KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.04.2015–05.04.2015
KYK çalışanlarının tercihi Hizmet-İş oldu
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının teşkilatlanma çalışmaları neticesinde Kredi
Yurtlar Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerinde çalışan taşeron şirket personelleri Hizmet-İş
Sendikası ailesine katıldı.
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KYK Bölge ve İl Müdürlüklerinde çalışanlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı yaptıklarını
söyleyen Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, “ Kayseri Bölge
Müdürlüğüne bağlı Yurtlar, Nevşehir ve Kırşehir İl Müdürlüklerinde bağlı yurtlar da
çalışanlarla yaptığımız teşkilatlanma çalışmalarının ardından arkadaşlarımız kendi hür
iradeleri ile sendikamıza kayıt olmuşlardır.” Dedi. KYK çalışanları ile yaptığı toplantıda
sendikaya kayıtlarının nasıl olacağı hakkında bilgiler veren Özdemir şu şekilde devam etti,
“Artık sizler yalnız değilsiniz. Sizler için mücadele eden sendikamız ve konfederasyonumuz
Hak-İş var. Seçiminizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. En kısa zaman içerisinde
Bakanlığa yetki müracaatında bulunup işlemlere başlayacağız. Her türlü derlerinizde,
sıkıntılarınızda sendikamız sizlerin yanın da olacaktır. Allah hepimize hayırlı mübarek
eylesin” dedi. Özdemir konuşmasında Hizmet-iş Sendikasını tercih edenleri tebrik ederek
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasının çalışmaları hakkında bilgiler verdikten
sonra toplantıya katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12474.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kaleiçi kültür sanat'ın kalbi olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, restorasyon ve yapım çalışmaları tüm hızıyla
süren Kayseri Kalesi'nin, şehrin kültür sanat alanındaki en önemli merkezi olacağını söyledi.
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Kaleiçi'nde devam eden çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Başkan Çelik,
Kaleiçi Kültür Merkezi'nin kültür yolu projesinin de önemli bir noktasını oluşturacağını ifade
ederek, "Yaklaşık 2000 yıllık geçmişi olan kalemizin içerisindeyiz. Bu kale farklı zaman
dilimleri içerisinde farklı amaçlar için kullanıldı. Ben bile şu kısa dönemde 3 ayrı zamanını
biliyorum. İlk hatırladığım o orta kısmında meyve-sebzecilerin açık pazar yeri gibi kullandığı,
kenarda sandalye masaların kiraya verildiği, çerçilerin olduğu bir mekandı. Daha sonra yıkıldı
orta tarafa genelde sarraf esnafının olduğu kenarda yine baraka tarzı iş yerlerinin olduğu
durumdaydı. Bundan da çok rahatsızdık. Önceki belediye başkanımız, önümüzdeki 10 yılda
20 yılda 50 yılda geçerliliği olacak ulusal bir proje yarışması açtı. O yarışma neticesinde
beğenilen proje tadbik edilmeye başlandı ve sona yaklaşıldı. İnşallah sezon sonuna kadar
burdaki inşaatları yapıyı bitireceğiz" dedi. MEYDAN'A BAKAN BURÇTA ÇAY KEYFİ
Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi'nin içinde yer alacak bölümlere de değinen Başkan Çelik,
Arkeoloji Müzesi'nin buraya taşınacağını belirterek, "Zeminin alt kotunda bizim arkeoloji
müzemiz yapılıyor. Milattan önce 2000 yıllarından kalan, Kültepe Kaniş Karumu'ndan
çıkartılan çok değerli eserlerin, çok farklı tarzlar ve sunum teknikleriyle sergileneneceği bir
müze yapılacak. Zemin katta da sosyal yaşam mekanları, kafeler, sanatçılar sokağı olacak.
Günün 24 saati açık canlı yaşayan bir mekan olacak. Bu mekan aynı zamanda bizim Kültür
Yolu projesinin de en önemli ayaklarındandan birisi olacak. Yine burdaki değişik burçlara da
farklı aktiviteler, farklı fonksiyonlar yükleniyor. En önemlisi de meydana bakan tepedeki o
burca kafeterya yapılacak ve insanlar, meydana seyrederken çayını yudumlayacak, hoşça
vakit geçirecek. İnşallah sezon sonuna kadar burayı yetiştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12475.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

UITP'nin en üst kurulu'na Kayseri damgası
Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Uluslararası Toplu Taşımacılar
Birliği UITP'nin Politika Kurulu'na seçildi.
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92 ülkeden 1300 kurumsal üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği UITP'nin 26
Mart 2015'te İstanbul'da gerçekleştirdiği 6. Türkiye Konferansı sürecinde yapılan seçimde
Feyzullah Gündoğdu, Politika Kurulu'na seçilerek önemli bir organda Kayseri'yi temsil etme
hakkı kazandı. İzmir, Ankara ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin ulaşım şirketlerinin
genel müdürlerinin de aday olduğu seçimden başarıyla çıkan Feyzullah Gündoğdu iki yıl süre
ile UITP'nin en üst organı olan Politika Kurulu'nda, İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci ile
birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. KAYSERAY'I ANLATTI Öte yandan Ulaşım
A.Ş Genel Müdürü Gündoğdu, Toplu Taşımacılıkta Planlama, Tasarım ve İnşaat temasıyla
gerçekleşen 6. UITP Türkiye Konferansında 'En İyi Proje İçin En İyi Proje Yönetimi'
oturumunda Kayseri Hafif Raylı Sistemi 2. ve 3. aşama yapım süreci ile ilgili bir sunum yaptı.
Sunumda Kayseray'ın aldığı ödüllere de değinen Genel Müdür Gündoğdu, UITP tarafından
2010 yılında 'En İyi Kentsel Entegrasyon Ödülü' ve KayBİS projesi ile de 'En İyi
Sürdürülebilir Gelişme Ödülü'nü aldığını hatırlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12476.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Kayseri Adliyesinde güvenlik önlemi artırıldı
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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın avukat cübbesiyle içeri giren
teröristler tarafından öldürülmesi sonrasında Kayseri Adliyesi'ne girişlerde güvenlik önlemi
artırıldı. Dün İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne avukat cübbesiyle giren iki teröristin rehin
aldığı ve yapılan görüşmeler sırasında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı öldürmesi sonrasında bu
gün sabah Kayseri Adliyesi'nde polis tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Adliye sarayına gelen vatandaşlar x-ray cihazlarından geçtikten sonra sıkı aramadan geçirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12477.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Servis sahiplerinin yarasına merhem olunacak
Kayseri'de 'P' plakaları olmadığı için eylem yapan servis sahipleri, Büyükşehir Belediyesi'ne
yürüdü. Servis sahipleri ile görüşen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın,
şoförlerin sıkıntılarının çözüleceğini söyledi.
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Kayseri'de 'P' plakası olmadığı için sürekli para cezası ödediklerini iddia eden servis sahipleri
eylem düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelen servis sahipleri, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüşmek istedi. Bakan Çelik'in yurtdışında olmasından
dolayı servis sahipleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın şoförler ile
görüştü. Meclis Salonu'nda eylem yapan servis sahiplerini ağırlayan Yalçın, sıkıntılarını
dinledi. Servis sahiplerine teker teker söz veren Yalçın, servisçiler ve servis sahipleri için
çalıştıklarını söyledi. Servis sahiplerini korsan olmaktan çıkarmak için çaba sarf ettiklerini
belirten Yalçın, şunları söyledi: "Yasal olmayan bir çalışma düzeni var. Toplu taşıma işi
UKOME tarafından düzenlenirdi. Siz UKOME şartlarına taşımadığınız için korsan
durumundasınız. Bu 2 bin 205 kişide korsan gibiydi. Biz sizi korsan olmaktan çıkarıp yasal
bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Bizimle bunun mücadelesini vermeyin. Biz sizin için
mücadele veriyoruz. 2 bin 205 arkadaş bize gelerek, belgeledi ve bu belge ile Allah ömür
verdiği süre içerisinde kendileri, aileleri hatta torunları bile personel taşıma hakkı elde etmiş
olacak”dedi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından
servis sahipleri, ortak bir dilekçe yazıp Büyükşehir Belediyesine taleplerini ilettikten sonra
ayrıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12478.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

KTO’nun aktif olması için çalışmalarda
bulunuyoruz
Kayseri Ticaret Odasının (KTO) Mart ayı meclis toplantısı yapılırken, toplantıda konuşan
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Kayseri ticaret Odasının aktif olması için çalışmalarda
bulunuyoruz” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Mart ayı meclis toplantısında gündem
maddelerinin okunmasının ardında yaptığı, “Kayseri Ticaret Odasında 2 yıla yaklaşan bir
yönetimde bulunuyoruz. Bu süre içerisinde neler yaptığımızla ilgili zaman zaman toplantılar
yapıyor, sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerin bazı arkadaşlar tarafından
beğenilmesini bazı arkadaşlar tarafından da beğenilmemesini normal buluyorum. Tabi ki
üyelerimizin kanaatlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Kayseri Ticaret Odası
yönetimine geldikten sonra bir odanın aktif olması için çalışmalarda bulunuyoruz” diye
konuştu. Yönetim kurulu olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettiklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Görüş alışverişinde
bulunduğumuz ziyarette, şehrimizin ekonomisindeki gelişmeleri ve gündemde yer alan
projeleri ele alma fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra TOBB’un düzenlediği Singapur ziyareti
kapsamında ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ve B20 toplantılarına katıldık. Singapur ile
Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve şehrimizin bu ülkeyle olan dış ticaretinin
artması bakımından olumlu bir gezi oldu” şeklinde konuştu. Kayseri Ticaret Odası ve
KAYİMDER işbirliği ile düzenlenen İnşaat Sektörü İstişare toplantısı gerçekleştirdiklerini
vurgulayan Hiçyılmaz, sektörün sorunlarının duyurulması ve çözüm önerilerinin dile
getirilmesi açısından yararlı bir toplantı olduğunu belirtti. Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa
Tüketici Yasası hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini hatırlatan Hiçyılmaz,
üyelere yönelik E-Ticaret Bilgilendirme toplantısını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve TSE’nin ‘Güvenli İskele, İskelede Güvenlik’
Projesinin yedinci toplantısına ev sahipliği yaptıklarını da ifade eden Hiçyılmaz, iş sağlığı ve
güvenliği noktasında üyelerin bilgilendirilmesi bakımından ilgili mercilerle görüşmeler
gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Kayseri Ticaret Odası olarak şehrin ihracatını artırmak için
faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Hiçyılmaz, düzenlenen Dış Ticaret Eğitiminin
kursiyerlerine sertifikalarını verdiklerini ve 21 kursiyerin 3 tanesinin kendi işini kurduğunu
diğerlerinin ise bir firmada dış ticarete ilişkin çalışmaya başladığını söyledi. Başkan Hiç
yılmaz, konuşmasını Mart ayı meclis toplantısına katılan tüm meclis üyelerine teşekkür
ederek sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12479.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Büyükşehir Belediyesi spor tesislerine yoğun ilgi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren spor
tesislerinde, üye sayıları ocak ayından bu yana yüzde 35'in üzerinde artış gösterdi.
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2015 Ocak ayında toplam 6 tesiste 2 bin 975 üyesi bulunan spor tesisleri, 2015 mart ayı itibari
ile 4 bin 30 üyeye ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren
tesislerden Talas Spor ve Sosyal Tesisi, Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Sümer Yüzme Havuzu
ve Spor Tesisi, Beyazşehir Spor Kompleksi, Erkilet Spor Merkezi ve Bayanlar Spor Merkezi
tesislerinde sporun bir çok dalında hizmet alan Kayserili vatandaşların yoğun ilgisi sonucu
Mart ayında toplamda 4 bin 30 üye sayısına ulaşıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12480.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

KOSB yönetimi araştırma projeleri sergisinde
öğrencilerle buluştu
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
Kayseri bölge sergisinde yer alan bilimsel projeleri geliştiren öğrencilerle bir araya gelen
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü,
öğrencilere deneyimlerini aktardı.
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Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu’nda ortaöğretim öğrencilerinin
projelerini inceleyen Ahmet Hasyüncü ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ardından İletişim
Fakültesi Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Programa Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetiminin yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat
Doğan, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, Erciyes
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır ile sergide projeleriyle yer alan
öğretmen ve öğrenciler katıldı. Hasyüncü, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada ülkemizi

ileriye taşımak için özellikle teknolojik çalışmalara önem verilmesi gerektiğini vurguladı.
Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması’nın öğrencilerin teknolojik alana yönelmesinde
büyük önem taşıdığına dikkat çeken Hasyüncü “Büyüyen ve gelişen Türkiye açısından
teknolojik yatırımlar önem taşımaktadır. Sergide 100’ün üzerinde önemli proje geliştirilmiş ve
gençlerimiz henüz ortaöğretim çağında bu çalışmalara imza atmışlar. Bizler ülke olarak bu tür
çalışmaları destekleyerek gençlerimizin önünü açmalıyız” dedi. Özellikle ortaöğretim çağında
sergilenen projelerin ayrı bir övünç kaynağı olduğunu ifade eden Hasyüncü “Eğitim
hayatımızın her alanında büyük önem taşımaktadır. Bu projelerin ortaya çıkmasında büyük
emekleri olan öğretmenlerimizi ve henüz yolun başındaki öğrencilerimizi başarılı
çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin heyecanı ve özverisi bizleri son
derece mutlu etti” şeklinde konuştu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren
Hasyüncü, OSB’nin son yıllarda teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Ahmet
Hasyüncü, konuşmasında “1976 yılında kurulan Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz, en
büyük ivmeyi 2004 yılında gerçekleştirmiştir. 2015 yılına geldiğimizde ise binin üzerinde
tesisle 24 milyon metrekare alan genişliğine ulaşılmış olup, yüzde 300 büyüme kaydederek
Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri haline gelmiştir” dedi. Binden fazla
firma sayısıyla Kayseri’de ve bölgede büyük bir istihdam olanağı sağlandığına dikkat çeken
Hasyüncü, “Her geçen gün büyüyen ve sürekli kendisini yenileyen bölgemiz üretimin yanı
sıra istihdam alanında da büyük atılım gerçekleştirdi. 10 yıl önce yaklaşık 20 bin olan
istihdam sayısı 60 bini aşarak bu alanda da önemli bir gelişme gösterdik. Başta Kayseri’miz
olmak üzere bölge adına da önemli bir gelişmedir” şeklinde konuştu. Programın
tamamlanmasının ardından OSB yönetimi ile öğrenciler yemekte bir araya geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12481.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Sabah sporları parklarda da devam edecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun ilgi gören ve yıl boyu kapalı mekanlarda
devam eden sabah sporu etkinliği 1 Nisan'dan parklarda da yapılmaya başlanacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. bünyesindeki spor eğitmenleri
tarafından 26 ayrı bölgede 28 eğitmenle başlayacak olan uygulama Kayserili vatandaşlar
tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Alparslan, Erciyesevler, İnönü 1-2-3-4, Mevlana, Ziya
Gökalp, Belsin-1,Yeşil Mahalle Halı Saha, Gültepe, Köşk Mahallesi, Fsym, Erkilet Spor
Tesisi, Sümer Havuzu, Stadyum, Hürriyet, TOKİ-1, İldem Parkı, Beştepeler Parkı, Beyazşehir
-1, Anadolu Harikalar Diyarı, Talas TOKİ, Bayanlar Spor Merkezi, Mimsin Parkı,Talas parkı

olmak üzere 26 farklı bölgede başlayacak sabah sporları, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü itibari
ile sabah 7.00-9.00 saatleri arasında haftanın pazar hariç 6 günü açık alanlarda ve salonlarda
devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12482.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Yaya yolu, kaldırım ve orta refuj çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin
gelişmekte olan Altınoluk Mahallesi ile Bağ ve Sayfiye alanları içerisinde yer alan Eğribucak
Mahallesinde ki Seher Bulvarı ve Akdeniz Caddesini birbirine bağlayan yolda kaldırım, yaya
yolu ve orta refüj yapıldığını bildirdi.
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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,yenilenen yollarda yayalara özel yollar ve geçişler yaparak
seri ve güvenli ulaşımı sağladıklarını belirtti. Bir şehrin en önemli unsurunun yayaların
güvenli ve seri ulaşımın etkinliği olduğunu bu neden ile yaya geçişlerine ve yollarına büyük
önem verdiklerini vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi: "Altınoluk Mahallesi yeni gelişen ve planlı imarlaşan bir semtimiz. Bu mahallede
özelikle Seher Bulvarı ile yoğun trafik yaşamaktadır. Bunlara bağlantılı yollar açılmıştır.
Ancak yeni binaların yapılması yaya yollarında yenilenme ihtiyacı veya tamamen yapılmasını
zorunlu hale getirmiştir. Eğri bucak mahallesi ile hem bağ ve sayfiye hem de çok katlı binaları
barındıran bir semtimizdir. Her geçen gün büyüyen ve özellikle bahçeli site evlerin yapıldığı
her iki mahallede toplam 2000 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde yaya yolları inşa
edilmektedir. Orta refuj oluşturularak trafik güvenli ve seri hale getirilecektir." Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, yaya yol ve geçişleri ile kaldırımlarda özürlü ve çocuk arabaları için
özel geçişler yapıldığını ve her türlü kot farkının giderildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12483.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Turizm toplantısı yapıldı
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası programının da görüşüldüğü
Turizm toplantısı yapıldı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş’un başkanlığında yapılan toplantıya Turizm
İşletme Belgeli Otel yöneticileri katıldı. İç turizmi canlandırmanın ve halkın turizm
hareketlerine katılımının sağlanmasının önemine değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş, sektör içinde birlikte hareket edilerek dayanışmanın gerekliliğini dile getirdi.
Taymuş “ülke ekonomisi için Bacasız sanayi olarak görülen turizm gelirlerinin artırılması için
tarihi, sosyal, kültürel ve doğal açıdan zengin olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya
çalışıyoruz. Amacımız İl olarak turizm gelirlerinden daha fazla pay almaktır. Bu kapsamda
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası ve benzeri etkinliklerde
sizlerinde büyük desteğini bekliyoruz” dedi. Toplantıda daha sonra karşılaşılan sorunlar ve
çözüm önerileri görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12484.html
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Terörü lanetle kınıyoruz
Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ali Şahan yaptığı yazılı
açıklama da terörü lanetle kınadıklarını söyledi.
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Şahan; kirli emellerin hiçbir zaman için amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayarak şöyle
devam etti; “ KİMDER Yönetim Kurulu olarak İstanbul Adliyesinde meydana gelen ve
değerli savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili üzüntümüzü
belirtmek isteriz. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Savcımıza Allah rahmet
yakınlarına ve yargı camiasına da başsağlığı ve sabır diliyoruz. Karanlık güçler hiçbir zaman
için kirli emellerine ulaşamayacaklar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12485.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Mart ayı spinning ligi kazananları belli oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Talas Spor ve Sosyal
Tesislerinde Aralık ayından itibaren Spinning Ligi programında Mart Ayı kazananları belli
oldu.
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Puanlama Sisteminde sabit bisiklet üzerinde koordinasyon, dayanıklılık, performans ve
antrenman devamlılığı değerlerinin toplamının birinciyi belirlediği Spinning Ligi Türkiye'de
ilk kez Talas Spor ve Sosyal Tesisinde uygulanıyor. Ayın sonunda üyelerin kişisel puanlarına
göre birinci, ikinci ve üçüncü'nün belirlendiği Spinning Liginde ay sonunda dereceye giren
üyelere de aylık, iki haftalık ve haftalık üyelikler veriliyor. 4 aydır yoğun bir ilgi gören
Spinning Ligi'nde Mart Ayı kazananları şu şekilde oluştu; DERECESİ ÜYENİN ADISOYADI 1 NEŞE ŞENEL 2 FULYA NAVRUZ 3 RAHİME ÖZDEMİR 1 BEYZA ODACI 2
BURCU ŞİMŞEK 3 HATİCE ŞAHİN 1 AYŞENUR ALDAŞ 2 AYTÜL AKGÖZ 3 ÇİÇEK
PETEK DERECESİ ÜYENİN ADI-SOYADI 1 NEŞE ŞENEL 2 HÜRMET HASBAHÇECİ
3 SONGÜL YAZICIOĞLU 1 İNCİ BAŞAK OBAN 2 ESRA YAMAN 3 ÜMMÜGÜLSÜM
BOSTANCI 1 ESRA DEMİRCİ 2 NURTEN ÜNAL 3 DERYA GENÇ DERECESİ ÜYENİN
ADI-SOYADI 1 HANDAN ŞAHİN 2 DERYA DEMİR 3 SİNEM ÇİVELEK 1 BURCU
DURSUN 2 YÜKSEL DALDABAN 3 OYA ŞAHİN 1 FATMA ŞENOL 2 ŞEYMA
GÜNEŞER 3 CANSIN GÜDÜCÜ 1 MERVE AKKAN 2 GÜLCAN SARISOY 3 SİNEM
CİVELEK 1 ZEYNEP KURBAN 2 ZEYNEP BAŞARSLAN 3 DELFİN TOPALOĞLU
DERECESİ ÜYENİN ADI-SOYADI 1 ERHAN SÖNMEZ 2 ÇOŞKUN PINAR 3 METİN
YARALI 1 VURAL İMAMOĞLU 2 ALİ BAŞOL 3 ERDAL GENÇ 1 KEMAL KAYA 2
MEHMET AKKURNAZ 3 BÜLENT YILMAZ 1 MURAT AĞZIDELİLER 2 ALİ
GÜLDOĞDU 3 RAMAZAN YAMAN 1 SERDAR AYYILDIZ 2 OĞUZHAN ŞANLIER 3
NEDİM ERÖZ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12486.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Fatih Tekke: 'Katkılar yapacağımıza
inanıyoruz'
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, "Bu camianın
içinde olmak ve ilk antrenörlük deneyimimin burada olması benim için çok önemli" dedi.
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Kulüp binasında basın toplantısı yapan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fatih Tekke, “Öncelikle herkes için hayırlı uğurlu olsun. Burada bulunmamızın
birinci etkeni Ziya başkana çok teşekkür ediyorum. Bize güven verdi. Bu camianın içinde
olmak ve ilk antrenörlük deneyimimin burada olması benim için çok önemli. Dolayısıyla bu
işi çok önemsiyoruz. Bu camiaya şu an geldim ve bunun bir nedeni var. Ben ve ekibim buraya
katkılar yapacağımıza inanıyoruz. Zerre endişemiz yok. İnşallah beklentinin çok üzerinde
olacağız” diye konuştu. Tekke, başkanla perşembe günü görüştüklerini belirterek, "3-4 saat
beraber olduk. Karakter olarak kendime çok yakın gördüğüm Ziya Eren’e çok teşekkür
ediyorum. Dolayısıyla da teklife ‘evet’ dedik. Şu an takımdaki oyuncuların isimleri değil,
takım halinde kendini ortaya koyması gerekir. Kaliteli bir kadromuz var. Bir yumruk halinde
hareket edebilirsek takımın başarılı olacağını düşünüyorum. Bu takım yapabilir. Takımın
kadrosu belli. Sonucu inşallah hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu. Bursaspor ile
oynanacak karşılaşma ile ilgili konuşan Tekke, “Antrenörlük olarak ilk deneyimim. Şenol
Hoca ülkede bilinen hocalardan bir tanesi. Zor bir karşılaşma olacak. Fikstürümüz kağıtta
avantajlı görülüyor” dedi. Kulüp basın sözcüsü Kaan Savruk ise, Tekke ve ekibine
güvendiklerini ifade ederek, "Taraftarlarımızın da bizlere güvenmesini istiyoruz. Bundan
sonra oynayacağımız maçlardan maksimum puanlar almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12487.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de elektriklerin kesilmesi hayatı olumsuz
yönde etkiledi.
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Sabah saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Kayseri'de tramvay seferleri aksarken,
trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Acil
servislerde jeneratörlerin kullanılmasıyla sıkıntı yaşanmazken, elektrik kesintisi nedeniyle bir
inşaatta meydana gelen kazada asansör boşluğuna düşen işçi itfaiye ekipleri tarafından
çıkarıldı. Durumu ağır olan işçi, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'de de yaşanan elektrik kesintisi
nedeniyle resmi dairelerde işlemler büyük ölçüde aksadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12488.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

