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Savcısı da birleştirme kararının ardından her iki davada tutuklu bulunan tüm
sanıkların tahliyesini talep etti. Duruşma sonunda Cihaner ve 9 tutuklu sanığın tahliyesine
karar verildi. Yargıtay ayrıca Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti içinde suç
duyurusunda bulundu.
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Öğrencilerin karne heyecanı
Ülke genelinde yaklaşık 15 milyon öğrenci, Kayseri'de
de toplam 257 bin 155 öğrenci karne heyecanı yaşadı
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Đlköğretim ve ortaöğretim okullarında ülke genelinde yaklaşık 15 milyon öğrenci,
Kayseri'de de toplam 257 bin 155 öğrenci karne heyecanı yaşarken, bu heyecana
velilerde ortak oldu.
8 ay süren eğitim-öğretim yılı maratonunun yorgunluğunu 3 ay sürecek yaz tatilinde
atacak olan öğrenciler hem karne almanın mutluluğunu yaşarken hem de arkadaşlarından
bir süre uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadı.
Kayseri'de Refika Küçükçalık Đlköğretim Okulu'nda takdir, teşekkür ve başarı belgelerini
alan öğrenciler doyasıya eğlenirken, zayıfı olan öğrencilerde bir sonraki sene daha çok
çalışıp notlarını düzelteceğini söyledi. Çocuklarının karne gününe gelen velilerinde en az
çocukları kadar heyecanlı olduğu gözlendi. Anneler bu yıl eğitim programında yer alan
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sebebiyle çocuklarının her zamankinden fazla yorulduğunu
ve çok çalıştıklarını söyledi.
Đl genelinde 13 bin 345 öğretmenin görev yaptığı okullarda 2010-2011 eğitim öğretim
yılı, 20 Eylül 2010 Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=7244
Erişim Tarihi: 18.06.2010

Ayata'dan ailelere uyarı!
Anne ve babalar kırık notlar nedeniyle öğrencilerimizi kırıcı
ve hırpalayıcı davranışlardan kaçınmalıdırlar
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2009-2010 eğitim öğretim yılının son gününde karnelerini alan öğrencilerin ailelerine
seslenen Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, "Sevgi ve hoşgörünün çözemeyeceği
hiçbir sorun yoktur. Anne ve babalar anlayışlı olmalılar. Kırık notlar nedeniyle
öğrencilerimizi kırıcı ve hırpalayıcı davranışlardan kaçınmalıdırlar" dedi.
Talas Fatma Mustafa Hasçalık Đlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan
Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, ailelere uyarılarda bulundu. 2009-2010 eğitim
öğretim yılı boyunca özveri ile çalışan bütün yönetici, öğretmen ve yardımcı personeli
tebrik ederek konuşmalarına başlayan Ayata, öğrencilerin yaşadığı karne heyecanını
yürekten paylaştığını belirtti.
Öğrencilerin karne notları ne olursa olsun onlara her zamankinden daha sağlıklı bir
iletişim kurmaya çalışılması gerektiğini vurgulayan Ayata, "Sevgi ve hoşgörünün
çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Anne ve babalar anlayışlı olmalılar. Kırık notlar
nedeniyle öğrencilerimizi kırıcı ve hırpalayıcı davranışlardan kaçınmalıdırlar. Çocuğumuz
başarısızsa bunda veli olarak bizlerinde payı vardır. Bu karneyi nasıl düzelteceğiz
diyebilmemiz lazım, sonraki dönemlerde başarının arttırılması için neler yapmalıyız,
bunu beraberce çocuğumuzla konuşmamız gerekiyor. Evde sıcak ve huzurlu bir çalışma
ortamı bulan öğrencimizin, zaten biraz gayretle başarılı olmaması için hiçbir sebep
yoktur" dedi.
Tatili en iyi şekilde değerlendirmek maksadıysa öğrencilerin bol bol kitap okumasını
isteyen Ayata, "Tabii tatilde dinlenmek, gezmek, oyun oynamak hepinizin hakkı. Fakat bu
tatil aynı zamanda sizler için, derslerinize çalışmak ve kitap okumak açısından güzel bir
fırsat. Bol bol kitap okuyalım. Sizleri, Türk Milletinin kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliştiren, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür düşünceli gençleri
olarak görmek bizleri, ailelerinizi, öğretmenlerinizi onurlandırmaktadır. Hepinizin birer
hobisi olsun. Çünkü bu yaşlarda başladığınız hobileriniz ileriki yıllarda
hayatımızı yönlendirme açısından çok faydalı olacaktır. Đlköğretim son sınıf öğrencileri Fen
ve Anadolu liseleri sınavına, liselerin son sınıflarındaki öğrenciler de üniversite sınavına
hazırlanarak yoğun bir çalışma temposu yaşadılar. Diğer sınıflarda okuyan öğrencilerimizi
de önümüzdeki yıllarda sınav heyecanı beklemektedir. Bu sınavların sonuçları tabii ki
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretleri ile bizleri gururlandırmıştır. 2010 yılında
yapılan YGS ve SBS sınavlarında Đller sıralamasında başarımız oldukça yüksektir" diye
konuştu.
Ayata'nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından karne
törenine geçildi. Đl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, doğuştan engelli 1-D sınıfı

öğrencisi Fatih Karakoç'a karnesini verdi. Yıl boyunca ailesinin yardımıyla sınıfa tekerlekli
sandalye ile gelen Fatih Karakoç ise duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilk kez karne
aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
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