‘Tomografi sırası beklemem’ dedi dehşet saçtı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Acil Servis doktorları ve
diğer çalışanlarına bir hasta yakını bıçaklı saldırıda bulundu. Hastanenin güvenlik kamerasına
yansıyan olayda, Bıçaklı saldırgan 7 güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.
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Olay, ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre C.S. yakını olan E.S.’yi acil servise tedavi ettirmeye getirdi. İlk muayenenin
ardından, doktorların E.S.’nin tomografisini istemesi sonucu, C.S., E.S.’yi tomografi ünitesine
götürdü. Ardından C.S. Tomografi sırasını beklemek istemediği için doktorlara ve sağlık
görevlilerine saldırıda bulundu. Ardından sağlık görevlilerinin 'Panik Butonu' alarmı vermesi
üzerine tomografi ünitesine güvenlik görevlileri geldi. O sırada cebindeki bıçağı çıkaran C.S.,
güvenlik görevlilerine de bıçaklı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 7
güvenlik görevlisi bıçaklı saldırı da bulunan C.S.’yi etkisiz hale getirdi. Olayın ardından, acil
servise gelen polis ekipleri C.S.’yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ERÜ Tıp

Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, “Dün gece saatlerinde Acil Servisimiz travma
bölümüne E.S. adında bir hasta geliyor. Doktorlarımız hastaya müdahale ediyorlar. İlk
müdahaleden sonra doktorlarımız hastadan tomografi çekilmesini istiyorlar. Tomografi
cihazında başka bir acil hastası olduğundan hastanın 5-10 dakika beklemesine kızan hastanın
saldırgan yakını C.S., doktorlarla tartışmaya başlıyor. Acil Servisteki diğer çalışanların
bilgisayar üzerinden 'Panik Butonu’nu' harekete geçirmesi üzerine anında olay yerine
güvenlik görevlilerimiz intikal ediyor. Bu sırada sağlık çalışanlarına yönelik tehditkar
tutumunu sürdüren saldırgan hasta yakını, belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendisini
acil servisin dışına çıkarmaya çalışan görevlilere saldırmaya devam ediyor. Daha sonra
saldırgan hasta yakının polis ve güvenlik görevlilerimiz tarafından etkisiz hale getirilerek
dışarı çıkartılıyor. Türkiye’de gün geçtikçe artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir
parçası olan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu tür olaylara sebebiyet vererek, sağlık çalışanların
can güvenliğini tehdit edip, iş motivesini olumsuz etkileyen kişilerin ise şiddetle
cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Başhekim Doğru ayrıca, “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
(HBYS) programına konulan panik butonu sayesinde hastane otomasyon sistemine bağlı 2 bin
500 bilgisayardan hastane çalışanları, kendilerine yönelik bir şiddet eyleminde, şiddet
eylemini gerçekleştiren görmeden 'Beyaz Kod' çağrısını başlatabiliyor ve bu sayede güvenlik
görevlilerinin saniyeler içinde olay yerine gelmesini sağlıyor. Böylelikle sağlık personelimize
yönelik birçok şiddet eylemi, sağlık personelimiz zarar görmeden önlenmiş oluyor. Dün gece
acil servisimiz travma bölümünde yaşanan olayda panik buton sayesinde can kaybı ve
yaralanma
olayına
sebebiyet
verilmeden
atlatılmış
oldu”
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12489.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Hamile sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis
cezası
Kayseri'de hamile olan kız arkadaşını öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verildi.
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık Mahmut G., hazır
bulundu. 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Mahmut G., duruşmadaki
savunmasında, "Çok pişmanım. Böyle bir şeyin olmasını istemiyordum. Hem kendi ailemi
hem de kızın ailesini üzüntü içinde bıraktım. O gün sağlıklı düşünemedim. Her gün vicdan
azabı çekiyorum. Affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında
tutuklu sanık Mahmut G.'ye, kız arkadaşı Tuğba G.'yi (17) hamile olduğunu bilmesi halinde
öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa ruhsatsız
silah taşıma suçundan 1 yıl 8 ay, reşit olmayan kız ile cinsel ilişkiye girmek suçundan 1 yıl 8
ay, konut dokunulmazlığı ihlalinden 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

20 Kasım 2014 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde meydana gelen
olayda Mahmut G., hamile olduğunu öğrendiği kız arkadaşı Tuğba G.'yi yanında getirdiği
tabancayla başından vurarak öldürmüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12490.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Çolakbayrakdar, "Argıncık'ın tamamı
dönüşecek"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenilenme ve dönüşüme Alsancak’tan
başlayarak Argıncık’ın tamamında bir kentsel dönüşüm yapmayı planladıklarını söyledi.
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Alsancak Mahallesi'nde vatandaşlarla biraraya gelerek sohbet eden, istek ve sorunlarını
dinleyen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, " Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Alsancak
Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin uygulama yapacağı alanı Kentsel Dönüşüm Bölgesi
ilan etti. Argıncık’ın genelinde bir yenilenme bir dönüşüm yapacağız. Ama bu bir günde ya da
2 günde olacak bir iş değil. Planlanmasının da uygulanmasının da zamana ihtiyacı var.
Ayakları yere basar bir iş yapmamız lazım. Arkamızı döndüğümüzde bir müddet geçtikten
sonra isabetli bir iş yapılmış deyip hem sizlerin hem de bizden sonra gelecek nesillerin
duasını alacak bir iş yapmak lazım. Buraya başlayalım, hemen yıkalım evler dikilsin kentsel
dönüşüm yapılsın demek işin kolay tarafıdır" dedi.
İşin yapılması gereken tarafının teknik gerekçeleri yerine getirerek, vatandaşın beklentilerini
de belirleyerek çalışmak olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "İyi bir proje olması
için uğraşıyor, gayret gösteriyoruz. Sadece bu bölgede değil, Kocasinan’ın değişik
bölgelerinde de kentsel dönüşüm yapılacak onlarca yerimiz var. İnşallah bunların hepsini
yapacağız. Alsancak’tan başlayarak Argıncık’ın tamamında bir kentsel dönüşüm yapmayı
planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Kentsel dönüşümün sadece belediyelerin istemesiyle ve çalışmasıyla olacak bir iş olmadığını
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşümün altında bir çok kurumun imzası var.
Biz hemen bu işi yapalım dediğimiz zaman o kurumlardan da görüşlerin alınması gerekiyor.
Önceki gün Ankara’da bu konuların da içerisinde olduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Zamanı,
süreci ve yeri geldiğinde bunları konuşacağız. Ama şimdi şu yapılacakmış, bu yapılacakmış
denilen şeyler belki vatandaşlarımızın iyi niyetle söylediği belki de beklentileriyle söylediği
şeydir. Bizim ağzımızdan çıkmadığı sürece şu gün başlayacak, bugün başlayacak diye bir şey
yok" şeklinde bilgiler verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle bitirdi, "Bu işin altyapısı oturmalı, verdiğimiz sözü
yerine getireceğimiz günü söylemeliyiz. İki gün sonra karşınıza geldiğimizde ‘şu gün söyledik
de o gün şaştı bugüne geldik’ diyeceğimiz bir durumumuz yok. Çünkü yük bizim omzumuzda
bunun farkında ve bilincindeyiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12491.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

MHP Kayseri Genişletilmiş 5. İstişaret
toplantısı
MHP Kayseri Genişletilmiş 5. İstişare Toplantısı’nda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, herkesin Türkiye’yi kurtarmak için gecesi gündüzüne
katarak çalışmasını istedi.

01 Nisan 2015 Çarşamba 14:39

Kadir Has Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş 5. İstişare
Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur’an-ı
Kerim okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun
Ataş, milletvekili aday adaylarına cesaretlerinden ötürü teşekkür ederek, “Bu istişare
toplantılarının birincisini Pınarbaşı’nda gerçekleştirdik. 5.’sini de bugün Melikgazi ilçemiz ve
Kocasinan işbirliği ile il başkanlarımızın gözetiminde gerçekleşiyor. Burada 42 tane
birbirinden güzel, birbirinden yiğit aday adaylarımız var. Bu insanlar 5 istişare toplantısına
katıldılar ve her şeyden evvel Türkiye’nin gündemine dair birçok şeyi dile getirdiler. 5
seferdir bunu takip ediyoruz. Ben burada onlara şunun için tebrik etmek istiyorum. Bugün
geldiğimiz noktada bir parti dışında siyaset yapmanın veya taraftarı olmanın insanlara ne
kadar zorluk getirdiğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda ticaret yapan ticaretine,
memurluk yapanın memurluklarına her türlü baskıya, zorluğa yüreklilik gösterip bizden aday
adayı olmak isteyen bu 42 ağabeyimize, kardeşimize bacımıza büyük bir alkış istiyorum”
dedi. MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, milletvekili seçmek
için değil Türkiye’yi kurtarmak için gece gündüz çalışması gerektiğini vurgulayarak,
“Herkesin elini vicdanına koyarak gece gündüz uyumadan 7 Haziran’a kadar milletvekili
seçmek için değil Türkiye’yi kurtarmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmasını istirham
ediyorum” şeklinde konuştu. MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ise, Türkiye’nin akıbetini iç
açıcı görmediğini ifade ederek, “Hangi açıdan bakarsak bakalım Türkiye iyi durumda
değildir. Gelişmeleri hangi dünya görüşünden yorumlarsak yorumlayalım Türk milletinin
akıbeti iç açıcı görülmemektedir. Bu milletin zekasıyla alay edenlerden 7 Haziran’da hesap
soracağız. Hesap günü 7 Haziran’dır dava arkadaşlarım. Bunların bu saltanatlarını kafalarına
yıkacağız.

Ülkemizdeki bu kötü gidişat Kayserimizi de esir almıştır. Sürekli büyüyen Kayseri, bunların
elinde saltanat kayığına dönüşmüştür, sürekli sallanmaktadır” dedi. Konuşmaların ardından
milletvekili aday adayları salondakilere tanıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12492.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Otomobil tramvay yoluna girdi
Kayseri’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tramvay yoluna girdi.
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Edinilen bilgiye göre Belsin İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 BS 814
plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolan çıkarak tramvay
yoluna girdi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobil, polis ekiplerinin yaptığı
incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yapılan ölçümlerde sürücünün
200 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12493.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

8 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1’i çocuk 8 kişi tedavi altına
alındı.
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Edinilen bilgiye göre Osmanlı Mahallesi Bedesten Sokak üzerinde ikamet eden 1’i çocuk 6
kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay erine çağırılan ambulanslar
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişi burada tedavi altına alındı. Öte
yandan yine Osmanlı Mahallesi’nde ikamet eden 2 kişi de sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlendi.

Çağırılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi
altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12494.html
Erişim Tarihi: 02.04.2015

Gaziler, ERÜ'de konuştu
Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyi
tarafından ‘Gaziler Konuşuyor’ başlıklı konferans düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliği, öğrenciler dikkatle
takip etti. Öğrencilerin şiir dinletileri ile başlayan konferans, Çanakkale Savaşı ile ilgili
barkovizyon gösterisi ile devam etti. Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği üyeleri gaziler ve şehit
yakınları konferansta yaşadıkları anıları öğrencilere anlattı. Bu ülkenin evlatlarının, vatan için
herşeyi göze alarak kendilerini ve yakınlarını şehit verdiklerini, birçok vatan evladının da gazi
olduğuna değinen şehit yakınları ve gaziler birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gaziler
öğrencilerden bilimsel çalışmalarla Türkiye’ye değer katmalarını isteyerek; bilimin, sanayinin
ve her türlü bilimsel çalışmanın ülkemizi güçlendireceğine vurgu yaptı. Etkinlik yaklaşık bir
buçuk saatin ardından Erciyes Üniversitesi Konsey Başkanlığı tarafından şehit yakınları ve
gazilere hediye takdiminin ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12495.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri’de 50 adet deprem meydana geldi
Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, son zamanlarda yaşanan
depremlerle ilgili olarak, son 1,5 yıla bakıldığında Kayseri’de 10 günde bir deprem meydana
geldiğini belirterek, Kayseri’de son 1,5 yılda 50 adet depremin yaşandığını söyledi.
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Son zamanlarda yaşanan depremleri değerlendiren Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl
Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Kayseri’ de her 10 günde bir deprem olduğunu söyledi. Ağustos
2013 yılından itibaren 1,5 yılda Kayseri’de 50 adet depremin meydana geldiğini belirten
Üzeltürk, “Aslında deprem hayatımızın içerisinde ve biz depremle yaşıyoruz. Depremlerin 3
ve üzeri olanlarını hissediyoruz. Deprem olduğu zaman depremi hatırlıyoruz. Halbuki 1,5
yılda Kayseri’ de toplam 50 depremi orantılarsak her 10 günde bir deprem olduğunu
gözlemlemiş oluruz. O yüzden depreme hazırlıklı olmalıyız.”ifadesini kullandı. Üzeltürk
ayrıca, “26 Mart’tan itibaren 5 adet deprem daha oldu. Bunların 3 tanesi 3.8’e kadar çıkan
hissedilebilecek derecededir. Diğerleri de 2.2 civarında kaldığı için hissetmedik. Kayseri’ye
genel anlamda baktığımız da ‘fay zonu’ diye adlandırılan ve yeri hareket ettiren kırıklarımız
var. Niğde tarafından gelen ‘Ecemiş’ fay hattı Kayseri Yeşilhisar ovasına girmeden dallara
ayrılıyor. Bunun sebebi de Erciyes dağıdır. Erciyes Dağı yüzünden batı ve doğu ile Erciyes
Dağını keserek geçen üç kola ayrılıyor. Bu faylar ise Kayseri’ de deprem olmasına sebep
oluyor. Bu fay hattı tekrar devam ederek Sivas ve Erzincan’a kadar uzanarak Kuzey Fay
hattına bağlanıyor. Son depremimiz ‘Erkilet fay zonu’ üzerinde Saraycık köyünde meydana
geldi” ifadelerini kullandı. ‘Deprem her zaman hayatımızın içerisindedir’ diyen Üzeltürk,
“Depremden kaçamayız, görmemezlikten gelemeyiz. En doğrusu depremi hayatımızda
olduğunu bilmek ve buna önlemlerle hayatımızı devam ettirmektir. Deprem insanları
öldürmez. İnsanları öldüren yaptığımız binalar, yol, köprülerdir. Onun için bunları yaparken
afetleri göz olun de bulundurarak yapmamız gerek” dedi. Deprem uzmanı Üzeltürk sözlerinin
sonunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, “Riskli yapılardan vazgeçip kendimize daha
güvenli binalar yapmalıyız. Vatandaşlarımız ev alırken özellikle binanın projesini zemin
etütlerini iyi incelesin. Bina yaparken zeminle bağışık olması gerekir. Bina zemin ilişkisi ne
kadar iyi olursa can ve mal kaybı da o oranda az olur” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12496.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Ormanlar Kayserigaz’ın Maskotu Dolgi ile
yeşilleniyor
Her yıl ülkemizde 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla,
Kayserigaz’ın yeşil ejderha maskotu Dolgi çocuklarla bir araya geldi.
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Kurulduğu günden bugüne dek Kayseri’ye temiz hava ve çevre konusunda sayısız katma
değer sağlayan Kayserigaz, ormanların önemine dikkat çekmek için maskotu Dolgi ile 100
aşkın çevreci miniklerle bir araya geldi. Kayserigaz konferans salonu ve kampüs bahçesi
içerisinde düzenlenen etkinlikte, Kayserigaz’a misafir olan çocuklar Dolgi’nin eğlendirici ve
eğitici tiyatrosuyla neşelenirken, tiyatro sonunda Kayserigaz bahçesi içerisine yapılan fidan
dikimiyle de çevreye katkı sağladılar. Organizasyonu üstlenen Kayserigaz Kurumsal İletişim

Birimi, Dolgi ile çocuklara yönelik aktiviteleri sık sık gerçekleştirdiklerinin altını çizerek,
yaptıkları bu son organizasyondan da büyük keyif duyduklarını dile getirdi. Dolgi’nin eğitici
mesajlarıyla çevrenin önemi konusunda bilgilenirken, çocukların aynı zamanda da Dolgi’nin
interaktif tiyatrosuyla eğlendiklerini belirten birim, Orman Haftası’na yakışır bir organizasyon
gerçekleştirdiklerini söyledi. Oyunun sonunda, Dolgi tarafından çocuklara fidan hediye
edilirken, tüm katılımcılar Kayserigaz’a teşekkürlerini sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12497.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Tır garajında şüpheli ölüm
Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TIR garajında bir kişi ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de bulunan bir TIR garajında, TIR'ın
içerisinde hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, olayı 112 sağlık ekiplerine
haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR içerisinde bulunan
kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise, yaptıkları çalışmanın ardından ölen
kişinin İ.S. olduğunu belirledi. İ.S., buradaki incelemenin ardından ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12498.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Dünür cinayetine 25 yıl hapis
Kayseri'de dünürler arasında çıkan kavgada, yengesinin babasını öldüren zanlıya yapılan
yargılamada 25 yıl hapis cezası verildi.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Sadettin S. hazır bulundu.
Tutuklu sanık Sadettin S., "Ben böyle olaylara girecek bir insan değilim. Ekmeğimin peşinde
bir insanım. Babamı dövdüklerini gördüğüm için kan beynime sıçradı. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamada Sadettin S.'ye 25 yıl hapis cezası verdi. Eylül 2014
yılında Tomarza ilçesine bağlı Avşarobası kasabasında meydana gelen olayda D.S., babasını
Ahmet D.'yi arayarak dayak yediğini söylmemişti. Kızının yanına gelen Ahmet D. ile

dünürleri arasında kavga çıkmış, damadın kardeşi Sadettin S., kavgada Ahmet D.'yi
bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D. burada
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12499.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

36 kilo uyuşturucuya 16 yıl 8 ay hapis cezası
verildi
Kayseri'de uyuşturcu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama davasında yargılanan iki
sanığa toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
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1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar E.B. ve C.S. hazır bulundu.
Tutuklu sanıklar savunmalarında, "Biz uyuşturucuyu satma veya taşıma maksadıyla
bulundurmadık. İçmek maksadı ile aldık" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılamada tutuklu
sanıklara 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Sanıklar, Kayseri-Malatya karayolunda polis
ekiplerinin yaptığı kontrolde 36 kilo uyuşturucu madde ile birlikte yakalanmışlardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12500.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Sahte çek ve dolandırıcılığa 5 yıl hapis cezası
Kayseri'de bankaya yada kredi kurumlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık ve sahtecilik
yapmak suçundan yargılanan sanığa 5 yıl hapis ve 42 bin TL para cezası verildi.
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık M.E. hazır bulundu.
M.E. yaptığı savunmasında, " Ben kimseye mal karşılığında çek vermedim. Üzerime iftira
atıldı" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında tutuklu sanığa
sahte evraktan 2 yıl, dolandırıcılık suçundan ise 3 yıl hapis cezası ile 42 bin TL para cezası
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12501.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Servis şoförlerine 'etkili iletişim' semineri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Minibüs ve Servis İşletmecileri Odası tarafından düzenlenen
seminer ile öğrenci ve personel araçları şoförlerine 'Etkili İletişim' anlatıldı.
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KESOB Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer hakkında bilgiler veren Minibüs ve Servis
İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay, seminerlerin devam edeceğini söyledi. Ay, "Sektör
olarak bir şeyler başımıza gelmeden önce önlemek, kendi adımıza önceliğimiz olduğunu
düşünerek sık sık esnafımız ile bir araya gelip çok farklı alanlarda eğitim seminerleri
düzenliyoruz. Okulların açılması ile beraber yağmış olduğumuz eğitim seminerleri gerek
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ile üniversitelerimiz ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile düzenledik. Bu eğitimde bunlardan biridir" dedi. Ay ayrıca, "Hitabet sanatı
ile alakalı, insan psikolojisi ile alakalı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa
düzenlediğimiz bir eğitim semineri olacak. Kayseri'de 3 bin civarında esnafı temsil ediyoruz.
800 civarında öğrenci servisimiz ve bin 200 civarında personel aracı ile Kayseri'ye hizmet
veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12502.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Yeni spor tesisleri yapacağız
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençleri kötü alışkanlıklardan
koruyacak, rehabilite edecek, yaşam boyu spor imkanı sağlayacak yeni tesisler yapacaklarını
söyledi.
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Barbaros Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Spor Tesisleri'ni ziyaret ederek yetkililerden
brifing alan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "İmar, yol, kaldırım yapmak, çevreyi korumak,
temizlik gibi rutin belediye hizmetlerinin dışında kamu değerlerini iyi kullanarak, yöneterek
sosyal ve kültürel belediyeciliğe de önem vermeliyiz. Çocuklara ve gençlere kendi
çocuklarımız gibi sahip çıkarak onlara doğru örnek olmalı, güzel modeller oluşturmalıyız.
Sporun gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından koruduğunu biliyoruz.

Gençlerle ve sporla ilgili farklı projelerimiz var" müjdesini verdi. Spor merkezi ve salonda
incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Burada umduğumdan çok daha fazlasını
gördüm. Boks, tekvando ve satranç dallarında talebe yetiştiren hocalarımız, genç
kardeşlerimize güzel örnekler oluşturmuş. Bu tesis yaşam boyu spor konusunda da
yetişkinlerimize, erişkinlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize hizmet veriyor. Gençlerimize
sosyal yaşama katılmaları, katkıda bulunmaları, rehabilite olmaları noktasında eğitim veriyor.
Aldığım brifingde bunları da öğrenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çevre sakinlerine bu
tesislerden daha fazla yararlanmaları noktasında çağrıda bulunuyorum" dedi. Gençlerin ve
çocukların okuldan artan zamanlarında tesislerde spor yaptığını vurgulayan Başkan
Çolakbayrakdar, "Burada altyapı var; spor ve eğitimin değişik faaliyetleriyle birlikte
gençlerimizi olumlu etkinliklere yönlendiren milli takım antrenörlerinin olması da büyük
avantaj. Gençlerimiz gücü kontrol edebilme, koruyabilme, hareketleri sanat ve incelik
içerisinde yapabilme felsefesine hakim olarak yetişiyor. Tesisimiz sadece spor değil
rehabilitasyon merkezi görevini de üstleniyor, insanlarımızın sosyal hayatla kaynaşmalarını
sağlıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12503.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Emniyet uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Köprüsü'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan
aramada ekipler, bir miktar metamfetamin ve esrar ile 2 hassas terazi ele geçirdi. Otomobil
içerisinde bulunan Y.Ç. ve S.Z. ve T.Ç. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından nöbetçi
mahkemeye sevk edilen şahıslardan Y.Ç. ve S.Z. tutuklanırken, T.Ç. de serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12504.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri Şeker, milli bir kuruluştur
Kayseri Şeker tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri Şeker, milli bir kuruluştur"
ifadesine yer verildi.
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Kyaseri Şeker tarafından, "Kayseri Şeker, son dört yıl boyunca istikrarlı yükselişini sürdürüp,
Şeker sektöründe en güçlü kuruluş haline gelmiştir" hatırlatması yapılan yazılı açıklamaya şu
şekilde devam edildi: "Kayseri Şeker’in bu gelişimi tüm ekonomi, finans, tedarikçi firmalar,
STK temsilcileri ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanması, Kurumumuzu yeni yatırımlar
yapmaya ve pancar çiftçimizin maliyetlerini azaltıcı girişimleri artırmak suretiyle çiftçimizin
ve dolayısıyla ülke ekonomisinin daha çok kazanmasını sağlamaya sevk etmektedir. Ancak
bazı alın terinin kıymetini bilmeyenler ve alnı terlemeden kazanma yolunu tercih edenler
tarafından gizli mahzenlerde, karanlık odalarda kamuoyunun gündemini meşgul etmek üzere
hazırlanarak sosyal medya aracılığı ile servis edilen asılsız iddialar ve çeşitli vesilelerle işten
ayrılanların ayrılma nedenlerinden medet umulmakta, ekmeğinin peşinde olan işçilerin
umutlarını istismar etmek suretiyle maalesef Kayseri Şeker’i yıpratmaya çalışıldığı
görülmektedir. 2011 yılı öncesinde Fabrikayı kapatmaya çalışanlar kirli emellerine
ulaşamayınca son günlerde gündemde olan “Paralel” konusundan medet umma yolunu tercih
ederek Kayseri Şeker’in gelişiminin önünü kesmek, tedarikçisi olduğumuz kurumlara karşı
oluşan kurumsal kimliği zedelemek, çiftçilerin ve çalışanların kafasını bulandırmaya
çalışanlar; 1-Kayseri pancar Kooperatifi seçimlerinde kendisini yenemediklerinden dolayı
kendisine ve ailesine komplo yaptıkları, paralel yapıya bağlı olan şüphelilerin kendisine
komplo kurarak haksız yere hakkında soruşturma yapılıp dava açılmasını sağladıkları iddiası
ile şikayette bulunmuş olup, iddiaya Adli Makamlar kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilmesine rağmen, Kayseri kamuoyunu meşgul etme suretiyle parsa toplamaya çalıştıkları
görülmektedir. 2-Kayseri Şeker’de 2004-2014 yılları arasında çalışan Özlem Kara isimli
personelin 13.10.2014 tarihli ayrılma talebi üzerine görev yeri değişikliği teklif edilerek işine
devam etmesi önerilmesine rağmen 09.11.2014 tarihli ikinci talebi de dikkate alınarak kendi
isteği ile işten ayrılması sonrasında mobil uygulama gibi bir takım iddialarla ilgili olarak
basında çıkan yazıların muhatapları hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. 80 bin ortaklı Milli
bir kuruluş olan Kayseri Şeker; Devletimizi yıkmaya yönelik kirli emelleri olan paralel yapı
veya herhangi bir örgütle şimdiye kadar bir ilişki içerisinde bulunmamıştır. Bu ve benzeri
örgütlerin Kurumumuzla ilişkilendirilmesi ve bu yaklaşımdan medet umularak çamur
atılmasını doğru bulmadığımızı beyan ederiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12505.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

3 TL gaspa 6 yıl hapis cezası
Kayseri’de ‘birden fazla kişi ile gasp ve yağma’ suçundan yargılanan 3 sanık, 3 TL gasp
ettikleri için toplamda 6 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan D.I. (19), S.B. (17),
M.U. (16) hazır bulundu. D.I., mahkeme heyetine yaptığı savunmada, “F.Ç.’den 3 TL para
istedik. Oda verdi. Hiçbir zorlama yapmadık. Kendi rızası ile verdi” dedi. S.B. ise, “Ben
olayda yoktum. Para istemedim. Suçsuzum” diyerek kendini savundu. İfade veren bir başka
sanık M.U. da, “Biz zorla istemedik. Kendi çıkardı verdi. Gasp etseydik telefonunu alırdık”
ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda F.Ç.’den 3 TL gasp ettikleri için sanıklar
D.I.’ya 2 yıl 9 ay 10 gün, S.B. ve M.U.’ya ise, ayrı ayrı 1’er yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12506.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

ERÜ'de 'Filistin izlenimleri' konferansı
Filistin'e ziyarette bulunan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim
Dalı Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kayacık, ziyaretin ardından öğrencilerine Filistin'i anlattı.
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Geçtiğimiz günlerde Filistin'e giden ERÜ İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Kayacık, Kayseri'ye döndükten sonra öğrencilerine Filistin'e anlattı. 'Filistin
İzlenimleri' konulu konferans düzenleyen Kayacık, fotoğraflar eşliğinde Filistin'i anlattı. ERÜ
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, öğrenciler yoğun ilgi
gösterdi. Filistin hakkında bilmedikleri şeyleri Kayacık'a soran öğrenciler, meraklarını
giderdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12507.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Terörün her türlüsünü lanetliyorum
Terör saldırısı sonucu şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz için bir taziye mesajı
yayınlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt “Terörün her türlüsünü ve
terörü meşru kılanları lanetliyorum” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde
teröristlerce rehin alınan ve operasyonun ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için bir taziye mesajı yayınladı.
Kurt, yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde
meydana gelen ve Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olmasıyla sonuçlanan saldırıyı

şiddetle kınıyorum. Savcımızın ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörün her türlüsünü
ve terörü meşru kılanları ise lanetliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12508.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Zehir tacirleri tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları
belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda, Y.Ç. ve S.Z. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı
öğrenildi. Y.C.'nin bir otomobilin altına attığı alüminyum folyoya sarılı baketin içinden
metamfetamin maddesi ele geçirildiği, S.Z. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 4 gram
esrar, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlıların
haklarında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12509.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri Erciyesspor, Bursaspor maçı
hazırlıklarını sürdürdü
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Lig’in 26. Haftasında kendi evinde oynayacağı
Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Teknik Direktörü Cüneyt
Dumlupınar,oynayacakları 9 maçında final niteliğinde olduğunu söyledi.
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PTT 1.Lig’in 25 Haftası’nda Denizlispor’u 3 - 1 skor ile mağlup eden sarı - kırmızılı ekip,
milli takım arasında moral buldu. Bu hafta Salı günü itibariyle Kayseri temsilcisi yeni hafta

hazırlıklarına başladı. Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar yönetiminde yapılan
antrenmanda sarı-kırmızılar kondisyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Takım
halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman, kondisyon hareketleri ve istasyon
koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü çalışmaları ile devam etti. “KALAN
MAÇLARIN HEPSİNİ KAZANMALIYIZ” Lig sonuna kadar 9 maçın hepsini kazanmayı
hedeflediklerini söyleyen Takımın Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kalan
karşılaşmaların hepsinin final niteliğinde olduğunu söyledi. Dumlupınar,”Salı günü itibariyle
Giresunspor maçı hazırlıklarına başladık. Milli takımdan dönen arkadaşlarımızla birlikte tam
kadro çalışmaya başladık. Nobre’nin hafif sakatlığı var. Yarından itibaren bizimle çalışmalara
başlayacak. Barış hafta sonu bizimle birlikte olamayacak. Murat’ın da hafif bir kırgınlığı var.
O da yarından itibaren bizimle birlikte çalışmalara başlayacak. Cezalı oyuncumuz
bulunmuyor. Evimizde oynuyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
Taraftarlarımızın desteğini de hafta sonu bekliyoruz. Bizimle beraber olsunlar.Hem kupada
hem de ligde yolumuza devam ediyoruz. Yoğun bir periyottan geçtik. Denizli maçı sonrası
oyuncularımıza hak ettikleri izni verdik. Kalan dönemi iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İyi
hazırlandık. Büyün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Giresun maçı da bunlardan bir tanesi.
Kalan 9 maçımız var ve hepsi bizim için final niteliğinde. Sezon sonuna kadar bütün
maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sonunda da en yüksek puanla ligi bitirmek istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12510.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Erciyesspor'da Necati Ateş'in durumu belirsiz
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Necati Ateş'in durumu
belirsizliğini koruyor.
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Teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevi bırakması sonrasında geçtiğimiz yönetimin aldığı
karar ile süresiz kadro dışı bırakılan Necati Ateş'in durumu belirsizliğini koruyor. Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor'un Altyapı Tesisleri'nde antrenör Fatih Yurt nezaretinde
çalışmalarını sürdüren Necati Ateş'in, takımın başına yeni getirilen Fatih Tekke'nin vereceği
rapor doğrultusunda durumunun netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12511.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Yahyalı’da mezarlıkların düzenleme çalışmaları
başladı
Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda bakım, onarım ve düzenleme
çalışmalarına başladı.
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İlk olarak ilçenin merkez mezarlıklarından olan Çiğilli Mahallesi’nde bulunan Kitirli
Mezarlığında başlayan düzenleme çalışmalarında ihata duvarı yapımı, yollara kilitli parke taşı
döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi
tarafından 400 adet lahit tipli mezarında yapımına başladı. Yapılan çalışmaları yerinde
incelemek için Kitirli Mezarlığına giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapılan
çalışmalar hakkında bilgiler vererek, ilçedeki mezarlıkları en kısa sürede güzel bir görünüme
kavuşturacaklarını söyledi. Başkan Öztürk “ Burası Kitirli mezarlığı olarak bilinen ilçenin
merkez mezarlığı. Burada Büyükşehir Belediyemiz tarafından halk dilinde fırın sistemli
mezar denilen lahit tipli mezarların yapımına başlandı. Ben özellikle Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik Başkanımıza, daha önce görev yapmış, mezarların yapım
kararını veren efsane başkanımız Özhaseki Başkana, Fen İşleri Daire Başkanımıza, Genel
Sekreterimize teşekkür ediyorum. Kuluna teşekkür etmeyen Allah’a şükredemez derler.
Cennet gibi bir mezarlığı olacak ilçemizin. Toplu mezarlık olarak da bilenen 400 adet mezar,
24’lü gruplar halinde buraya yapacağız. Yine burada ihata duvarı yapacağız. Yahyalı
Belediyesi olarak buradaki yürüyüş ve araç yollarını kilitli parke taşı yaparak biz tanzim
edeceğiz. İlçemiz kendine yakışan bir mezardan yoksundu. Daha önceki yıllarda geldiğimde
benim çok üzüldüğüm bir konuydu. Ama bizimle beraber start almış oldu. İnşallah bu ilçeye
bu mezarlık yakışır, cennet gibi bir mezarlık yakışır. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum”
diye konuştu. Başkan Esat Öztürk ilçedeki diğer mezarlarında en kısa sürede bakıma
alınacağının da müjdesini vererek, Yahyalı’ da mezarlıkların harabe gibi değil ilçeye
yakışacak bir görünüm kazandıracaklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12512.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

İYC’den şehit savcı için taziye
İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Kayseri Yönetimi, hain bir saldırı sonucu şehit olan Savcı
Mehmet Selim Kiraz için taziye mesajı yayınladı.
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Yayınlanan mesajda: “1990 yılında İlim Yayma Cemiyeti Vefa Yurdu’nda kalan Savcı
Mehmet Selim Kiraz hain bir saldırı sonucu Şehit olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet,
ailesine sabırlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı Mesajın tamamı ise şöyle: “Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz, 1969'da Siirt'te doğdu.Mersin İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Kiraz,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. HSYK kararnamesi ile 2010’da
Osmaniye’den Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Kiraz 4 yıl burada çalıştıktan
sonra geçen yıl HSYK’nın yaz kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur
Suçlar Soruşturma Bürosun’da görevlendirildi.İki çocuk babası Kiraz’ın eşi de İstanbul
Adalet Sarayı’nda hakim olarak görev yapmaktadır. 1990 yılında İlim Yayma Cemiyeti Vefa
Yurdunda kalan Savci Mehmet Selim Kiraz hain bir saldırı sonucu Şehit olmuştur. Kendisine
Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12513.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Deplasmanlı bölgesel amatör lig 6. grup
Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta oynanan erteleme karşılaşmasında Hacılar
Erciyesspor ile Yozgatspor A.Ş takımları 2-2 berabere kaldı. Sümer Stadı'nda oynanan maçta
konuk ekip 90. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
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STAT: Sümer Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Okan Gültekin ** İsmail Emre ** Barış
Çiçeksoyu ** SAHA KOMİSERİ: Mustafa Koçyiğit HACILAR ERCİYESSPOR:
Abdulsamet Karakoyun *** Erhan Karakaya *** Sadık Arslan *** Aziz Çağlar Şahin ***
Şükrü Gögerçin *** Salih Bahadır Soylu *** Mustafa Karakaya ** Muhammed Gökhan
Öztürk ** (Furkan Dur *) Emre Aydın ** (Nail Coşkunyürek *) Burak Çakmak ** ( Semih
Şener *) Serhat Kahraman ** YOZGATSPOR: Aykut Demirdelen * Hamza Boyter ** Hasan

Üstünkaya ** Muharrem Kaya ** Erkan Kestir ** Oğuzhan Kandemir *** Semih Türe **
Erhan Namlı *** (Taha Derin *) Deniz Sığa ** Hakkı Tosun ** Selim Öztürk ** (Feyzullah
*) GOLLER: Dk.42 Muhammed Gökhan Öztürk, Dk.49 Emre Aydın (Hacılar Erciyesspor)
Dk.17 Selim Öztürk, Dk.60 Hakkı Tosun (Yozgatspor) KAÇAN PENALTI: Dk.90 Hakkı
Tosun (Yozgatspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12514.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

AGD Kayseri’den Çolakbayrakdar’a ziyaret
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Vacit KİP ve yönetim kurulu üyeleri,
Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında ziyaret etti.
Kocasinan’ın yeni başkanına ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan AGD Kayseri Şube Başkanı
av. Vacit KİP, gençlikle ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Vacit KİP ve yönetim kurulu üyeleri,
Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında ziyaret etti.
Kocasinan’ın yeni başkanına ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan AGD Kayseri Şube Başkanı
av. Vacit KİP, gençlikle ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. Samimi bir havada geçen
ziyarette; AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit KİP gençlere doğruyu anlatmaya çalıştıklarını
söyledi. AGD’nin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren KİP, özellikle gençlerin
kötü alışkanlıklara bulaşmamaları, kahvehane köşelerinde boş vakit geçirmemeleri konusunda
girişimlerde bulunduklarını kaydetti. KİP, “Şubemiz; kültürlü, seviyeli, seciyeli, ileri görüşlü,
araştıran ve okuyan gençlerin yetişmesi için gece gündüz çalışmaktadır. Onları, spor gezi,
seminer gibi sosyal aktivitelerle kötü hal ve hareketlerden uzak tutmayı hedefliyoruz. MGV
olarak bilinen vakfımız 13 yıl sonra kaldığı yerden AGD ve MGV adı altında çalışmalarına
devam etmektedir. 15 yıl önce hangi davayı savunuyor ve neyi temsil ediyorsak şimdi de aynı
davanın müdavimleriyiz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada canla başla bu
mücadelede çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Vacit KİP, “Kitap okuma gruplarımız,
sohbetlerimiz ve konferanslarımız tüm hızıyla sürerken ortaokul yaşından başlayarak tüm
nesle hitap etmeye gayret gösteriyoruz. Temennimiz o ki bu çalışmalar neticesinde yeni yeni
Fatihler, Yavuz Sultanlar, Seyit Onbaşılar çıksın. Anadolu Gençlik bu amaçla geçmişini bilen,
bugününü anlayan ve geleceğe yön verenlerin yetişmesi için çaba sarf etmektedir.” şeklinde
konuştu. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar
da, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu, gençlerin bu ilgiye muhtaç olduğunu ileterek
derneğin her türlü sıkıntı ve dertlerinde yanlarında olacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12515.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
Kayseri’nin Talas İlçesi’nde otomobilin yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşmesi
sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sayer Caddesi üzerinde sürücü ismi öğrenilemeyen 07 YZ
833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak
yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçe duvarına düştü. Meydana gelen kazada otomobilde
bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12516.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Otomobil tramvay durağına girdi
Kayseri’de bir otomobilin yoldan çıkarak tramvay durağına girdi.
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Edinilen bilgiye göre Talas Bulvarı üzerinde 23 AK 636 plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına girdi. Yaralanın olmadığı
kazada tramvay durağında maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin
ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12517.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Üniversiteye sorduk
Bizim kampüs ekibi olarak Erciyes Üniversitesinde anket yaptık. Ankette üniversite
gençliğine; “ Sizce üniversite gençliğinin sorunları nelerdir?” diye sorduk.
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Bizim kampüs ekibi olarak Erciyes Üniversitesinde anket yaptık. Ankette üniversite
gençliğine; “ Sizce üniversite gençliğinin sorunları nelerdir?” diye sorduk. Aldığımız
sonuçlara göre öğrencilerinin büyük bir kısmı Ahlaki Sorunlar cevabını verdiler. Öğrenciler
gençliğin ikinci büyük sorun olarak Kendilerini Boşlukta Hissetme cevabını verdiler.
Kendilerini Boşlukta Hissetmeyi diğer büyük bir sorun olarak Eğitimsizlik izledi. Öğrenciler
gençliğin başka büyük bir sorunu olarak gençlerin Siyasetle Uğraşması cevabını verdiler.
Öğrenciler diğer bir gençlik sorunu olarak Tembellik cevabını verdiler. Bizim kampüs ekibi
olarak bu anketten çıkan sonuçları bu haftanın konusu yapmaya karar verdik. Gençliğin
sorunu birde gençler olarak dile getirmek istedik. Açıklama: Macintosh
HD:Users:muhammetfatihsahin:Desktop:Ekran Resmi 2015-03-11 12.27.08.png Yaşadığımız
çağda aileler çocuklarının üniversiteye gitmesi için maddi manevi bütün olanaklarını seferber
ediyorlar. Ancak sınav sonucu açıklanıp gençler üniversiteye gittiklerinde bütün sorunlar
çözülmüş gibi rahat davranıyorlar. Bu, Ailerlerinde Ahlaktan çok maddi değerlere,
mesleklere, dünyevi işlere daldığını gösterir. Üniversiteye gelen her gencin aklında yaşadığı
çevreye ve etkinlendiği medyaya bağlı olarak bir “Üniversite” prototipi oluşur. Bu prototip
filmlerde , dizilerde, müzik kliplerinde kısaca popüler kültürün her alanınında oluşturuluyor.
Gençlere manevi değerlerden çok Ahlaktan çok karşı cins ile ilgili aşırı ilişkiler, tüketim
kültürünün insan nefsinin ele geçiren baskınlığı, egolu ve ben merkezci hizipçi ve ayrışmacı
bir hayat aşılanıyor. Yani varlıktan çok yokluğa meyilli bir gençlik oluşturulmak isteniyor. Bu
gençlik çevresine karşı, ilgisiz, hayasız, ahlaksız, hikmetsiz davrnışlarda bulunuyor.
Üniversitede, kantinlerde, sınıflarda karşılatığımız yakinen şahit olduğumuz yukardaki
durumlar anket sonuçlarımızın tutarlı olduğunu gösterir açıklar. Bizim Kampüs Gençliğiiycbasinkulubu@gmail.com YAZI-2 Erciyes İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç.Dr.Şahin Güven: “GENÇLERE REHBERLİK ETMEK GEREKİYOR” “Üniversite
Gençliğinin Sorunları nelerdir?” başlığı altında yaptığımız Ankette çıkan çarpıcı sonuçları
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Şahin Güven’le
değerlendirdik. Sayın hocam! Öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesindeki gençlerle “üniversite gençliğinin sorunları”
üzerine bir anket çalışması yaptık. Yaptığımız bu anket çalışmasında, “gençlerin sorunları
nelerdir?” sorusuna verdikleri cevapların ilk sırasında “ahlaken bozulma problemi” yer aldı.
Hocam sizler de üniversite camiasının içinden biri olarak, gençlerin sorunlarının başına
“ahlakî bozulma”yı koymaları size göre isabetli mi, ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Üniversite
gençliğinin sorunlarını ele alan böyle bir çalışma yaptığınız için sizlere teşekkür ederim.
Sorumluluk bilincine sahip sizin gibi üniversite gençlerinin, birlikte yaşadıkları, aynı sınıfları,
amfileri, kantinleri ve yemekhaneleri paylaştıkları arkadaşlarının sorunlarıyla ilgilenmeleri ve
daha da önemlisi bu sorunların çözümü için çalışıp gayret göstermeleri gerçekten takdire
şayan bir durumdur. Üniversite gençlerinin önemli bir kısmının gün geçtikçe ahlak

bakımından dejenere olması, çoğu insan gibi bizlerin de gözlemlediği bir durumdur. Çünkü
insanların sahip oldukları ahlaki değerler, onların tavır ve davranışlarında kendisini ele verir.
Hoca-öğrenci ilişkisinden tutun da öğrencilerin kendi aralarındaki tutum ve davranışlarını
gözlemlediğimizde, sevgi, saygı, fedakârlık, diğerkâmlık vb. ahlaki değerlerde bir aşınmışlık
haliyle karşılaşıyoruz. Ancak bu durum sadece üniversite gençliğine has bir durum değildir.
Zira toplumun hemen hemen bütün katmanlarında bu ahlaki yozlaşmanın az ya da çok
olduğunu müşahede ediyoruz. Hocam, anket sonucunda çıkan aşağıdaki şu tabloyu nasıl
yorumlarsınız? Açıklama: Macintosh HD:Users:muhammetfatihsahin:Desktop:Ekran Resmi
2015-03-11 12.27.08.png Gençlerin, özellikle de üniversitede öğrenim görmekte olan
gençlerin, sorunlarının başına “ahlaki yönden bozulma”yı koymaları önemli bir tespittir.
Demek ki gençler bunun farkındadırlar. Bu tespit bile aslında sevindirici bir durum arz
etmektedir. Çünkü sorununun farkında olan genç, bugün ya da yarın, ama mutlaka bir gün,
kendisini bu sorunuyla yüzleşmek zorunda hissedecektir. Zira derdini bilen dermanını arar.
Sizin gerçekleştirdiğiniz anket sonucuna baktığımızda, aslında gençlerin ikinci sırada problem
olarak gördükleri “kendini boşlukta hissetme” cevabının da yine ahlakla sıkı sıkıya ilişkisinin
olduğunu görmekteyiz. Çünkü insanın iç dünyasını imar eden ve onu boşlukta hissetmekten
kurtaran en önemli hususların başında inanç ve moral değerlerin yokluğu ya da dejeneresi
gelmektedir. Moral değer dediğimiz şey ise ahlakın ta kendisidir. Pekâlâ hocam, gençliğin bu
noktaya gelmesinde ne tür etkenler var, neler etken? Bu sorunuzun cevabını, öncelikle 12
Eylül 1980 darbesi sonrası üniversiteleri dizayn eden güç odaklarının gençliğe biçtikleri rolde
aramak gerekir diye düşünüyorum. Bilindiği üzere seksen öncesi üniversite gençlerinin
önemli bir kısmında, hak ya da batıl, iyi ya da kötü bir davası ve ideolojisi vardı. Bunun için
de çaba ve gayret sarf ediyordu. Yani genç, “davası olan adam”dı. Darbe sonrası gençliğine
gösterilen hedef ise “savaşma, seviş!” ideolojisiydi. Bunun neticesinde üniversite gençliğinin
önemli bir kısmı, bireysel menfaatlerini önceleyen ve şehevi arzularını tatminden başka bir
amacı olmayan bireylere dönüştü. Tabii bu arada ülkemizde son yıllarda artış gösteren
ekonomik refah ve bolluk da, gençlerin her arzu ettiklerini elde etmelerine bir tür imkân
sağladı. Yine çok kanallı televizyonlar, internet, facebook, twitter vb. yazılı ve görsel medya
alanındaki gelişmeler, genelde gençliğin ahlakını bozmaya yönelik yayınlar yaptılar. Neticede
bu ve buna benzer sebeplerle başta üniversite gençliği olmak üzere ülkemiz insanlarının
ahlaki yönden sorunlar yaşamalarına sebep oldular. Üniversiteli gençler, sorunlarının başına
“ahlak sorunu”nu koyuyor. Eğer geleceği gençler inşa edecekse, sizlerin “erdemli toplumun
inşası“ isimli kitabınızı esas alırsak, bu durumda umudumuzu bağladığımız gençlik nasıl
erdemli toplumun yapıtaşı olabilir? Cevap: Öncelikle sorunlarının farkında olan gençlere el
uzatmak, onlara bu sorunlarının çarelerini bulabilmeleri yolunda rehberlik etmek gerekir. Bu
rehberlik işi de başta aileler olmak üzere, Üniversite hocaları, çeşitli eğitim kurumları, sivil
toplum kuruluşlarına düşen bir görevdir. Ancak sorumluluk sahibi siz gençlere de büyük
görevler düşmektedir. “Akran akranı etkiler” derler. Bu sebeple sizler, dostluk kurarak ve
arkadaşlık yaparak bu gençlere pekâlâ yardımcı olabilirsiniz. Bir de sorunlarının farkında
olmayan gençler var. Bunlar da önemli bir yekûn tutmaktadır. Dolayısıyla bunlar için
yapılacak öncelikli şey ise, sorunlarının farkına vardırmaktır. M.SAFA ASAROĞLUsafa_asaroglu@hotmail.com YAZI-3 Allah ,Halak, Ahlak! Bu üç kelime. Kurtuluştu belki
.Bilemedik. Bilseydik kanar mıydık dünyaya! Aslında ne suçu vardı gençlerin? Bizler sadece
dünyaya ayak uydurduk. Sonra şeytan ayaklarımızı iyice kaydırdı. Aldandıkça aldandık. Bir
nefis vurdu sağdan, bir şeytan yanaştı soldan. Ve bir ayet damladı kalbimize semadan;
Kadınları, çocukları, yığınlarla altın ve gümüşü, eğitilmiş atları, davarları ve ekinleri sevmek
gibi zevkler insanlara alımlı görünür. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek en
güzel yer ALLAH katındadır. Al-i İmran 14 Ve ana baba aldandı. Evlatları okudukça okudu.
Yığıldı diplomalar. Gururlandı anne. Ve büyüdü çocuk. Bilmedi Rabb'i kim Bilmedi
Önderini. Dünya hayatına aldandıkça azgınlığı da arttı Hoş geldi dünya hayatı. Yaşadı

hayatını ve yaratılışına-ahlakına karşı geldi. Neydi ahlak? Yaratılışa uygun davranmaktı.
Unuttuk bizler Allah'a karşı olan ahlak vazifemizi. Yerden buğday toplayan tavuklar misali
kıldık namazlarımızı. Anlamadan O Rahman'a erişemeden. Önce dinin direği namaza
ahlaksızlık yaptık. Sonra yıkıldı iman binası ve yakındık gençliğin haline. Bir tesettürümüz
vardı. Ahlaksızlık ettik ona. Yanlış anladık ve saçımız hariç, açtık bütün mahremimizi. Ne
dilimize ahlakı öğrettik, ne gözümüze ne de gönlümüze öğretebildik. Yaradılışa karşı geldik
ve ahlaksızlık ettik Cihad'a. Klavye mücahitliği yaptı gençlerimiz .Ancak boştu meydanlar.
Bizler bir ölür bin doğardık oysa yine bilemedik. Bilseydik günbegün ölür müydü Suriye?
Bizler ahlak'a çok ahlaksızlık ettik ve aldandık dünya hayatına. Önce Allah sonra halak ve,
ahlak dedik. İnsan önce Rabbinden başlamalı tanımaya ve yaratılışını sorgulamalı. Belki bir
ayet yetişir imdadımıza, "Arş'ı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken,
hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri altı
günde/devirde yaratan O'dur.." Hud 7 Ahlak timsali Rasul'ün, hayatlarının her anına
peygamber ahlakını nakşeden sahabenin ve yaratılışa karşı gelmeden inci taneleri gibi sakına
peygamber hanımlarının ahlakından Rahman'ın biz gençleri nasiplendirmesini niyaz ederim.
Selam ve dua ile. sena beyza polat –senabeyzapolat@hotmail.com YAZI-4 KÜLTÜR
SANAT Erciyes üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Şahin GÜVEN Hocanın “Erdemli Toplumun İnşası” isimli bu eser,
aslında müstakil bir sûre tefsiridir. Bu kitapta tefsiri yapılan sûre Hucurât sûresidir. Medine
döneminin son üçte birlik zaman diliminde nazil olan sûre, vahyin rehberliğinde oluşmakta
olan İslâm toplumunun ahlaki yönünü inşa eden ayetleri içermesi bakımından dikkat
çekmektedir. Hucurât sûresinin içerdiği konulara yakından baktığımızda şunları görürüz:
Hucurât sûresi toplam on sekiz âyetten oluşan kısa bir sûredir. Ancak onca îcâzına/kısalığına
rağmen ihtiva ettiği konular itibariyle erdemli bir toplum için gereken birçok ahlâki kuralı
içermekte ve derli toplu bir şekilde sunmaktadır. Her bir pasajı, her bir âyeti, İslâm
toplumunun uyması ya da sakınması gereken ahlâk ilkelerini barındırmaktadır. Bu sûre, hem
“yönetici-toplum ilişkileri”ne dair ahlâk kurallarını, hem “sosyal ahlâk” ilkelerini hem de
“inanç ahlâkı” diyebileceğimiz ilke ve kuralları bünyesinde toplamaktadır. Bu sûre aslında,
Müslüman bireyin içe dönük ahlâkını inşa etmesinin yanı sıra, aynı zamanda onun dışa dönük
yönünü de inşa etmeyi hedefleyen “sosyal bir inşa” projesidir. Bir başka ifadeyle bu sûre, tam
anlamıyla erdemli bir toplumu oluşturmayı hedeflemekte ve bunun için gerekli olan kimi
ahlâkî ilkeleri koymaktadır. Çünkü bu sûre bir bütün olarak İslâm toplumunun yaşantısında
karşılaştığı bazı sorunlara çözüm önerileri getirmekte ve hataya düştüğü hususlarda da
doğruyu göstermek için kılavuzluk etmektedir. Hatta bu sûre, Müslüman toplumun
karşılaşabileceği kimi sorunları nasıl çözüme kavuşturabileceği ve yaptığı (ya da yapması
muhtemel) hataları nasıl bertaraf edebileceğine dair ilke ve prensipler getirmektedir.
Kur’ân’ın inanç ve ahlâka dair bütün âyetleri/mesajları evrensel nitelik taşımaktadır. Bu
mesajların, ilk hitap çevresinin yaşadığı şartlar da göz önünde bulundurularak indirilmesi;
bazen yöresel ve tarihsel kalıplara ve zarfa sokularak sunulması, onun evrenselliğine hiçbir
zarar vermez. Dolayısıyla Hucurât sûresinin işlediği ahlâk sorunları, dönem insanının
sorunları olmanın ötesinde daha büyük bir anlam taşımaktadır. Çünkü bunlar, tarih boyunca
farklı şekillerde tezahür eden insana dair çeşitli ahlâk sorunları arasında yer alır. Bu sûre
öncelikle ve yoğunluklu olarak “pratik ahlâk” olarak niteleyebileceğimiz ameli ahlâk
konularını işlemektedir. Onun için nazil olduğu hayattan bigâne kalmamıştır. Bir anlamda
yaşanan olayları âyetlerin inişine bir sebep ve vesile kılmıştır. Bu ise sûrede anlatılan ahlâk
ilke ve kurallarının hem daha iyi anlaşılmasını, hem de daha iyi yaşanmasını kolaylaştırıcı bir
unsur olmuştur. Hatta bir ahlâk kuralını söylemekle kalmamış, bazen o ahlâk kuralına
gönülden bağlanan ve uygulayanlar övülmüş; böylece mü’minler söz konusu ahlâk kuralına
uymaları konusunda teşvik edilmişler, bazen de yasakla yetinmemiş o ahlâk kuralını ihlalin
ahlâken, şer’an ve fıtraten menfur bir davranış olduğunu ifade etmek için temsili anlatım

yolunu tercih etmiştir. Böylece konan o ahlâk kuralının ihlâlinde nasıl bir çirkefliğin ortaya
çıkacağı muhatapların zihninde canlandırılmış ve gözlerinin önünde adeta sahnelenmiştir.
Yaratılış bakımından insanların kardeş olduklarını hatırlatan Allah Teâlâ, gerçek üstünlük
ölçüsünün “takvâ” olduğunu, bunun dışındaki kimi farklılıkların ise sadece ve sadece
tanı(ş)ma vesilesi olması gerektiğini bizlere bildirmiştir. Sûrenin kalbi niteliğinde olan 13.
âyet, insanları Allah’a karşı sorumluluk bilincini taşımaya (takvâ) davet etmiş; bir anlamda,
sûrede yasaklanan tavır ve davranışların temelinde bu sorumluluk bilincinin olmamasının
yattığını düşünmemizi sağlamıştır. Sorumsuzca davranmanın adı olan “fısk” ise, iman ettikten
sonra bir Mü’minin alabileceği en kötü vasıf olarak nitelendirilmiştir. Çünkü kişinin sahip
olduğu inanç ile yaşamında sergilediği ahlâki tavır ve davranışlar arasında çok sıkı bir ilişki
vardır. Evet, iman etmek bir inanca sahip olmak için atılması gereken ilk adımdır. Ancak
İslâm’da iman, salt teslimiyet ve taklitten ibaret değildir. Aksine o bir hayat tarzıdır; kalbe
kök salan iman, inanan kişinin hayatına ahlakî tavır ve davranış olarak yansır. Bir diğer
ifadeyle iman, mü’minin öte dünyasına sevap ve Cennet olarak yansırken, bu dünyasına da
“güzel ahlak” olarak yansır. Evet, bütün bu özelliklere sahip olan sûre, hem ideal bir İslâm
toplumunun inşasında gerekli olan temel prensipleri koyan, hem de bu ideal uğrunda yol
alırken karşılaşılabilecek bazı problemleri ve çözüm yollarını bizlere en veciz şekilde bildiren
bir sûredir. Getirmiş olduğu îmânî ve ahlâkî ilkelerle iç dünyamızı imar ederken, hukûkî
ilkelerle de dış dünyamızı ve toplumsal yapımızı inşa etmektedir. Dolayısıyla sûrede iman,
ahlâk ve hukuk konuları iç içe geçmiş bir şekilde anlatılarak bunların birbirinden ayrılmaz
unsurlar olduğu ortaya konmaktadır. İşte kendi içinde insicamlı bir yapıya sahip olan ve
konuları arasında da eşsiz bir ahenk bulunan Hucurât sûresini, bir bütün olarak değerlendirip
genel bir isim koyan müellif, en uygun ve kapsayıcı ismin “Erdemli Toplumun İnşası”
olduğunu söylemektedir. Çünkü sûre bir bütün olarak iman edenleri (ya da iman iddiasında
bulunanları) muhatap almakta ve onların önderleri ve hemcinsleriyle ilişkilerini
düzenlemektedir. YÜREKTEN KAĞIDA DÖKÜLENLER Ben güzel ahlakı tamamlamak
için gönderildim. HZ. MUHAMMED (SAV) Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve
ahlaktan yoksun olanlardır. HZ. ALİ (R.A) Hep söylüyoruz namaz beş vakit, ahlak ise yirmi
dört saat farzdır. İBRAHİM TENEKECİ Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette
acısını hisseder. BERNARD SHAW Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz.
NAPOLYON HAZIRLAYAN: M.FURKAN ALAT m.furkanalat@gmail.com YAZI-5
HERŞEYE RAĞMEN Hasan El Benna’nın gençliğe söylediği gibi; Ümitsizliğe düşmeyiniz.
İnananların ahlakında ümitsizlik yoktur. Bugünün hakikatleri dünün hayalleriydi. Bugünün
hayalleri de yarının hakikatleri olacaktır. Hala vakit vardır. Bütün bozulma ve çürüme
görüntülerine rağmen inanan halkların benliklerinde bu unsurlar dipdiri ve sağlamdır. Zayıf
hayatı boyunca zayıf kalmaz. Güçlü de gücünü sonsuza dek sürdüremez. Yeryüzündeki
zayıflara yardım etmek istiyoruz. Onları yeryüzünün efendileri ve gücün varisleri kılmak
istiyoruz. Zaman birçoğunu büyük olaylarla yerinden edecek ve büyük işler yapmak için
fırsatlar doğacaktır. Dünya sizin davetinizi beklemektedir. Yaşanan acıları dindirecek barış,
kurtuluş ve hidayet çağrınızı beklemektedir. Halklara yol gösterme ve önderlik etme sırası
size gelmiştir. “Zira böyle [iyi ve kötü] günleri insanlara sırayla paylaştırırız.” (Ali Imran,
140) “Allah’tan onların ümit edemediklerini [alacağınızı] ümit ediyorsunuz.” (Nisa, 104)
Hazırlanın gençler! Yarın yapamayacaklarınızı bugün yapın!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12518.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 42 ALB
34 plakalı otomobil ile 33 SN 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çarpmanın
etkisiyle yoldan çıkan otomobiller orta refüje savruldu. Otomobillerde bulunan 3 kişi
yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller bulunduğu yerden
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12519.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kocasinan Kaymakamlığından örnek ziyaret
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve mütevelli heyeti ‘Yaşlılar Baştacımızdır’ projesi
kapsamında yalnız yaşayan Sefure Kara’yı evinde ziyaret ederek yer sofrasında birlikte
yemek yedi.
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‘Yaşlılar Baştacımızıdır’ projesi kapsamında Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve
mütevelli heyeti 85 yaşındaki Sefure Kara’yı evinde ziyaret etti. Yapılan ziyarette ayrıca yer
sofrası kurularak yemek yenildi. Yaptıkları proje ile ilgili bilgi veren Kocasinan Kaymakamı
Ali Candan, “Geçen yıl başlattığımız ‘Yaşlılarımız Baştacımızdır’ projesi kapsamında yaşlı
vatandaşlarımızın zaten temizliklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Arkadaşlarımız bu
durumu takip ediyor. Geçen haftadan itibaren de vakıf toplantısından sonra vakıf mütevelli
heyetimiz ile birlikte yaşlılarımızı evlerinde ziyaret edip, beraber bir öğle yemeği yiyelim diye
bir program başlattık. Yaşlılarımızı ziyaret ederek hal hatırlarını soruyoruz. Hayır, dualarını
alıyoruz.

Onlarda, bizlerde bu durumdan memnun oluyoruz. Böyle pozitif bir enerjiyle de gidiyoruz”
diye konuştu. 85 yaşındaki Sefure Kara ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, kendisini ziyaret edenlere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12520.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

İlhan Parlak’tan iyi haber
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında, Eskişehirspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’lu futbolcu İlhan Parlak, düz koşulara başladı.
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’lu futbolcu İlhan Parlak, ligin 10. haftasında Eskişehir
deplasmanında sakatlanarak, ön çapraz bağları kopmuştu. 4 ay boyunca tedavisi süren 27
yaşındaki oyuncunun durumunda ilerleme kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, takımdan ayrı düz
koşu antrenmanlarına başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12521.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Pınarbaşı İlçesinden gelen öğrenciler hayvanat
bahçesini ziyaret etti
Kayseri Valiliğinin düzenlemiş olduğu program kapsamında Pınarbaşı bölge yatılı orta okulu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.
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25 kişilik öğrenci grubunun katıldığı gezide öğrencilere ilk önce Anadolu Harikalar Diyarı
Hayvanat Bahçesi Veterinerlik Binası'nda Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki tesisler ile
ilgili brifing verildi. Daha sonra ise öğrencilerle hayvanat bahçesi gezildi. Konuyla ilgili
açıklama yapan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü İsmail Tamokur " Bahar

ayının gelmesiyle birlikte öğrenci gruplarımızı ve vatandaşlarımızı bahçemizde ağırlamaya
devam ediyoruz. Bugün öğrencilerimizle keyifli dakikalar yaşadık. Hayvanat Bahçesi'ne daha
önce hiç gelmeyen bahçemizdeki hayvanları ilk defa gören çocuklarımızın yüzündeki
tebessüm bizi oldukça memnun etti. Şimdiye kadar Hayvanat Bahçemize gelen öğrenci
gruplarının sayısı 2014 yılında 30 bin'i geçti bu yaz döneminde de hem öğrenci gruplarını
hem de tüm vatandaşlarımızı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne bekliyoruz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12522.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Vali Düzgün’den okul incelemesi
Vali Orhan Düzgün, işitme engelli öğrenciler ile mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin
eğitim gördüğü okullarda incelemelerde bulundu.
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Vali Düzgün, ilk olarak Melikgazi ilçesindeki 80. Yıl İşitme Engelliler Okulu’nu ziyaret etti.
Buraya gelişinde Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin
Karaköse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Okul Müdürü Ahmet Tomruk ve
öğretmenler ile öğrenciler tarafından karşılanan Vali Düzgün, okulda incelemelerde bulundu.
Okul müdüründen işitme engelli öğrencilerin genel durumuna ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler
alan Vali Düzgün, sınıfları da ziyaret ederek işitme engelli öğrencilerle iletişim kurmaya
çalıştı. İşaret dili kullanan öğretmenlerin de yardımıyla kısa sürede öğrencilerle iletişime
geçen Vali Düzgün, 6. Sınıf öğrencileri Hüsrev Acer ile Şefika Nurlan’ın rakamları
yerleştirme olarak bilinen Sudoku bulmacasını çözmelerine yardımcı oldu. Başarılı oldukları
gözlenen Hüsrev ve Şefika’nın zorlandıkları yerde Vali Düzgün’ün devreye girerek yardımcı
olması ve bu sırada yaşanan diyaloglar renkli görüntülere sahne oldu. Sınıf ziyaretlerinin
ardından okul müdürünün odasında yönetici ve öğretmenlerle bir toplantı yapan Vali Düzgün,
22’si ilkokul 73 işitme engelli öğrencinin eğitim gördüğü okulun önemine işaret ederek, okul
sayesinde engeli bulunan pek çok çocuğun eğitim imkânına kavuştuğunu belirtti. İşitme
engelli öğrencilerin çok zeki olduğunu yaptığı inceleme sırasında gördüğünü kaydeden Vali
Düzgün, bu çocuklara sağlıklı eğitim verilmesi halinde hem kendileri hem de ülkeleri için
faydalı bireyler haline gelebileceklerini ifade etti. Vali Düzgün, toplumun genelinde bu tür
engelli okullarına karşı bir önyargının da bulunduğuna dikkati çekerek, “Ailelerimizin işitme
sorunu bulunan evlatlarını bu tür özel okullara göndermeleri başarıları için son derece önemli.
Biyonik kulak sahibi olsalar da işitme sorunu bulunan yavrularımız eğitimlerine bu tür
okullarda başlarsa çok daha başarılı olacaklardır” dedi. Vali Düzgün, okul ziyaretinin sonunda
etrafını çeviren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, satranç ve spor malzemesi hediye
ettiği öğrencilere kitap ve görüntü cd’leri gönderme sözü verdi. - PROGRAM DIŞI OKUL
ZİYARETİ Vali Düzgün, 80. Yıl İşitme Engelliler Okulu’na gerçekleştirdiği programlı

ziyaretinin ardından aynı bölgede bulunan Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
program dışı incelemelerde bulundu. Yürüyerek gittiği okulun B Blok bölümünde sınıf, atölye
ve tuvaletlerinde incelemelerde bulunan Vali Düzgün, okulun bakım ve onarıma ihtiyacı
olduğunu belirterek yaz döneminde gerekli çalışmaların yapılması için Milli Eğitim
Müdürüne talimat verdi. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik - Elektronik ve
Bilişim Teknolojileri alanındaki öğrencilerin atölye çalışmalarını da yerinde gören Vali
Düzgün, öğrencilerle tercih ettikleri meslek ve gelecek planlarına ilişkin sohbet etti. Vali
Düzgün, öğrencilere bazı tavsiyelerde de bulunarak, “Önce iyi insan, sonra iyi bir meslek
sahibi olmalısınız. İşinizi severseniz başarılı olursunuz” mesajını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12523.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Milli Mücadele Müzesi'nde sona doğru
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Milli Mücadele Müzesi olarak tefriş edilecek
tarihi Kayseri Lisesi'nin, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü olacağını söyledi.
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Geçmişin izleriyle günümüz teknolojisinin birlikte yansıtılacağı tarihi binadaki çalışmaları
inceleyen ve ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çelik, bu müzeyle günümüz insanına
milli mücadele ruhunu yansıtmayı hedeflediklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediyesi
olarak yaptığımız Kültür Yolu projesinin en önemli duraklarından birisi de Kayseri Lisesi.
Yüzyılı aşkın bir süre şehrin eğitim alanındaki en önemli kurumlarından birisi olan bu tarihi
taş binayı Milli Mücadele Müzesi olarak düzenliyoruz. Binanın zemin katında tarihimizde
önemli bir konuma sahip milli mücadele yıllarını canlandıracağız. Özellikle Sakarya Savaşı'na
katılıp da şehit olan öğrencileri önplana çıkarıyoruz. Çok farklı sunum teknikleriyle hem
görsel olarak hem dijital ortamda vatandaşlarımıza burayı gezdireceğiz. Ayrıca Kayseri
Lisesi'nde okuyan ve mezun olan devlet adamlarımız, cumhurbaşkanlarımız ve ünlülerimiz
var. Bunların canlandırılacağı bir sınıfımız olacak. Üst katta da geçici sergilerin açılabileceği
bir salon yer alacak. Yanımızdaki Kiçikapı Meydanı ve karşıdaki eski kiliseyle birlikte burası,
Kültür Yolu'nun da önemli bir noktası olacak. Ayrıca lisenin arkasındaki Kayseri Mahallesi
ile de bir bütünlük oluşturacak" dedi. HEDİYELİK EŞYA REYONU VE KAFETERYA
Proje kapsamında bir alış veriş mekanı ile kafeterya da yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan
Çelik, "Müzeyi gezmeye gelenlerin almak isteyecekleri hediyelik eşyaların satıldığı bir reyon
ile çay-kahve içip dinlenebilecekleri bir de kafeterya yapıyoruz. Burası aynı zamanda halka
açık da bir mekan olacak ve bölgeyi canlandıracak. Şehrimizin kültür-sanat hayatına çok
büyük renk katacak bu tarihi müzeyi sonbaharda hizmete açmayı planlıyoruz inşallah" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12524.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

“Çanakkale Destanı“ ve “Uyuşturucu
Ölümdür” tiyatro oyunları sahnelenecek
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100’üncü yılında, Kayseri Valiliği ve Çanakkale Valiliği’nin
ortak etkinlikleri kapsamında “Çanakkale Destanı” ve “Uyuşturucu Ölümdür” adlı tiyatro
oyunları Kayseri’de sahnelenecek.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1915 yılına damgasını vuran Çanakkale Savaşları ile
şehitlerine ithaf edilen “Çanakkale Destanı” adlı oyun iki gösterim halinde 8 Nisan Çarşamba
günü öğrenciler için saat 14.00’te, halk için ise 20.00’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan 80
dakikalık tek perdelik oyun ile Çanakkale Ruhu’nun Anadolu’yu dolaşması amaçlanıyor.
“Uyuşturucu Ölümdür” adlı tiyatro oyunu ise 9 Nisan Perşembe günü saat 14.00 ve 20.00’de
yine aynı yerde öğrencilerin ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 75 dakikalık tek
perdelik oyunda uyuşturucunun zararları güçlü bir şekilde anlatılıyor. Ailelerin de bu konuda
dikkatli olmaları gerektiğine önemli vurgu yapılan oyunu ailelerin özellikle ergen
dönemindeki çocukları ile birlikte izlemesi tavsiye ediliyor. Vatandaşlar ve öğrenciler,
Kayseri
Valiliği’nin
desteklediği
oyunları
ücretsiz
olarak
izleyebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12525.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Böbrek taşı ameliyatı radyasyonsuz yapılmaya
başlandı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Üroloji Bölümünde, Türkiye’de az sayıda
merkezde uygulanan ve MikroPNL adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı daha da
geliştirilerek, ultrasonografi yardımı ile radyasyonsuz yapılmaya başlandı.
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Ameliyatla ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, yaptığı açıklamada, 2004 yılından beri
kliniklerinde standart yöntemle perkütan nefrolitomi (PNL) ameliyatı yapıldığını ve klinik
arşivinde 2 binden fazla takipli hasta dosyası olduğunu söyledi. Son yıllarda özellikle lazer ve
fiber optik alandaki teknolojik ilerlemelerin kapalı ürolojik ameliyatlarda yeni ufuklar açtığını

kaydeden Doç. Dr. Demirtaş, “Standart PNL ameliyatı skopi cihazı yardımıyla (radyasyonla)
ve ciltte yaklaşık bir santimetrelik kesi ile yapılır, Böbreğe taş kırma cihazı yerleştirmek için 1
cm’lik (30 F) dilatasyon yapılır, bu sırada böbrekte kanama meydana gelebilir. Hem hasta
hem de sağlık personeli işlem sırasında cerrahın deneyimine bağlı olarak radyasyona maruz
kalır. Standart PNL ameliyatında taşın yeri, büyüklüğü, hekimin deneyimine göre yaklaşık
radyasyon süresi 3-20 dakika arasında değişir” dedi. Doç. Dr. Demirtaş, MikroPNL adı
verilen ve Türkiye’de az sayıda merkezde uygulanan kapalı böbrek ameliyatlarının 1,6
milimetrelik iğne ile yapıldığını, bu nedenle kanama riskinin çok az olduğunu belirterek,
kendilerinin de bir yılı aşkın süredir kliniklerinde MikroPNL ameliyatlarını standart skopi
kullanarak yaptıklarını ve özellikle 1 cm’den küçük ESWL dirençli taşlarda standart yöntemle
ulaşılamayacak yerlerdeki taşların bile rahatlıkla temizlendiğini ifade etti. Doç. Dr. Demirtaş,
ameliyat yöntemi ile ilgili şunları ifade etti: “MikroPNL ile deneyimimiz artıkça kapalı
böbrek taşı ameliyatlarını radyasyon kullanmadan ultrasonografi ile yapmaya başladık.
Böylece hem hasta, hem de sürekli bu işle uğraşan sağlık personelimizin radyasyona maruz
kalma riski önlenmekte. Uyguladığımız bu yöntemde yalnızca işlem başlangıcında üreter
kateterinin yerini görmek için tek doz film almaktayız. Skopi süremiz 10-20 saniyeyi
geçmemekte. Ülkemizde çok az merkezde ultrasonografi ile PNL ameliyatı yapılabilmekte,
ancak bu şekilde hem ultrasonografi, hem de MikroPNL (kansız) ameliyat yöntemi bir ilktir”
Doç. Dr. Demirtaş, MikroPNL ameliyatından sonra hastanın cildinde yalnızca bir iğne deliği
izi olduğunu, cilde herhangi bir kateter takılmadığını ve hastanın ertesi gün taburcu edildiğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12526.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri OSB üniversite sanayi işbirliğine önem
veriyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ve
yönetim kurulu üyeleri, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu’nun ev sahipliğinde üniversite-sanayi işbirliği toplantısında bir araya geldiler.
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Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya
OSB Yönetiminin yanı sıra üniversitenin dekan ve dekan yardımcıları da katılarak üniversitesanayi işbirliğinde atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular. Toplantıya
katılan üniversite öğretim üyeleri, uzmanlık alanları ve yürüttükleri bilimsel çalışmalar
hakkında da bilgi verdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapı çalışmalarını
tamamladığını belirten Ahmet Hasyüncü, üniversite- sanayi işbirliği ile güçlü olan Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi’nin kalitesini ve gücünü daha da artıracaklarını söyledi. Hasyüncü
“Üniversite- sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz” Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin

son yıllarda başta güneş enerjisinden elektrik üretimi olmak üzere birbirinden değerli
projelere imza attığına dikkat çeken Ahmet Hasyüncü “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi son
yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Şu an gelinen noktada bölgemizde 1000’in üzerinde
firma var” dedi. Organize Sanayi Bölgesi’nin yol, su elektrik gibi alt yapı çalışmalarını
tamamladığına dikkat çeken Hasyüncü “Yaptığımız araştırmalarda sanayicimizin en fazla
nitelikli personele ihtiyacı olduğunu gördük bu nedenle üniversite- sanayi işbirliği bizim
olmazsa olmazlarımız arasındadır” şeklinde konuştu. Sabuncuoğlu “Üniversite- sanayi
işbirliği sanayi kuruluşlarına iyi etkiler sağlayacaktır” Üçüncü nesil üniversitenin toplumla
bütünleşmiş üniversite anlamı taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu “Biz
üniversite olarak kökleri sağlam, diğer üniversiteler gibi şehirle bütünleşmiş bir üniversite
olmak istiyoruz” dedi. Abdullah Gül Üniversitesi’nin Kayseri’de bulunan yerli ve yabancı
yatırımcılar başta olmak üzere şirketler ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapacağını söyleyen
Sabuncuoğlu “Kayseri kuvvetli bir sanayi şehri, katma değeri daha yüksek, ileri teknoloji
ürünler ve hizmetler üretmek için üniversite- sanayi işbirliğinin hem sanayi kuruluşlarımıza,
hem de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne iyi etkiler sağlayacağını düşünüyorum” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12527.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Erciyes Üniversitesi’nde Kayseri’nin
girişimciliği anlatıldı
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Kayseri’de Girişimciliğin
Doğuşu ve Modernleşme” başlıklı konferans düzenlendi.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Erciyes
Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin konuşmacı olarak katıldı. Fakülte
yönetiminin de yer aldığı konferansta Kayseri’nin tarihsel süreç içerisinde ekonomik anlamda
gelişim süreci ele alındı. Prof. Dr. Mehmet Şahin öğrenci ve akademisyenlere yaptığı
sunumda fotoğraflarla Kayseri’nin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini anlattı. 1914 yılında
yapılan tespitlere göre bugünkü coğrafyamızda bulunan sanayi tesislerimizin mülkiyetlerinin
rakamsal boyutlarına değinen Şahin; toplam sanayi kuruluşu sayısının 264 olduğunu bunların
172’sinin gayrimüslimlere ait olduğunu belirtti. Savaş dönemlerinde Kayseri’de üç büyük
adımın atıldığını da belirten Şahin; 1926 yılında kurulan Hava İkmal Merkezi, 1927 yılında
Trenin Kayseri’ye gelişi ve 1935 yılında kurulan Sümer Bez Fabrikası’nın Kayseri’nin
gelişmesi konusunda çok önemli bir yer edindiğini söyledi. Kayseri’ye Almanların kurduğu
Hava İkmal Merkezi’nin Kayseri için ve Türkiye için büyük bir şans olduğunu belirten Prof.
Dr. Mehmet Şahin, bu üretim fabrikasının kurulmasının bir müzice olduğunu, dönemin

şartlarında karayolunun ve elektriğin olmadığını ancak bu işin bu kadar imkansızlıklarla da
olsa Kayseri’de yapılmış olmasının çok önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12528.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Baha'dan konservatuara övgü dolu sözler
Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın çok iyi imkanlara sahip olduğunu söyleyen Kayserili
ünlü sanatçı Baha, burada eğitim görenlerin çok şanslı olduğunu kaydetti.
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Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan ile birlikte konservatuarı gezen ünlü
sanatçı Baha, her yerde böyle imkanlar olmadığına dikkat çekerek, "Ankara Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü eğitimi mezunuyum. Bir konservatuvarlı değilim ama en
azından konservatuarla eş değer eğitim aldık. Bizim o zamanki imkanlarımız çok iyiyiydi ve
Gazi Eğitim, Türkiye'nin en iyi fakültelerinden biriydi. Biz şanslıydık ama o dönemdeki
eğitim fakülteleri bizim kadar şanslı değildi. Aradan yıllar geçmiş ve şunu görüyorumki
Kayseri gerçekten başka bir şehir olurken Kayserimizin konservatuvarı da başka bir
konservatuvar olmuş. Ben de bir Kayserili olarak söylüyorum böyle bir kuruma sahip
olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Özellikle hocalarımız, eğitimcilerimiz,
yöneticilerimiz ve imkanlarımız gurur duyulacak seviyede. Bunları görünce çok mutlu
oldum" dedi. KAYSERİ, KÜLTÜREL OLARAK ÇOK GELİŞTİ Kayseri'nin kültürel
anlamda da çok geliştiğine vurgu yapan sanatçı Baha, her konsere geldiğinde bunu daha iyi
farkettiğini belirterek, "Bizim insanımız herşeyin en iyisine layık. Kayserimiz, şehir olarak
gelişti, eğitim olarak gelişti ve kültürel olarak da gelişti. Her konsere geldiğimde bunu daha
iyi farkediyorum. İnşallah Kayseri'ye daha sık konsere geleceğim. Bizim insanımız bir başka,
onların yürekleri bir başka. Bir de beni kendi çocukları gibi sevdikleri için bununla da ayrı bir
gurur duyuyorum. Ben de buna layık olmaya çalışıyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12529.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması sona erdi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen '46.
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri
verildi. Düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

02 Nisan 2015 Perşembe 13:55

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
sonuçlandı. Yaklaşık 190 öğrencinin katıldığı yarışmada, projeleri jüri tarafından beğenilen
45 öğrenci ödüllerini aldı. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof.Dr.
Sebahattin Ünalan, ERÜ rektör yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını
yapan Prof.Dr. Sebahattin Ünalan, yarışma hakkında bilgiler verdi. Ünalan, "Proje yarışması
Türkiye üzerinden 12 bölge ile devam ettirilmektedir. Biz Kayseri bölgesi olarak Sivas,
Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve merkez Kayseri olmak üzere 7 vilayetten bir
bölge oluşturuyoruz. Yarışma konularımız 11 branşa ayrılmış bulunmaktadır. Prosedürümüz,
öğrencilerimizin hazırlamış olduğu projeleri, bir danışman yardımı ile online olarak
TÜBİTAK’ın sitesine başvurması ile başlamaktadır. Daha sonra koordinatörlüğümüz
tarafından kurulan jüriler, ilk başvuruları gıyabinde değerlendirmektedir. O başvuruların
içerisinden bölge sergisine davet edilecek olan 100 projeyi belirlemektedir" ifadelerini
kullandı. Ünalan ayrıca, "Şuanda içerisinde bulunduğumuz tören, 100 projenin sergilenmiş ve
Ankara finallere gidecek olan aşamayı oluşturan 15 projenin tespiti yapılmış ve tespiti
yapılmış olan projelerin ödül törenini kapsamaktadır" dedi. Konuşmanın ardından yarışmada
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu
da, yarışmada 1'inci olan öğrencilere ödüllerini verdi. Öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektiren
Çandıroğlu, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. Öte yandan, yarışmada dereceye
giren öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, bazı öğrenciler ise dereceye girdiklerini öğrenince
gözyaşı döktü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12530.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Prof. Dr. Baran 'Meslek Hastalıkları ve Kanser
Alt Kurulu'na seçildi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Yusuf Baran, Meslek Hastalıkları ve Kanser Alt Kurulu’na seçildi.
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Sağlık Bakanlığı tarafından ilk defa oluşturulan kurul, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı'nın kanser ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilimsel görüşlerin oluşturulması amacıyla
kuruldu. AGÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Baran kurulda, kanser genetiği ve yaşam tarzı gereği
farklı çevresel ve kimyasal faktörlere maruz kalmanın insan genetiğine olası etkileri ve bu
etkilerin kanseri tetiklemesi üzerine danışmanlık sunacak. Kurul üyeleri, kanserin oluşum ve
gelişim sürecine mesleki faktörlerin etkileri ile ilgili bilimsel veri toplayarak danışmanlık
hizmeti verecek. Kurulda, farklı çalışma alanlarından 13 bilim insanı bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h125311.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri'de boşanma oranları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre
Türkiye’ de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 0,1 azalarak 2014 yılında 599 bin
704 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,8 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı ise bir
önceki yıla göre % 4,5 artarak 130 bin 913’e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,7 olarak
gerçekleşti.
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Kaba evlenme hızının 2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,78 ile Kilis oldu. Kilis’i
binde 9,97 ile Adıyaman, binde 9,65 ile Van izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il
ise binde 5,93 ile Çanakkale oldu. Çanakkale’yi binde 6,10 ile Gümüşhane, binde 6,14 ile
Kastamonu izledi. Kaba boşanma hızının 2014 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,87 ile
Antalya oldu. Antalya’yı binde 2,72 ile İzmir, binde 2,53 ile Muğla izledi. Kaba boşanma
hızının en düşük olduğu il ise binde 0,11 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi binde 0,21 ile Şırnak,
binde 0,22 ile Bitlis izledi. Kayseri’ de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre % 1,6

azalarak 2014 yılında 10 bin 162 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,78 olarak gerçekleşti.
Boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre % 14,3 artarak 2 bin 618’e yükseldi. Kaba
boşanma hızı binde 2,1 olarak gerçekleşti. Kayseri kaba boşanma hızının en yüksek olduğu
17. il, kaba evlenme hızının en yüksek olduğu 40. il oldu. Kayseri’ de en fazla boşanma
erkeklerde % 23 ( 601 kişi) ile 30-34 yaş aralığında, kadınlarda ise en fazla boşanma % 22 (
576 kişi) ile 25-29 yaş aralığında gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12532.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayserispor'un tesislerinin giriş kapısına
makyaj yapıldı
PTT 1. Lig’in lideri Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’e çıkma yolunda ilerlerken, kulübün
kapısının mimari yapısında bazı değişiklikler yapıldı.
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Kayserispor Kulübü Kadir Has Tesisleri’nin girişinde bulunan Tesis giriş kapısı, yenisiyle
değiştirildi. Üzerinde ‘Kayserispor Kadir Has Tesisleri’ yazılı giriş kapısında, ışıklandırma
sisteminin de olduğu öğrenildi. Ayrıca, hafta sonu oynanacak olan, Giresunspor maçının
biletlerinin de satışa sunulduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12533.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Yağışlar, barajları doldurdu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kar ve sağanak yağışın ardından Kayseri'de bulunan barajların
çoğunun dolduğunu söyleyerek, "Sarımsaklı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı" dedi.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'de bulunan barajların doluluk oranları hakkında
bilgiler verdi. Düzgün, "Özellikle son 1 ayda Kayseri gerçekten çok ciddi bir yağışa sahne
oldu. hem kar yağışı hem de özellikle son 1 hafta içerisinde yağan yağmurla birlikte özellikle
Sarımsaklı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı ama Yamula Barajı’nda doluluk oranı
yüzde 70’e yaklaştı. Diğer barajlarımızda ise doluluk oranları barajlarımızın yatağına göre
değişiyor" dedi. Şeker Fabrikası'nın arkasında bulunan Selçuklu köşkü hakkında da bilgiler
veren Vali Düzgün, şunları söyledi: "Şeker Fabrikası’nı ziyaret ettiğimde orada Alaattin
Keykubat dönemine ait bir Selçuklu köşkünün varlığını kendimde gördüm. Orada bir
arkeolojik kazı çalışması yapılması için girişimlerimiz oldu. şuanda Selçuklu Üniversitesi
Arkeoloji Bilim Dalı’ndan bir öğretim üyemiz, orası için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
başvuruda bulundu. İnşallah onunda izni çıktıktan sonra orada bir arkeolojik kazı çalışması
yapıldıktan sonra oradaki bazı eserlerin ortaya çıkarılması ve kültür turizmimize
kazandırılması için çalışmalarımız devam edecek. Maalesef geçtiğimiz yıllarda, oradaki tarihi
yapıların tahrik olduğunu üzülerek öğrendik ama en azından toprak altına kalan eserlerin gün
yüzüne çıkarılması kazı izni çıktıktan sonra kazı ekibiyle beraber çalışmaları hep birlikte
yürüteceğiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12534.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Cinsel saldırıya 3 yıl 9 ay hapis cezası
Kayseri'de 'Cinsel Saldırı ve Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçundan yargılanan bir kişiye 3
yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık M.A. hazır bulundu. Yapılan
yargılamada, sanık M.A.'ya, F.O.'ya cinsel saldırıda bulunmak ve konut dokunulmazlığını
ihlal suçundan 2 yıl, araç kurşunlamak ve genel güvenliği tehlikeye sokmaktan 1 yıl, mağdur
F.O.'nun yüzünü yaralamaktan ise 9 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12535.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Temizlik ve park bahçelerde çalışanlara yazlık
iş elbisesi ve sağlık malzemesi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Temizlik işleri biriminde
çalışan işçilerin sağlıklarına büyük önem verdiklerini ve mevsimine göre iş elbisesi ile sağlık
malzemelerini satın alarak dağıtımın yapıldığını söyledi.
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iş elbisesi,yelek, çelik burunlu ayakkabı, eldiven,şapka, ağız maskesi Belediye Çevre ve
Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, çelik burunlu ayakkabı, şapka,
maske, eldiven ve mont gibi malzemelerin alındığını belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, bu birimlerde çalışanların belli aralıklarla kan örneklerinin analizinin yapıldığını
ve sürekli sağlık kontrolünden de geçirildiğini kaydetti. Kayserililer her sabah temiz bir
çevrede güne başlıyor Kayserililerin her sabah temiz bir çevrede güne başlattıklarını çünkü bu
temizliğin gerçekleştirilmesinde 390 temizlik işçisinin akşam 22.00 ile sabah 06.00 arası
genel temizlik yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Temizlik çalışmasının
daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere
iki bölüme ayırdık. İki ayrı şirkete temizlik işini ihale ettik. Böylece planlama daha dar alanda
yapılarak işin verimliliği artmaktadır. Bu hafta şehrin doğu bölümündeki 170 işçi ile batı
bölümünde yer alan 220 işçiye yazlık elbiseleri ve sağlık malzemesi olmak üzere dağıtımı
yaptık.” dedi. kan örnekleri alınarak analizi yapılıyor Temizlik işlerinde çalışanların koruma
amaçlı gerekli aşılarının da yapıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek
belediyenin kadrolu gerek ise özelleştirme ile özel şirkette çalışan tüm işçilerin önümüzdeki
günlerde Hepatit (B) aşısının yaptırılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12536.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Vali Düzgün Felahiye ve Özvatan'ı ziyaret etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Felahiye ve Özvatan ilçelerini ziyaret etti. Vali Orhan Düzgün,
Felahiye ve Özvatan ilçelerine son 3 yıl içinde 3 milyona yakın fidan dikimi yapıldığını
açıkladı.
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İlk olarak Felahiye ilçesine ziyarette bulunan Kayseri Valisi Orhan Düzgün'e İl Jandarma
Komutanı Halil Uysal, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Orman Bölge Müdürü
Ahmet Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici eşlik etti. Vali Düzgün,
Felahiye Kaymakamı Ferhat Vardar'dan bilgiler aldı. Slayt eşliğinde Vali Düzgün'e bilgiler
veren Kaymakam Vardar, yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Felahiye Belediyesi'ne geçen Kayseri Valisi Düzgün,
Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Düzgün ziyaretin ardından atletizmde dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi. Vali
Düzgün ve beraberindeki heyet, THY tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Felahiye
ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Vali Düzgün etkinlikten sonra Özvatan ilçesine geçerek
burada da ilçe kaymakamlığını ziyaret etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin
ardından bir açıklama yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ilçelerde yapımı devam eden
çalışmalar hakkında bilgiler aldığını söyledi. Düzgün, "Bugün bazı bölge ve il müdürlerimiz
ile beraber Felahiye ve Özvatan ilçelerimize ziyarette bulunduk. Bu ziyaretlerde ki amacımız
ilçede yapımı devam eden başta sulama, ağaçlandırma, spor, eğitim konusunda ki yatırımları
yerinde görmek ve bilgi almak, buradaki belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin
taleplerini almak ve yapılabilecek olanlarla ilgilide çalışmaları yerinde görmek amacıyla bir
ziyaret gerçekleştirdik. Aynı zamanda THY Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından da
Felahiye’de kampanya dahilinde gerçekleştirilen bir fidan dikim törenine katıldık" ifadelerini
kullandı. 2015 yılı içerisinde Kayseri genelinde 5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını
söyleyen Vali Orhan Düzgün, "Bölgemizde ağaçlandırmanın artırılmasını çok önemsiyoruz.
Ağaç demek canlılık ve hayat demektir. Hem toprak örtüsünü koruma açısından hem oraya
yağışın fazla alınması hem de doğal güzellik bakımından hayatın her anlamıyla orada
yaşanması için Kayseri’nin ağaç oranının artması gerekiyor. Bu konuda Felahiye ve Özvatan
bölgesinin yaklaşık son 3 yıl içerisinde 3 milyona yakın fidan dikildi. 2015 yılı içerisinde de
Kayseri genelinde toplam 5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12537.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Türkiye'de hukuk sisteminin temelleri
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” 7. hafta
dersleri ile devam etti. Elektrik Şirketi Konferans Salonu’nda devam eden akademi
derslerinde birinci oturumda Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat
Doğan "Türk Hukuk Sistemini" anlattı. Akademinin 2. oturumunda ise, Şair-Yazar
Abdurrahim Karadeniz, "Batılıların Çanakkale Rüyası" başlıklı konuyu ele aldı. Akademinin
3. ve son oturumunda ise, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öcal,
"Bölgesel Sorunlar ve Türk Dış Politikası" konusunda konferans verdi. Akademinin 1.
oturumunda konuşan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan,
"Türk Hukuk Sistemi" konusunda açıklamalarda bulundu. Hukukun dışında insanların uyması
gereken birtakım kuralların da olduğundan bahseden Doğan, insanların uymak zorunda
hissettikleri yeme, içme gibi ve adab-ı muaşeret gibi çeşitli kuralların hukuk kurallarına
benzerliğinden bahsetti. Bütün bu kuralların da hukukla bağlantısı olduğunu anlattı. Medeni
Hukukta da yer aldığı gibi ihtiyaç sahibi bir yakınımıza yardım etmek zorunda olduğumuz
konusunda geleneklerle de uyum olan birtakım kuralların da olduğundan bahsetti. Hukukun
birçok konuda ahlaka gönderme yapan bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Hemen hemen
bütün kanunlarda bir din ve bir ahlak kuralına atıf olduğunu vurguladı. Evrensel ahlak ilkeleri
konusunda hukukla temel felsefe konusunda yakınlık olduğunu ve birbirinden tamamen
soyutlanamayacağını belirtti. Doğan konuşmasında şunları kaydetti: "Hukuk kurallarını
tamamen diğer kurallardan yani ahlak kurallarından, örf, adet ve geleneklerden soyutlamak
mümkün değildir. Ancak aralarındaki temel fark, hukuk kurallarına uyulmaması durumunda
devlet bu kuralları zorla uyulmasını sağlar. Biz buna devlet zoru diyoruz. Müeyyideye
bağlanmıştır. Bir kurala uyulmamasına gösterilen tepkidir. Hangi kurala uyulmazsa ona bir
tepki gösterilir. Devlet zoru hukuk kurallarına diğer kurallardan biraz daha farklılaştırır"
"DÜNYADA HUKUKU ETKİLEYEN 4 SİSTEMDEN BİRİ İSLAM HUKUKUDUR" Prof.
Dr. Murat Doğan, dünyadaki hukukların hangi hukuk sistemlerinden etkilendiği üzerinde de
durarak dünyada hukuku etkileyen 4 hukuk sisteminin olduğunu anlattı. Bunların, Roma
Cermen Hukuk Sistemi, İslam Hukuku, Anglo Sakson Hukuk Sistemi ve Sosyalist Hukuk
Sistemi olduğunu ifade etti. Doğan Türk hukuk sisteminin 1923 yılına kadar İslam
Hukukunun etkisinde olduğunu ondan sonra ise Roma Cermen Hukuk sisteminin etkisine
girdiğini söyledi. Roma Cermen hukuk sisteminin temel özelliklerinden bahsetti. 12. yüzyılda
Bolonya Üniversitesinde eğitim alan Avrupa'nın diğer ülkelerinden öğrencilerin bu hukuk
sistemini kendi ülkelerine de taşıdığını böylece bu hukukun yayıldığını anlattı. Roma Cermen
hukukunun özelliklerinin birincisinin mülkiyet hakkını kabul etmesi, miras hakkını kabul
etmesi, sözleşme serbestliğini kabul etmesi ve en önemli özelliğinin de "Kanunilik" ilkesi ve
şahsilik ilkesi olduğunu vurguladı. Bir davranışın suç olması için kanunda açıkça yazmasının
bu hukuka göre asıl olduğunu ve bu hukukun İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre'yi
etkilediğini belirtti. İslam Hukuku ile ilgili de açıklamalarda bulunan Murat Doğan şunları
kaydetti: "İslamiyet bir dindir. Ama İslamiyetin diğerlerinden özellikle de Hristiyanlıktan

ayrılan özelliği bütün hayatı düzenlemesidir. İnsanın her davranışını düzenler. Neyle düzenler.
Dört temel kaynağı vardır. Birincisi Kur'an, kutsal kitabımız, ikincisi Peygamberin
sözlerinden ve fiillerinden oluşan hadistir. Üçüncüsü ise şöyledir; Peygamberimiz bu
dünyadan ayrıldıktan sonra çıkan problemler nasıl çözüleceği sorunu ortaya çıktı. Önceleri
bütün müslümanların bir konuda anlaşması şeklinde çözüldü. Sonra ise müslümanların sayısı
artınca sadece İslam hukuku ile uğraşanların bir konuda anlaşmaları ile oluşan icma-i ümmet
yani toplanma anlamına gelen bu ittifak bir kural haline geldi. Daha sonra bu icmada
zorlaşınca ictihad ortaya çıktı. İslam hukuku ilahi kökenlidir. Ama temel özellikler İslam'da
da kabul edilir. Miras hukuk gibi, sözleşme serbestisi, suçlardaki şahsilik ilkesi gibi hususlar
kabul edilir ama ilahi temele dayanır. Biz 1923 yılına kadar bu hukukun etkisinde hukuk
geliştirdik. Bugün de çeşitli ülkelerde İslam hukukunun etkisi sürmektedir." Erciyes
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Murat Doğan daha sonra Anglo Sakson hukuk sistemi
üzerinde durdu. Bu hukukun da mahkeme kararlarına dayandığını ve 20. yüzyıla kadar İngiliz
hukukunun yazılı olmadığını halen de tamamının yazılı hale gelmediğini ifade etti. Yazılı
hukuka geçme açısından en genç hukukun bu olduğunu belirtti. Kamu özel hukuku ayrımı
olmadığını ve mahkemelerin tek bir çatı altında olduğunu ve ayrımın olmadığını vurguladı.
Anglo Sakson hukuk sisteminin etkilediği alanların da Kanada, ABD ve Hindistan gibi ülkeler
olduğunu anlattı. Dördüncü hukuk sisteminin, Sosyalist hukukun da olduğunu ve kollektif bir
mülkiyet anlayışına dayandığını vurguladı. Sosyalist hukukun, Marksist bir ideolojiye
dayandığını ve temelinin üretim araçlarında özel mülkiyet olamaz görüşü olduğunu anlattı.
Sovyetler Birliği'nin 1990'lı yıllara kadar bu hukuk sistemi ile yönetildiğini ama Sovyetlerin
dağılmasından sonra batıdan çeşitli hukuk kanunlarını aldığını ve böylece onların da Roma
Cermen hukuk sisteminin etkisine girdiğini belirtti. "TÜRKİYE CUMHURİYETİNE
KADAR OSMANLI İSLAM HUKUKUNUN ETKİSİNDEYDİ" Türkiye'deki hukuk
sisteminin temellerine de değinen Doğan, Osmanlının hukuk sisteminin İslam Hukukuna
dayandığını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye'de hukuk sistemi Cumhuriyete kadar daha
çok İslam hukuku etkilidir. Bu çerçevede yürütülen bir hukuk sistemidir. Bunların dışında
özellikle de İslam hukuku kaynaklarında olmayan konularda padişahın fermanlarına dayanan
örfi hukuk sistemi var. Padişahın emirlerinden oluşan kanunnameler var. 19. yüzyıla kadar bu
devam etti. 19. yüzyıl bu konunun yeniden gözden geçirildiği dönemdir. Gücünü kaybettikçe
birtakım ayrıcalıklar tanınıyor. Başka ülkelerden gelenlere kendi hukuklarını uygulama
imkanı sağlanıyor. Aslında bunun kaynağı Medine Vesikasına kadar devam eder. Çok
hukukluluk tanımıştır. Ama bu özel hukuk alanında kişiler arası konularda bu geçerlidir.
Diğer konularda devlet kendi hukukunu herkese uygular. Tanzimattan sonra özellikle gayri
müslimlerle müslümanların eşit olduğu kabul edilerek kanunlarda da düzenlemeler
yapılmıştır. İktibas ilk defa bu dönemde ortaya çıkmıştır. İktibas, bir ülkenin kanunlarının ya
tamamen ya da kısmen başka bir ülke tarafından alınmasıdır. Burada iki tane kanun var. 1850
yılında Fransa'dan aldığımız ticaret kanunu, 1858 yılında ceza kanunu yine Fransa'dan iktibas
edilmiş. Sonra Medeni Kanuna gelmiş, medeni kanun, miras hukukunu, yani doğumdan
ölüme kadar kişisel ilişkileri düzenler. Burada iki görüş çatışmış, bir tarafta Sadrazam Ali
Paşa var o Fransız medeni kanununun alınmasını istiyor. Karşısında Ahmet Cevdet Paşa var,
büyük bir hukukçudur, o hayır biz kendimiz yapabiliriz diyor. Sonunda Ahmet Cevdet Paşa
galip geliyor ve kanun yapma vazifesi ona veriliyor. 1868'den 1876'ya kadar bu kanun yapma
sürmüştür. Gerçekten de halen de takdirle karşılanan bazı ülkelerde kısmen de uygulanan
Mecelle-i Ahkamı Adliye adı verilen bir medeni kanun ortaya çıkmıştır. Aile hukuku
düzenlenmemiştir ama onun dışındaki konular düzenlenmiştir. Bu süreç Cumhuriyete kadar
sürdü. Kanunların Fransa'dan alınmasının sebebi o günün hakim kültürünün Fransa olmasıydı.
Aslında bu doğru bir tutum değildir. Herkesin kendi örf ve adetini göz önünde bulundurması,
kültürüne göre kanunlar yapmasıdır. Normal olan budur çünkü toplumsal farklılıklardan
dolayı sorunlar çıkmakta ve bu sorunların çıkması da normal karşılanmalıdır. Örneğin biz

1926 yılında İsviçre Medeni kanununu iktibas ettik ama o İsviçre için muhafazakar bir
kanundu. Kendi gelenek göreneklerine ve hatta dini inançlarına uygun olan bir kanundu. Aynı
kanun bizim için yenilikçi olarak nitelendirildi. Toplumu değiştirici dönüştürücü olarak
nitelendirildi." "LOZAN'DA BİZ BATI HUKUK SİSTEMİNE GEÇECEĞİMİZİ TAAHHÜT
ETTİK" Doğan konuşmasında, 1926'daki Medeni Kanun gibi, 2001'de yürürlüğe giren
Medeni kanununun da kısmen İsviçre'den iktibas edildiğini ve bunun en önemli özelliğinin
eşlere evlilikte eşitlik ilkesini getirmesi olduğunu belirtti. Bu durumun aile içi anlaşmazlıklar
konusunda çeşitli sıkıntılara yol açtığını vurguladı. Hakime gidilmesi konusunda bile hakimin
karar verme yetkisinin olmadığının altını çizdi. Doğan şunları kaydetti: "Lozan'da karşı tarafın
bizden istediği en önemli talep gayri müslimlerin kendi hukuklarına tabi olmasıydı. Biz de
buna karşı zaten biz herkese din ayrımı gözetmeksizin uygulanacak bir hukuk sistemi
getireceğimizi söyledik. Bizim onların seviyesine gelebilmemiz için bunun gerekli olduğuna
inandık. Bu yüzde yüz doğru değildi. Bu bizim o seviyeye gelmemizi sağlamadı, sağlamazdı
da. Bundan sonrası için de aynı şey geçerlidir. İnsanlığın ortak değerleri vardır. Evrensel
değerleri vardır onları alırız. Ama aile gibi ceza hukuku gibi kurallarda kendi örflerine ve
geleneklerine göre kanunlar koymalıdır. Biz de şöyle yapıldı. Cumhuriyetle birlikte bir iktibas
hareketi oldu. Medeni kanun İsviçre, Borçlar kanunu İsviçre, Ticaret kanunu biraz
Almanya'dan, İdare hukuku Fransa'dan alındı. Avrupa Birliği sürecinde de çeşitli ülkelerden
kanunlar aldık. Ceza hukukunu Almanya'dan 2004 yılında aldık eski İtalyan kanunu biraz
faşist özellikler taşıyordu. Bizim hukuk sistemimizin temel özellikleri, kanun esastır. Ceza
hukuku dışında ikincil kaynaklara yazılı olmayan hükümlere bakılır. Ceza hukukunda sadece
kanunlara bakılır. Bir diğer özelliği ictihad bağlayıcı değildir. Her mahkeme yorumuna göre
karar verebilir. Oysa İngiltere mahkeme kararlarına dayanır. Biz de özel hukuk ve kamu
hukuku ayrımı vardır. Bir de yargı ayrılığı vardır. Adli, idari, anayasa mahkemesi gibi üçlü bir
ayrım vardır. Temel özelliğimiz irade özerkliğine, sözleşme serbestisine, özel mülkiyete,
miras haklarına, suçlarda kanunilik prensibine dayanır. Yargı sistemi ise adli ve idari yargı
olarak ikiye ayrılır." Doğan, anlaşmazlıklarla ilgili olarak hangi mahkemelerin yetki alanına
girdiği ile ilgili konularda açıklamalarda bulundu. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve
gelişmesini de ele alan Doğan, Anayasa Mahkemesi'nin görev alanı ile ilgili de çeşitli bilgiler
verdi. Doğan ayrıca öğrencilerin idamın getirilip getirilmemesi gerektiği ile ilgili soruya da,
kanunların müeyyidesinin etkin uygulanması gerektiğini, kişisel olarak belli suçlar için idam
cezasının getirilmesine inandığını ancak her sistemi de kendi içinde değerlendirmenin doğru
olacağını belirtti. Şair-Yazar Abdurrahim Karadeniz: "BATILILARIN ÇANAKKALE
DÜŞLERİ" Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin 2. oturumunda ise Şair-Yazar Abdurrahim
Karadeniz, "Batılıların Çanakkale Düşleri" konusunu ele aldı. Karadeniz konuşmasında
öncelikle konuşmasının içeriği ile ilgili bilgiler verdi. Önce mitolojiden, destanlardan ve sonra
da bilgiden söz edeceğini ardından da gerçeklikten bahsedeceğini anlattı. Mitolojinin
gerçeklikle hiçbir alakasının olmadığını fakat modern ve posmodern zamanlarda bu tür
gerçeklik dışı şeylerin insanların reflekslerine sindiğinin görüldüğünü vurguladı. Karadeniz
daha sonra Antik Turuva kenti ile ilgili olarak anlatılan mitolojilerden bahsetti. Antik
Yunan'da Turuva'nın ifade ettiği anlam üzerinde durarak tarihte meşhur Turuva savaşının
anlamını anlatarak bu savaşın batılılar için ne ifade ettiği üzerinde durdu. Homeros'un İlyada
destanında geçen birtakım olayların tarih boyunca batılıları nasıl etkilediği üzerinde durdu.
Yine Turuvalılar ve Atinalılar arasındaki savaşların altında yatan sebeplerin neler olduğu
üzerinde durdu. "BATIYA BATI OLMA ÖZELLİĞİNİ KAZANDIRAN İLYADA
DESTANIDIR" Turuva'yı anlatan Abdurrahim Karadeniz, daha sonra İlyada destanı ile ilgili
bilgiler verdikten sonra destanla ilgili şunları kaydetti: "İlyada destanı batıya batı olma
özelliği öncelikle de Yunan'a Yunan olma özelliği kazandıran tarihsel ve mitolojik bir belge
niteliğindedir. Bu destan Turuva savaşının son 51 gün ve gecesini 16 bin dizeyle anlatır. Bu
destanda Helena'nın Turuva'ya nasıl kaçırıldığı anlatılmaz. Bu bölümler mitolojik

bölümlerdir. Turuva savaşına kadar batı yani Yunanlılar, Anadolu'da bir hakimiyet
kuramamış ve kendi aralarında da bir birlik kuramamışlardır. Kendi aralarında birlik kurma
gerekçelerinde Helena'nın intikamını almak olarak destanda anlattıkları şey 1915'de olduğu
gibi emperyal amaçlara ulaşmaktır. Bu destanın sonunda batıya şunlar kalmıştır. Yunan dili
ve edebiyatı artık felsefe yapılabilir bir kıvama ulaşmıştır. İlyada destanında anlatılanların
kalıcılık özelliği kazanması batılılar ve Yunanlılar için emperyal amaçlardan daha önemlidir.
Ve bugüne kadar ulaşması ve batıyı şekillendirmesi bu şekilde gerçekleşmiştir." Şair-Yazar
Abdurrahim Karadeniz, İlyada destanının M.Ö. 800'lü yıllarda Homeros tarafından yazıldığını
ancak daha sonra ortadan kaybolduğunu ve yeniden M.Ö. 500'lü yıllarda yani 300 yıl kadar
sonra yeniden ortaya çıktığını anlattı. İyonyalıların yani Yunanlıların Turuva'ya
saldırmalarının asıl amacının bu bölgelerde ve Ege kıyılarında koloniler kurma amacı
olduğunu ve dolayısıyla bunun emperyal bir gerekçe olduğunu vurguladı. Homeros'un
İlyadasının M.Ö. 800'den 500'e kadar kayıp olduğunu ve Yunanlıların bu destanı 300 yıl
sonra ortaya çıkarmasının bir amacı olduğunu bu destanı kendilerine göre değiştirerek
yeniden yazdıklarını araştırmacıların da bunu böyle kabul ettiklerini belirtti. İlk kuşak Yunan
filozoflarının hepsinin de Anadolu sahillerinde yaşadığını ve hemen hepsinin de Pers istilası
altında kaldıklarını anlattı. Yani ilk dönem Yunan filozoflarının Pers etkisi altında kaldıklarını
ve amaçlarının İyonyalıları tek bir birlik altında toplamak olduğunu belirtti. Şair-Yazar
Abdurrahim Karadeniz ikinci kuşak Yunan filozoflarının düşünceleri ve davranışları ile ilgili
de şunları kaydetti: "Sokrat, Platon, Aristo ikinci kuşak Yunan filozoflarıdır. Felsefenin
temelini Aristo oluşturmuşlardır. Bunların temel hedefi Perslere karşı hareket geliştirmektir.
Bu felsefeden gerçekliğe dönüşecektir. Bu hedefi gerçekleştiren kişi Makedonyalı Büyük
İskender olacaktır. Büyük İskender'in babası Fhilip, Aristo'nun arkadaşıdır. Oğlu İskender 13
yaşlarına gelince Makedonya yakınlarında büyük bir okul kuruyor ve burada oğluyla birlikte
5 asilin daha çocuğuna ders vermesi için Aristo'yu çağırıyor. Aristo 3,5 yıl burada Büyük
İskender'e öğretmenlik yapıyor. Bu öğretmenliğin sonunda Büyük İskender'in Aristo'ya
sorusu şudur. Benden bir Yunan yarattığına inanıyor musun. Aristo ise ona, ben senden bir
İskender yaratmak istedim diyor. İskender'in ilk işi Yunan şehir devletlerinin birliğini
sağlamak olur. Ayrıca para bastırır. Perslerin altın paralarının yanında altın ve gümüşten
oluşan bir para bastırır. Perslerin parası bu para karşısında değer kaybeder. 2 yıl sonra ise
birinci Turuva saldırısından bin yıl sonra Helles Pontus yani Çanakkale'ye geçiyorum der. Bu
batının doğuya ikinci saldırısıdır. Büyük İskender kendisinin İskender'in soyundan geldiğine
inanır. Büyük İskender'in babası Fhilip, İskender'in soyundan gelen soylu bir bayanla
evlenmiştir. İlyada destanındaki Aşilyus düştür ama Büyük İskender gerçektir. Büyük
İskender gerçeği Çanakkale'de ortaya çıkar. Büyük İskender'den sonra Hellenistik 5 ayrı
devlet çıkar. Bu devletlerin kurucuları Aristo'nun öğretmenlik yaptığı akademiden yetişen
diğer 5 arkadaşıdır. Büyük İskender'den sonra birlik ortaya çıkar. Dil Birliği, Hukuk Birliği,
Para Birliği ve Kültür Birliği Yunan dünyasında sağlanmış olur. Yunan yaşam biçimini bu
bölgede yaymıştır. Yunan kültürünü bütün imparatorluk sınırlarına yaymıştır. Burada durup
baktığımızda Avrupa Birliği böyle bir şeydir. Bu 4 kuralı Avrupa Birliği'nin yapmak istediği
aynı şeydir. Üzerinde çok fazla düşünmek zorunda kalmamışlar, geçmişlerine bakmaları onlar
için yeterli olmuştur. Yunan uygarlığının tetikleyicisi iki uygarlık vardır. Biri Mısır uygarlığı
diğeri de Sus şehrindeki Pers uygarlığıdır. Yani ilk uygarlık değildir Yunan uygarlığı."
"ROMA İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞUNDA ANTİK YUNAN ETKİSİ VARDIR"
Roma İmparatorluğunun kuruluşunda da Yunanlıların etkisi olduğunu, özellikle Yunan'dan
giden bazı Yunan asıllı asilzade kişilerin Roma imparatorluğunun kuruluşunda paş sahibi
olduklarını belirten Karadeniz şunları ifade etti: "Roma İmparatorluğu M.Ö. 753'de
başlamıştır. Tarihte devlet olarak Roma şehrinin ortaya çıkması ise M.Ö. 500'dür.Yani İlyada
destanının Yunan'da ortaya çıkmasıyla eş zamanlıdır. Latin dünyasında 12 tanrılı bir pantion
vardır. Bunlar yine Yunan tanrılarına benzer tanrılardır. Bütün Roma imparatorları kendilerini

İyonyalılara dayandırır. Roma'da yönetimi üstlenen asil 50 ailenin hepsi de kendisinin soyunu
Truva'ya dayandırırlar. En çok kendini Turuva'ya dayandıranlar Sezar olurlar. Örneğin önemli
bir imparator olan Jule Sezar'da kendisini Yunanlılara dayandırır. Jule demek zaten İonya'dan
gelen anlamına gelir. Bütün Roma imparatorları Büyük İskender olmak ister. Kendilerini
Büyük İskender'in devamı gibi görürler. Bütün Roma imparatorları onun gibi olmak isterler.
Hem bedenen hem de ruhen onun devamı gibi görürler. Yani daha eskiye gidersek İlyada
destanındaki Aşilyus olmak isterler, onun devamı olmak isterler. Roma demek batı için bugün
ki batı demektir. Bayındırlık, imar demektir, hukuk demektir, bütün batılılar bu eğitimi almak
zorundadır. Roma demek hüküm, hukuk demektir. Batıyı batı yapan ikinci önemli nokta
Yunan'dan sonra Roma'dır. Diğer başka İtalyan şehirleri de kendilerini Turuva'ya
dayandırırlar. Avrupa'da başka milletlerde soylarını Turuva'ya dayandırırlar. Batıyı batı yapan
Yunan'dan sonra ikinci güç Roma'dır." "BÜYÜK İSKENDER'DE BARBAR DOĞUYA
DEMOKRASİ GÖTÜRME PEŞİNDEYDİ" Abdurrahim Karadeniz bir öğrencinin bugün ki
batının olduğu gibi Büyük İskender'in doğudaki fetihlerinde de buralara demokrasi götürme
gibi bir zihniyetin olup olmadığını sorması üzerine şunları kaydetti: "Büyük İskender'de
doğuya saldırmasının gerekçesini şöyle anlatır. Barbar doğuya demokrasi ve medeniyet
götürmek için yola çıkıyorum diyor. Tam da kendi cümlesidir. O gün gerçekten de demokrasi
vardı. Aristo ile Büyük İskender Cumhuriyet ve demokrasi konusunda tartışmalar olmuştur.
Büyük İskender'in doğuya saldırmasının asıl nedeni, neydi, tabii birinci neden emperyaldi.
Ayrıca Makedonya'nın doğuya 500 bin kalem borcu vardı. Yani batmıştı Makedonya. Bir
diğer mmaç, Batı birliğini kurmak ve doğuya verilen vergiden kurtulmaktır. Büyük
İskender'in doğu seferine çıkma gayeleri arasında da bugün olduğu gibi doğuya demokrasi ve
insan hakları götürme amacı taşıyordu. Aynen bugün ki anlamda demokrasi anlayışının
Hellen uygarlığında da olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Mısır'da da uzun bir süre Roma
etkisinde kalmış ve Büyük İskender'in arkadaşları tarafından yönetilmiştir."
"ÇANAKKALE'NİN ÖNEMİNİ İLK FARK EDEN PADİŞAH FATİH'TİR" Osmanlı
İmparatorluğunda Çanakkale Boğazı'nın önemini ilk fark eden Osmanlı Padişahı Fatih Sultan
Mehmet olmuştur. Helles Pontus denen boğazın iki yakasına çapraz bir şekilde kaleler
yaptırarak boğazın korunması için özel önlem almıştır. 3 yıl içinde Çanakkale Boğazı'nın en
dar yerine bu kaleler inşa edilir. Çanakkale deniz savaşlarının yapıldığı yerde bir Anadolu
bölgesinde ve bir de Rumeli bölgesinde iki kale inşa edilir. Savaşların yapıldığı Gelibolu
yarımadasındaki kale kalp gibi görülür. O kale Anadolu sahillerini görür Anadolu
sahillerindeki kale de Gelibolu sahillerini korur yani çapraz bir koruma vardır. Gelibolu
yarımadasındaki kaleyi yaptırdıktan sonra Fatih buraya bir kasaba kurdurur ve buraya
Kilitbahir denilmiştir. Bahr deniz demektir yani Denizin kilidi anlamına gelir. Bölgenin ne
kadar stratejik ve önemini fark eden bir diğer Osmanlı Namık Kemal'dir. Gelibolu'daki
mutasarrıflığı sırasında Çanakkale savaşlarının yaşandığı yarımadayı gezer ve arkadaşı Ebu
Ziya Tevfik'e der ki ben öldüğümde buraya gömseler ne kadar güzel olur der. Namık Kemal
Sakız'da mutasarrıfken 1888'de öldüğünde arkadaşı Tevfik gelir ve padişahın izniyle
Süleyman Paşanın kabrinin yanına gömülür. Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin oğludur ve bir av
sırasında karşı tarafa geçerken öldüğü için buraya gömülmüştür. "ÇANAKKALE
SAVAŞLARI BATILILARIN ÜÇÜNCÜ EMPERYAL SALDIRISIDIR" Şair-Yazar
Abdurrahim Karadeniz, başından beri anlattığı Yunanlıların İlyada destanından, Roma
İmparatorluğuna kadar batılı güçler için Çanakkale'nin hep önem taşıdığını ve birincisi
Turuva savaşında olmak üzere ve ikincisinin de Büyük İskender'in gerçekleştirdiği iki
saldırısının da başarıyla tamamlanmasının batılıların üçüncü saldırılarının da başarılı
olacağına inançlarının pekişmesine sebep olduğunu ancak bu üçüncü saldırılarında gerek
deniz savaşlarında gerekse kara savaşlarında Çanakkale'yi geçemediklerini belirterek şunları
kaydetti: "Bundan sonra son bölümde şunları ifade etmek istiyorum. Batılılar 1915'de
Çanakkale'ye saldırdıklarında dünyanın en iyi donanmasına sahiptiler. Çünkü İngilizlerin,

Fransızların öncülüğünde, İngiliz sömürgelerinden insanlar, Kanada'dan, Hindistan'dan
insanlar getirmişler ve o günün şartlarında en güçlü savaş gemileri onlara aitti. Bu gemiler
Çanakkale Boğazı'na saldırdığında bu anlattığım iki kalenin savunma hattını aşamamışlardır.
Fatih'in yaptırdığı Kilitbahir kalelerini aşamamış, Fransız Buve ve İngiliz Qeen Elizabeth
gemileri boğazın serin sularına gömülmüştür. Ama bu deniz savaşlarıdır. Deniz savaşlarında
Osmanlı toplam 25 şehit vermiştir. Ama esas kanlı savaşlar karadan sürecektir. Bu saldırılar
batılıların Çanakkale'ye yaptığı üçüncü saldırıdır. Bu da ilk ikisi emperyal amaçlarla
gerçekleşmiş saldırılardır. İlk iki emperyal saldırıda amaçlarına ulaştıkları için üçüncü
saldırının da amaçlarına ulaşacağından son derece emindirler. Ama bu üçüncü saldırı
amaçlarına ulaşma imkanı vermez. En fazla ilerledikleri nokta Namık Kemal'in kabrine
kurşunların isabet etmesi noktasıdır. Namık Kemal'in mezarı ilginç bir yerdedir. Namık
Kemal'in mezarından baktığınızda bir tarafta Saroz Körfezi, diğer tarafta Marmara Denizi
görülür. Namık Kemal'in Türk düşünce ve edebiyatındaki yeri doğu ve batı arasındaki kesişim
noktasındadır. Mezarı da aynı şekilde doğuyla batının tam kesişim noktasında bulunur.
Düşmanların 1915'te yaptığı saldırılar Ağustos'a kadar devam etmiştir. Osmanlı birlikleri 253
bin şehit vermiştir. 350-400 bin civarında kayıp vermiştir batılı güçler. Bu kadar insanı
yarımadaya elleri değmeyecek şekilde uzatsanız kapatır. Bu kanlı savaşta deniz yoluyla
gemiler iki kale arasında onların menzilinden ileriye, kara savaşlarında da attıkları mermilerin
en uzağı gideni Namık Kemal'ın mezarından daha uzağa gidememiştir." Erciyes Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öcal: BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRK DIŞ
POLİTİKASININ TEMEL YAKLAŞIMLAR Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin 3.
oturumunda ise, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öcal, "Bölgesel
Sorunlar ve Türk Dış Politikası" konusunda açıklamalarda bulundu. Türk Dış Politikasının
temel yaklaşımları üzerinde durarak Ahmet Davutoğlu'nun gerek Dışişleri Bakanlığı
döneminde gerekse Başbakanlığı dönemindeki dış politika yaklaşımlarından bahsetti.
Özellikle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Stratejik Derinlik" kitabında ele aldığı konularla
ilgili kısa bilgiler veren Öcal, Türk Dış Politikası'nın bugün geldiği noktada, akil ülke,
arabuluculuk yapabilecek bir ülke konumuna geldiğini ve bununla ilgili de farklı zamanlarda
çeşitli faaliyetlerin görüldüğünden bahsetti. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve Brezilya'nın
birlikte yürüttükleri, İran'ın nükleer çalışmaları ile ilgili arabuluculuk çalışmasından, ayrıca
İsrail ve Filistin arasındaki arabuluculuk girişimlerin bu anlamda değerlendirilebileceğini
belirtti. Bu arabuluculuk girişimlerinin batıla devletlerin bazıları tarafından hoş görülmediğini
ve sabote edildiğinin de altını çizdi. Mehmet Öcal, Türkiye'nin özellikle İslam ülkeleri
arasındaki ihtilaflarda arabulucu olabilecek bir özelliğe sahip olduğunu ifade etti. "TÜRKİYE
BÖLGEDE AKTİF ROL OYNAMAK ZORUNDADIR" Türkiye'nin bölgesel sorunlar
üzerinde aldığı tavır konusunda da açıklamalar yapan Öcal özellikle, Ukrayna Rusya sorunu,
Kafkaslardaki sorunlar, Balkan ülkeleri arasındaki sorunlar ve son olarak da Ortadoğu da
yaşanan etnik ve mezhepsel sorunlara değindi. Öcal konuşmasında şunları kaydetti: "Türk Dış
Politikası’nın oluşumunda etkili olan unsurlar, coğrafi konum, tarih, ekonomi, batıcılık,
statükoculuk, davranışsal faktörlerdir. Ahmet Davutoğlu: Türk dış politika felsefesini
özellikle jeopolitik kuramlar üzerinden inşa etmektedir. Türkiye’nin dış politikası, coğrafya,
tarih ve kültür üzerine oturtulmuştur. Coğrafi açıdan, Afro-Avrasya kıtasının merkezindedir
bu yüzden İslami, Avrupalı, Türklük gibi farklı kimliklere sahiptir. Tarihi ve kültürü, Osmanlı
geçmişi ve Afro, Avrasya jeopolitiğine yaklaşık 600 yıl hükmetmiş olan Osmanlı
geçmişinden ötürü, Türkiye, bu bölgede aktif rol oynamak durumundadır. Türkiye, önce
bölgesel, ardından da küresel gelişmelere müdahil olmak veya arabuluculuk yapma
durumunda kalmakta ve sorumluluklar yüklenmek zorundadır. Bu durumun Türkiye açısından
iki sonucu bulunmaktadır. 1. kendi ulusal güvenliğini ve istikrarını garanti altına alabilecek, 2.
küresel aktör haline gelebilecektir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye, uluslararası sistemdeki
dönüşümü belirleyen ve şekillendiren bir küresel aktör veya düzen kurucu aktör haline

gelecektir. Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin akil ülke rolü, bölgesel ve küresel düzende, barışı,
düzeni ve güvenliği sağlamaya gayret eden, üzerindeki sorumlulukları yerine getiren ülke,
bölgesel ve uluslararası sorunlarda aktif bir şekilde arabuluculuk rolü üstlenen devlet olması
gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Davutoğlu, Türkiye ilk önce komşu ülkeler ile ilişkilerini
geliştirmeli ve bir bütünleşme içerisine girmeli, yakın havza ülkeleri ile aynı siyaset
güdülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle bu ülkelerde, ekonomik bütünleşmenin ve
uyumun gerçekleşmesini, bölge yönetimlerinin katılımcı demokrasiyi benimsemesini,
katılımcı anlayışa sahip yeni bir uluslararası düzenin inşasını önermektedir. Ayrıca küresel
anlamdaki politikalarda da görüş ve önerileri bulunuyor Davutoğlu'nun, yeni küresel yapının
üç temel özelliği bulunmalı bunlardan birincisi kapsayıcılık ve uyum kavramlarına dayalı
küresel düzendir diyor. İkincisi diyalog ve çok taraflılığa dayalı siyasi düzen ve üçüncüsü de
adalet ve eşitlik ilkelerine dayalı ekonomik düzendir demektedir. Türk Dış Politikası bu
hedefleri hayata geçirebilmek için çeşitli dış politika ilkelerini benimsemiştir. Bu ilkeler;
Güvenlik ve demokrasi arasında denge, komşu ülkeler ile sıfır sorun ve bu ülkeler ile Türkiye
arasında karşılıklı bağımlılığın arttırılması, komşu ülkeler ile diğer bölgeler ile gelişen
ilişkiler, çok boyutlu dış politika yani ABD, AB, Çin ve Rusya gibi büyük devletler ile
birbirlerini tamamlayan ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği, ritmik Diplomasi, Uluslararası
örgütlerde daha aktif bir rolün üstlenilmesi, aktif ve ön alıcı diplomasi, bölgesel ve küresel
süreçleri yakından takip etmek, gelişmelerin yönelimini önceden tahmin etmek ve buna göre
önceden gerekli dış politika kararlarını almak gibi temel yaklaşımları da göz önünde
bulundurmak gerekiyor. BÖLGESEL MESELELER KONUSUNDA TÜRK DIŞ
POLİTİKASI Doç. Dr. Mehmet Öcal, Türk Dış Politikasının bölgesinde gelişen güncel
sorunlara bakış açısı konusunda da açıklamalar yaparak bu sorunlarla ilgili kısa açıklamalar
da bulundu. Bu sorunların başlıcalarının, Ukrayna – Rusya sorunu, Kafkasya, Balkanlar,
Ortadoğu sorunu gibi sorunlarda dış politikanın etkinlik-kapasite sorunsalını gündeme
taşıdığını ve dış politikanın şu anda bu eksende bir hareketlilik gösterdiğini vurguladı. Öcal
konuşmasında şunları kaydetti: "Hepimizin bildiği gibi Rusya’nıın Kırım’ı ilhakı 18 Mart
2014. Rus lider Putin, Kırımlı liderlerle imzaladığı "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya
bağlanması antlaşması ile burasını ilhak etti. Sonuç olarak Türkiye, Rusya’nın Kırım’ı
ilhakını kabul etmiyor, Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgesindeki hak iddiasını hukuki
bulmuyor, Ankara AB’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik Ambargoya katılmıyor doğal gaz
alımı sebebiyle bu ambargoya katılmıyor, sorunun müzakerelerle barışçıl çözülmesinden yana
bir tavır sergilemektedir. Türk Dış Politikasının önemli bölgesel meselelerinden birisi de,
Kafkasya ve Petrol Boru hattı meseleleridir. Türkiye, 90’lı yılların başında dış ilişkilerde Türk
kimliği ön plana çıkmış dönemin temel sloganı ise 'Adriyatik’ten Çin’e kadar Türk Dünyası'
cümlesi ile ifade edilmiştir. İslami kimliği ön plana çıkaran ve AK Partinin Ortadoğu açılımı
olarak bahsedilen politikasını Müslüman ülkelerde işleten 1990'lı yılların iktidar partisi Refah
Partisinin sloganı 'lider Türkiye', 'şahsiyetli dış politika' cümleleri ile ifade edilmişti. Bu
konuda da Türkiye sonuç olarak, Orta Asya’daki gelişmelerin, 'doğru yönde' ilerlemesini
sağlamak amacıyla Türkiye’nin bölge konularına müdahil olunmalı, bölgesel aktörler ve
devletler 'ortak geleceğe' bakmalıdır görüşünü savunmaktadır. Türkiye, devletleşme yolunda
ciddi adımlar atan Orta Asya devletlerinin demokratik dönüşümünü desteklemektedir. Bu
ülkelerin ekonomik kalkınma için yapılarını kurumsallaştırma yönünde attıkları adımları
desteklemektedir. Türk Dış Politikasının bir diğer bölgesel sorun olan Balkanlar meselesine
bakışı ise yine dikkat çekici özellikler taşımaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi, 90’lı yılların
başında dış ilişkilerde Türk kimliği ön plana çıkmış dönemin temel sloganı ise 'Adriyatik’ten
Çin’e kadar Türk Dünyası' cümlesi ile ifade edilmiştir. Balkanların Türkiye’nin Avrupa’ya
açılan kapısı olduğu unutulmamalıdır. Balkanlardaki bir çok ülkede Türk azınlıklar
yaşamaktadır. Bir çok etnik topluluk Boşnaklar, Arnavutlar, Makedonlar ile aynı tarihi ve
kültürü paylaşmaktadır. Ankara Balkanlarda barış ve istikrarı tesis etmek için üçlü işbirliği ile

Siyasal Dialog mekanizması geliştirmiştir. Bosna, Türkiye ve Sırbistan arasında. Ankara bu
bölgede de yumuşak gücünü yani ekonomik işbirliğini kullanmaktadır. Bütün bunların amacı,
bölgesel Ekonomik Entegrasyonu sağlamaktır. Türk Dış Politikasının bir diğer bölgesel sorun
alanı Ortadoğu bölgesi olarak gözükmektedir. Bu konu ile ilgili Türkiye'nin çeşitli
dönemlerde farklı girişimleri olmuş ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi önemli bir yer
tutmuştur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, KEİ-1992 yılında hayata geçirilmişti. Amacı
bölgedeki barış ve istikrar ortamının korunması, üye ülkeler arasında politik ve ekonomik
alanda işbirliği ve uyumun artırılması, bilim ve Teknoloji alanında çalışmalar olarak
belirlenmişti. Bildiğimiz gibi üyeleri, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan,
Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve
Yunanistan gibi ülkelerdi. Erbakan hükümeti döneminde başlayan Müslüman ülkelerle ittifak
kurma arayışı 'Gelişmekte olan 8 ülke' anlamına gelen Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya,
Mısır, Nijerya, Pakistan, ve Türkiye’den oluşan D 8 adıyla anılan birliğin 1997 yılında
kurulmasıyla vücut bulmuştur. 2000’lerin başına geldiğimizde ise, '21.yüzyılda dünya devleti'
sloganı Türk dış politikasının değişen konjonktürde yeni hedefini ifade etmektedir. Yüzünü
kurulduğu dönemlerden bu yana Batı’ya dönen modern Türkiye’nin dış politikadaki ana
gündem maddesi 'milenyumdan sonra Avrupa' olmuştur. Türk coğrafyasına, Müslüman
dünyaya ve Osmanlı’nın egemenliğini sürdürdüğü alana yöneliş 'açılım' olarak
tanımlandığında Avrupalı kimliğinin öne çıkarılmasının bir açılım olarak sunulmasından
ziyade genel manada Türkiye’nin dış politikasının çıkar alanlarına geri döndüğü olarak
betimlenebilir. 1997-2002 yılları arasında Dış İşleri Bakanlığı yapan İsmail Cem, Türkiye
tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda 700 yıllık Avrupalıdır demektedir. Dönemin dış politika
hedefi ise şu şekildedir; başka ülkelere özenen değil, başkalarının özendiği bir dünya devleti
yaratmak, Asya ve Avrupa’dan birin seçme mecburiyeti olmayan Türkiye devletinin tüm
dünya milletlerince tanınması gibi amaçlar güdülmüştür. Kısaca Türkiye'nin Ortadoğudaki
meselelere konusundaki bakış açısının parametreleri şunlardır; Türkiye, siyasal diyalog, enerji
hatları, ulaşımın geliştirilmesi, serbest ticaret anlaşmaları, kültürel çoğulculuğun korunması
gibi yöntemler aracılığıyla bölgede tam bir entegrasyonun gerçekleşmesini öngörmektedir.
Aynı zamanda Türkiye ile bölge ülkeleri arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar
bulunmaktadır ve taraflar ortak manevi değerleri paylaşmaktadır. Ankara Ortak çabalarla
bölgesel entegrasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmektedir. Özellikle doğal
kaynakların, insan gücünün ve coğrafi unsurların bölgesel işbirliğine yönlendirilmesi
gerektiğini önermektedir. Bölgedeki çatışma alanları yapay ve geçici durumlar olarak
görülmektedir." Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerden bahseden Öcal, Mısır, Cezayir, Yemen,
Filistin, Irak, Suriye'yi anlattı. Bu ülkelerde ve özellikle Cezayir'de Fransa'nın 1990'lı
yıllardan beri oynadığı rolü, Mısır'da Müslüman Kardeşler'e karşı batı destekli darbe olayını
ve İran'ın ortadoğu politikalarındaki etkisini ve bu bölgelerdeki tarihi gelişmeleri anlatarak
buralarla ilgili olarak Türk Dış Politikasının temel yaklaşımlarının ne olabileceği ile ilgili de
bilgiler verdi. Son olarak da özellikle Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ sorunu
ile ilgili meseleyi de değerlendiren Öcal, bu konuda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında
olmasının temel sebeplerini ve Ermenistan'ın nasıl yurt dışındaki Ermeni diasporasının
etkisinde olduklarından bahsetti. "MESELELERDE AKTİF ROL ALAMAZSANIZ PASİF
KALMAYA MAHKUM OLURSUNUZ" Doç. Dr. Mehmet Öcal, Türk Dış Politikası için
önemli olanın meseleler karşısında hareketsiz kalmak değil aktif olarak bu meselelerin üzerine
gitmek olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bugün geldiğimiz noktada Türk Dış
Politikasının şu anda öncelikli olarak gördüğü hususları ve ele aldığı meseleleri ele almak
gerekiyor. Türkiye’de takip edilmeye çalışılan dış politikanın temel esası olarak beş unsur öne
çıkmaktadır; Özgürlük ile güvenlik arasında denge olmalıdır. Komşularla sıfır problem, çok
boyutlu-çok kulvarlı dış politika, yeni bir üslup geliştirmek, ritmik diplomasi, Ulusal düzeyde
ise yerel kimlikleri muhafaza ederek vatandaşlık kimliğini oluşturmak ve demokratik yapıları

etkin hale getirerek, egemenliği pekiştirmek. Bölgesel Düzeyde ise, Bölgesel devletler
arasında doğrudan etkileşimi ve karşılıklı bağımlılığı geliştirmek. Küresel düzeyde ise,
Küresel jeopolitiğin merkezinde yer alan Orta Asya, küresel politikaların oluşturulmasında
daha aktif rol oynamalıdır. Dış Politikada bir sorunu yönetmiyorsanız, yani çözümün bir
parçası değilseniz, sorunun bir parçası olursunuz. Yani kısaca belirtmek gerekirse bu konunun
gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir konuda özne yani aktif bir rol
alamıyorsanız, nesne yani pasif bir konumda kalmaya mahkum olursunuz. Meselelere sadece
uzaktan seyirci kalmakla yetinmekten başka bir şey yapamazsınız. Sizi etkileyecek olan
meselelerde asla müdahil olma şansınız da bu şekilde ortadan kalkmış olur. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12538.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

11. Kapadokya Şiir Şöleni "Makedonya Kültür
Ve Dostluk Gecesi"
10 Nisan 2015 Cuma günü saat 20.00 da Nevşehir Kapadokya Kültür Merkezinde Kapadokya
adeta sallanacak, yer yerinden oynayacak Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı
ve bakanların katılacağı bu program çok konuşulacak.

03 Nisan 2015 Cuma 10:30

Ürgüp FM Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci - İş Kadını - Kültür Bakanlığı Halk Şairi Ayşe
PASLANMAZ “11. Uluslararası Kapadokya Şiir Şöleni”ni “Makedonya Kültür ve Dostluk
Gecesi” olarak düzenlemek istediğini, bu nedenle Makedonya Cumhurbaşkanını ve
beraberinde katılacak kurulu Makedonya’ya giderek, Kapadokya’ya davet etti.
2014 yılı Kasım ayında Makedonya’da Ayşe PASLANMAZ Makedonya Cumhurbaşkanı
Prof. Dr. Gjorge İVANOV’u ve Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançefska
MİLEVSKA’yı makamında ziyaret etti. 11.Kapadokya Şiir Şölenine davet mektubunu sunan
Ayşe PASLANMAZ 21 gün sonra Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge
İVANOV’dan davetini kabul ettiğine, şiir şölenine katılacağına dair resmi mektubu alınca
hemen şölen hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge İVANOV, davet
edilmekten çok memnun kaldığını, “Makedonya Kültür ve Dostluk Gecesi” yapılmasından da
son derece mutluluk duyacağını söyledi.
Bu konuda bilgi veren Ayşe PASLANMAZ; Makedonya’dan Makedonya Cumhurbaşkanı
Prof. Dr. Gjorge İVANOV, Cumhurbaşkanının eşi Maja İVANOVA, Kültür Bakanı Elizabeta
Kançefska MİLEVSKA, Dış Yatırımlardan sorumlu Türk Devlet Bakanı Furkan ÇAKO, Dış
Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Jeryy NAUMOFF, Makedonya Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Boris JOSİFOVSKİ, Makedonya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter

Yardımcısı ve Protokol Şefi İle MASALKOVSKİ, Makedonya Cumhurbaşkanlığı Dış
Politika Başdanışmanı Darko KOSTADİNOVSKİ, Makedonya Cumhurbaşkanlığı Dış
Politika Danışmanı Rima SAFİTLİ, Makedonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı
İsmail ALİJİ, Makedonya Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Martin
GEORGİEV, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Fuat
HACIEYÜP, Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Prof. Dr.Vilado KAMBOSKİ, Struga
Şiir Akşamları Başkanı Slave DİMOSKİ ve Struga Şiir Akşamları Müdürü Mite
STEVASQİ’nin programa katılacaklarını belirtti.
PASLANMAZ, açıklamasında; Ülkeler arasında kültür ve dostluk köprüleri kurmak gayreti
içerisindeyim. Geleneksel hale getirdiğim Kapadokya şiir şölenlerinde Kapadokya’nın tarihi
değerinin yanı sıra kültürel değerini ortaya koyarak her yıl bir ülkenin üst düzey yetkililerini
ve şairlerini şölenimize davet ederek, gelecek ülke adına şölen gerçekleştiriyorum. Geçmiş
yıllarda düzenlediğimiz şölenlerimize; Azerbaycan, Almanya, K.K.T.C, Özbekistan, Rusya,
Türkmenistan, Özbekistan, Kosova, Kazakistan, Bulgaristan, Moldova, Irak ve İran’dan
katılımlar oldu.
Önceki yıl “Azerbaycan Dostluk ve Kardeşlik Gecesi” adıyla Azerbaycan için şölen
gerçekleştirdik. 8 ay sonrasında Kapadokya Şiir şölenini “Karabağ’dan Türk Dünyasına
Gönül Köprüsü” adıyla Azerbaycan’da organize ettik. Başta Cemal SAFİ olmak üzere
Türkiye’den değerli şair ve yazarlarla birlikte Bakü, Tovuz, Kelbecer ve Gence’de 4 gün
süren şölenimiz gerçekleşti. Azerbaycan’ın en ünlü şair, yazarları, devlet yetkilileri ve
sanatçılarıyla şölenlerimizde buluştuk. Tovuz da askeri birlikte askerlere şiir programı
gerçekleştirdik ve Dr. Ganire PAŞAYEVA tarafından asker elbiseleri Kapadokya şiir şöleni
heyetine giydirildi. O günkü yaşanan coşku ömre bedel bir coşkuydu.
2015 yılındaki şölenimizi Makedonya için organize ediyoruz. Makedonya Bilimler ve
Sanatlar Akademisinin teşvikiyle, Makedonya Struga Şiir Akşamları ve Yunus Emre
Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği,
Makedonya Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ki 11. Kapadokya Şiir Şöleni “Makedonya
Kültür ve Dostluk Gecesi” adı altında gerçekleşecek, programın onur konuğu ve davetlileri
Makedonlar olacak.’’ dedi.
Ayrıca Hamdi ŞENGEL Başbakanlık Müşaviri, Dr. Ganire PAŞAYEVA Azerbaycan
Milletvekili, Nilay TUNÇALP K.K.T.C Kültür ve Spor Bakanlığına Bağlı Kültür Dairesi
Müdürü, Dr. Arif ALBAYRAK K.K.T.C Mağusa Milletvekili, Hayri ORÇAN K.K.T.C
Tatlısu Belediye Başkanı, Prof Dr. Hayati DEVELİ Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Dr.
Ebubekir CEYLAN Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Haşim KOÇ Yunus Emre
Enstitüsü Projeler Müdürü, Okan İBİŞ Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim
Genel Müdürü, Mustafa HASTÜRK K.K.T.C Meclisi Kültür Sanat Danışmanı, Mustafa
YALÇIN Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Menderes DEMİR Türk Dünyası
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Bektaş TANRIVERDİ Kültür ve Turizm ve
Kalkınma Federasyonu Genel Başkanı, Şemsettin KUZECİ Kerkük Kültür Derneği Genel
Başkanı, Yahya AKENGİN TURKSAV Başkanı, araştırmacı şair yazar Abdullah SATOĞLU,
Yuruslan BOLATOV Rusya’dan şair, Ekber QOŞALI Azerbaycan’dan şair, Beste SAKALLI
Kıbrıs’tan şair, ünlü yazarlarımızdan Ümmiye Yılmaz ERÇEVİK, Eda BİLDEK, Bülent
GÜNDOĞAN, Ali ÖZKANLI ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden şair yazar sanatçılar da
şölenimizde yer alacaktır. Ayrıca geleceği tahmin edilen sürpriz isimlerde bekliyoruz.
7 Güzel Adamın âkil insanı Şair Yazar Nuri PAKDİL’in onur konuğu olarak katılacağı
programın Türkçe sunumunu ünlü Şair Ahmet Selçuk İLKAN ile Makedonca sunumunu Şakir
İLYASOĞULLARI yapacak.
Güzel şiir, yazı ve yorumuyla tanınmış, ülkede ses getiren önemli programlara imza atan
“Kapadokya Şiir Şölenleri”yle dünyaca tanınan Peri Kızı mahlaslı Kültür ve Turizm

Bakanlığı Halk Şairi Ayşe PASLANMAZ’a kolay gelsin diyor başarılarının devamını
diliyoruz.
YAZAN: Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12539.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Velilik Kavramı
Kur’an’daki velilik kavramını ele alıp incelersek İslam toplumundaki veli kavramının nasıl bir
anlam farklılaşmasına uğradığını kavrayabiliriz. Velilik kavramı bugün genellikle asıl
anlamından oldukça farklı bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise neredeyse
1000 yıldır belirleyici formlarını muhafaza ederek gelen Ehl-i Sünnet olarak kendini
tanımlayan anlayışın İslam Dünyasındaki hakimiyetidir. Eğer velayet kavramının kaynağı
Kur’an ise bu kavramı Kur’an bütünlüğü içerisinde ele almak zorundayız.
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Kur’an anlaşılmaya çalışılırken elbette mutlak bir objektif yaklaşımdan bahsedilemez. Ancak
ne kadar fazla önyargımızı silebilirsek ve samimi olursak o derece Kur’an’ı daha iyi
anlayabiliriz. Bu anlamda Kur’an’ın anlaşılması muhafazakar anlayışlar için risklidir.
Otoritelerin tartışılmaz yönlendiriciliğini de zaman zaman devre dışı bırakabilir. Kur’an eğer
Allah’ın kullarıyla konuşmasıysa kullarının anlayış kapasitelerine göre vahyedilmiştir. Yok
böyle değilse niçin şöyle sormaktadır? ‘’Onlar, Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı, yoksa kalpleri
üzerinde kilitler mi var? ‘’ (47 Muhammed 24) ‘’Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp
düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?’’ (54 Kamer 17,22,25,32,40)
Ayetlerde hep Kur’an’ın yol göstericiliği vurgulansa da Müslümanlar asırlar boyu Kur’an’dan
ayrı bir din anlayışı oluşturdukları için Fıkıh, Kelam, Tarih, Hadis, Tefsir gibi disiplinleri
uzmanlarına havale ettikleri gibi Kur’an’ı okuma-anlama işini de çoğunlukla onlara havale
ettiler. Çoğu zaman Müslümanların Kur’an’ı anlama-okuma çabalarını beyhude hatta sapma
ve hatta küfür olarak değerlendirdiler. Böylece bu anlayışın katkısıyla zaten Kur’an’ı anlama
yönünde fazla da gayretli olmayan Müslüman toplumlar tümden Kur’an’dan uzaklaştı.
Halbuki Kur’an’ı anlama ameliyesi sadece din uzmanlarının yapacağı bir iş değil her
Müslüman bireyin sırtından atamayacağı bir sorumluluktur. Bu kitap uzmanlarına inmedi
bilakis bütün insanlığa indi. O halde kitabın muhatabı sadece Müslümanlar da değildir. Kitab
‘ya eyyühennas’ (ey insanlar!) diye seslenirken bizler insanlara ‘’siz bu Kur’an’ı dinlemeyin
anlayamazsınız, biz Müslümanlar bile alimlerimizden bu kitabın anlamını zor öğreniyoruz’’
mu diyeceğiz? Evrensel İslami anlayış ancak Kur’an ile kazanılabilir. İhtilaflar ancak Kur’an
ile çözülebilir. Bu hem çok kolay hem de çok zordur. Kolaylığı Kur’an dilinin sadeliği, ikna
yöntemi, bozulmamışlığı kolay anlatılır ve anlaşılır olmasındandır. Zorluğu ise
Müslümanların asırlar boyu birikmiş taassuplarını bir çırpıda söküp atamayışlarındandır. İşin
daha acı yönü ise genellikle her yeni mühtedi bile bu taasubî mirası devralmakta Kur’an dışı

bilgilerin oluşturduğu çatışma anlayışını devam ettirmektedir. Evrensel anlamda Kur’anî din
dilini yakalayamamış Müslümanlar tarihi süreçte oluşturulmuş dini söylemi ister istemez
tekrar etmektedirler. Kur’an ekseninde gelişmeyen din anlayışının başka bir mahsuru ise
devasa bir külliyat haline gelen dini bilginin, konunun mütehassıslarının bile takat
yetiremeyeceği bir hacme ulaşmasıdır. Din gibi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
gereken bir alanda bütüncül bakışın kaybedilmesi, bilgi sahibi bunca insanın ister istemez
dinin bir alanında ve hatta o alanın da ancak belli konularında söz söyleme selahiyetini
kendilerinde bulmalarına yol açmaktadır. Bu insanların çokça yakındıkları Âlim profilinin
azlığı veya yokluğu konusuyla da yakından ilgilidir. İşte Kur’an ekseninde gelişen bir ilmî
yoğunlaşma bu devasa külliyatla baş edebilme problemini de önemli ölçüde ortadan
kaldıracaktır. Kur’an anlayışı konusundaki bu genel değerlendirmeden sonra velilik konusuna
dönelim. Kur’an anlatımına göre Allah ile resulleri, mü’minler, melekler arasında bir velayet
bağı bulunmaktadır. Kafirler ile şeytan arasında ise yine bir velayet bağı bulunuyor. Ancak bu
ikinci velayet bağı suni ve geçicidir. Asıl kalıcı ve gerçek olan ise birinci velayet yani
rahmani olan, şeytani olan değil. Kur’anda birçok ayette mü’minlerin vasıflarından
bahsedilmektedir. Bu vasıflardan birisi de velilik vasfıdır ki Allah bütün mü’minleri
kendisinin ve resulünün velileri ilan etmiştir. Allah, iman edenlerin velisi (dostu ve
destekçisi)dir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağut'tur. Onları
nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır.’’ (2
Bakara 257) ‘Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler olarak namaz
kılan ve zekatı veren mü'minlerdir.’’ (5 Maide 55) O halde gerçek anlamda iman etmiş kişinin
dostu (velisi) Allah Tealadır. Teorik anlamda bir kulun imanının hakiki mi yoksa zahiri mi
olduğunu kavrayabilme imkanına sahip değiliz. Biz ancak zahiri verilerin ışığında
değerlendirmede bulunabiliriz. Kalpleri bilen Allahtır. Bu aynı zamanda gerçek velilerin kim
olduğunun Allah tarafından bilinebileceği anlamına gelmektedir. Mü’minleri dereceleri de
elbette farklılık göstermektedir. Bu farklılığa göre velilikteki yakınlık değişmektedir. ‘’Ey
insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi
halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız,
takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, alîmdir, habirdir..’’(49 Hucurat 13) Ayetin açık
hükmüne göre üstünlük takva yönüyledir. Takvaca kimin önde olduğunu ise Allahtan başka
kim bilebilir? Takvaca önde olan velilik yönüyle de önde demektir. Takva ise doğru bir
imandan sonra Allah’ın yasaklarından kaçınmak ve O’nun emirlerini yerine getirmektir.
Takvanın tam olarak ideal anlamda gerçekleşmesi insan gerçeğiyle pek uyuşmaz. Takvanın
bütünüyle gerçekleşememesi demek kişinin velilik dışına itilmesi anlamına gelmez. Allah’a
ve dinine karşı bir tavır alma, meydan okuma gerçekleşmediği sürece takva ve velayet
tamamıyla ortadan kalkmaz. Aslında velilikten emin de olunmaması gerekir. Kendi
veliliğinden veya başka birinin veliliğinden emin olunması demek cennetten emin olunması
anlamına gelir ki bu Kur’an’da bize öğretilen Allah korkusuna aykırıdır. Kul kendi beraetini
ilan edemez, başka birinin beraetini ilan ise daha abestir. Ancak genel anlamda Kur’an’ın bize
haber verdiği Peygamberlerin, Müminlerin, Muhacirûnun, Ensarın kurtulduğunu
söyleyebiliriz. ‘’Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, onlar mahzun
olacak değildirler. Onlar iman edenler ve korkup-sakınanlardır.’’ (10 Yunus 62,63) Bu ayet
bize İman edenlerin Allah’ın velileri olduğunu bildiriyor. O halde Mü’minleri Allah’ın
velayetinden kim azad edebilir? Allah Tealanın verdiği bu rütbeyi ondan kim sökebilir?
Allah’ın bir velisine yani bir mü’mine imanından dolayı düşmanlık eden elbette ki Allah’a
düşmanlık etmektedir. Yukarıda anlamını verdiğimiz Yunus Suresi 62. Ayetinde geçen ‘’
onlar için korku yoktur, onlar mahzun olacak değildirler’’ pasajı Kur’an da tam 12 yerde
geçmektedir. (2/38,62,112,262,274,277-3/170-5/69-6/48-7/35-10/62-46/13) Bu ayetler
incelendiğinde burada bahsedilenlerin Mü’minlerden ayrı bir zümre olmadığı açıkça görülür.
O mü’minler ki; Din kalesinin muhafızları, Cennet yurdunun varisleri, şehitler ve sıdıklardır

onlar. ‘’Allah'a ve O'nun resûlllerine iman edenler; işte onlar Rableri katında sıddîklar ve
şehidlerdir. Onların ecirleri ve nurları vardır. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise; işte
onlar da cehennem halkıdır. ‘’(57 Hadid 19) İmanı sıradan bir olaymış gibi algılayıp Kur’anın
bunca övgüsüne rağmen Mü’minlerin üstünde ayrıca seçkin bir sınıf oluşturarak onları alt
tabakadan himmete muhtaç kalabalıklar olarak avam katagorisinde değerlendirmek nasıl
açıklanabilir? İman olgusunu insanlar zihninde hafifletmek için kendilerinin veli
gördüklerinin dışındakileri sıradan Müslümanlar, Cennet ile avunan nasipsizler, zahir
kabuğunun taliplileri gibi tahkir sözleriyle alaya alanlar had ve hudud sınırlarını bir hayli
zorlamaktadırlar. Ehl-i tasavvufa göre; Marifetullah ilminin sahibi ariflerdir onlar. Ehlullahtır
onlar incitilmez, gayretullaha dokunur. Hak aşıkları gafletten uyarıcı mürşitler eteklerine
yapışmak gerekir. İman onlar ile kemale erer can onlar ile canana teslim edilir, hak ve hakikat
onlar ile bilinir. Onlar her daim Allah iledir Allah yolunun erenleri gözü uyuyup kalbi
uyumayanlardır. Onları kılavuz yapmazsak kılavuzumuz şeytan olur. Onlar olmasa ne yer
kalır ne gök Kainat onların yüzüsuyu hürmetine ayakta kalır. Onlar ölmez hakka kavuşur.
Onların sözleri Haktandır, ilhamdır itiraz edilemez. Onları eleştirenler belalara uğrar çarpılır.
İşlerimizin rast gidişi onların himmetiyledir. V.s. Onlara göre Kur’anda veli olarak
adlandırılan kişilerin özellikleri bunlardır. Fakat bunca tarife rağmen aradığımız veliyi nasıl
bulacağız. Kimisine göre bu vasıftakilerin hepsi mezardadır. Ancak bu ölülerin himmeti bizi
irşad eder. Kimilerine göre bu vasıflar kendi şeyhindedir diğer şeyhler bu vasıfları
taşımamaktadır. Kimileri ise engin bir hoşgörü ile bütün velilik iddiasında bulunanları hoş
tutarak yukarıda sayılan vasıfları mevcut iddiacılar arasında paylaştırmaktalar. Kimileri de
tasavvufun çok doğru bir yol olmadığını savunup yine de açıkça tavır almaktan çekinerek
mevcut şeyhler için kimisine hazretleri, kimisine bedi, kimisine hoca efendi diyerek bunları
hoş tutmaktalar. Yine çok moda bir tabir var sahte şeyh. İslam’da şeyhlik diye gerçek bir
kurum mu var ki sahtesi olsun? Gerçeği olanın ancak sahtesi veya taklidi olabilir. İslam’da bu
şekilde evliyalar, ermişler, şeyhler diye ayakları yere basmayan her şeyleriyle
Müslümanlardan soyutlanan bir zümre yoktur. Bunun varlığını iddia etmek başta Kur’an’a
aykırıdır. Hz. Peygamber (a.s.) ve onun ashabı da bu şekilde bir ayırımı kesinlikle
yapmamışlardır. Bu iddiayla ortaya çıkanlar İslam’a aykırı bir batıl inanışı İslam’a
sokmuşlardır. İslam’ın en temel prensibi kula kulluk aracılığıyla Allah’a kulluk değil, aracısız
bir kullukla Allah’a kulluktur. Bu sonradan İslam’a sokulan velilik inancını bütün te’vil
gayretlerine ve açık zorlamalarına rağmen savunucuları Kur’an’a onaylatamamaktadırlar. Ve
bir gün yani Ahir gün geldiğinde Allah’ın kitabında bütün Müminlere verilen velayet sıfatını
bir takım seçkin kabul edilen insanlara vermenin hesabını vereceklerdir. Rabıta gibi bir
ibadeti dahi İslami saymak darda kalınca ölmüş veya yaşayan kişilerden istimdat etmek,
bugün kendisinin Kur’an ve Sünnet çizgisinde tasavvufi akım içerisinde olduğunu iddia eden
nice kişiler tarafından son derece doğal hatta mübah ötesi bir gereklilik olarak kabul
edilmektedir. İşin ilginç olanı ise her bir bağlısının mürşidinde gördüğünü iddia ettiği
olağanüstülüğü keramet, diğerlerini ise öğrenilmiş ilim, sihir hatta istidrac olarak kabul
etmektedir. Velev ki Allah dışında bir varlık darda kalıp yardım istenince yardıma geliyorsa
ondan yardım mı isteyeceğiz. Meded falanca cin, meded ya Cibril, Meded ya Ali, Meded ya
Muhammed mi diyeceğiz. Bütün hakların fevkindeki Allah’ın hakkı nice olur o zaman. Yarın
Huzuru İlahîde ‘’Allah’ım bizim niyetimiz halisti derdimiz sana daha yakın olmaktı’’ mı
diyeceğiz. ‘’Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler
edinenler (şöyle derler:) "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet
ediyoruz." Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm
verecektir. Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.’’(39 Zümer 3)
İbadet nedir? Secde midir? Ruku mudur yoksa kalben teslim olup inanmak, çağırmak mıdır?
Yine Kur’an’da ehli kitabın nasıl şirke düştüğü şöyle ifade edilir; ‘’Onlar, Allah’tan başka
alimlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih’i de rabler olarak kabul ettiler. Oysa tek

ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah
koştukları şirkten uzaktır.’’ (9 Tevbe 31) Bütün bu ayetlerde sonradan oluşmuş bu velayet
telakkisine hiç değinilmiyor mu? Bunlar müşriklere ehl-i kitaba inmiş bizi ilgilendirmiyor
mu? Bunu iddia etmek nasıl mümkün olabilir!? Bu velayet vasfının verildiği ve kitlelerin
arkasından gittiği zevat ise elbette bu sorumluluğun büyüğünü yüklenmekteler. Kendisine
tazim edildiğini görüp te sessiz kalanlar, sözlerinin ve kitaplarının kutsandığını görüp karşı
çıkmayanlar, karşı çıkmayı bırakın kendileri bunu teşvik edenleri ise Allah Teala en iyi
bilmektedir. Şu ayeti okuyarak yazımızı bitirelim; ‘’Allah'a karşı yalan uydurup iftira
düzenden ve O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz O, suçlugünahkarları kurtuluşa erdirmez.’’ (10 Yunus 17) Yazan: Mustafa KAHYA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12540.html
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Tarım Kredi Genel Müdürünün Kayseri Şeker’i
ziyareti
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan İrfan Güvendi, Kayseri
Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek Başkan Akay’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan İrfan Güvendi, Kayseri
Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek Başkan Akay’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret
esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi ve Tarım Kredi Bölge Başkanı
Abdulkadir Güneş, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Tarım
Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Müdürü Fatih Özdemir de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12542.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

ERÜ Siyasal Bilimler Kulübü üyelerinden kitap
okuma etkinliği
Atlas Fuarcılık yöneticileri, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları 10. Kayseri Tarım Fuarına
katkılarından dolayı Başkan Akay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Siyasal Bilimler Kulübü tarafından Kütüphaneler Haftası
nedeniyle ‘Hep Birlikte Okuyoruz’ etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen
etkinlikte Erciyes Üniversitesi Siyasal Bilimler Kulübü üyeleri Kütüphaneler Haftası
nedeniyle kitap okudu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Erciyes Üniversitesi Siyasal Bilimler
Kulübü Başkanı Hatice Göktaş, “Bugün burada Kütüphaneler Haftası nedeniyle güzel bir
etkinlik düzenlemek istedik. Burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Öğrencilere ve
halkımıza kitap okumanın önemini gösteriyoruz. En azından insanların kendilerini
sorgulamaları için güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu. Göktaş ayrıca, “Kulüp olarak
yaklaşık 30 kişiyiz. Dışarıdan katılanlar da var. Çevreden geçen vatandaşlar çok duyarlı
davranıyor. Bu konuda gerçekten ilgililer” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12543.html
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46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması
Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından düzenlenen 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Sivas
Fen Lisesi'nde okuyan 2 kız öğrencinin geliştirdiği 'Uçucu kül, multifilament ve fibrilize
elyaflarla zayıf zeminlerin mukavemetlerinin artırılması' projesi ile asfalt zeminlerinin
güçlendirilmesi hedefleniyor.
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Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından düzenlenen 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Sivas
Fen Lisesi'nde okuyan 2 kız öğrencinin geliştirdiği 'Uçucu kül, multifilament ve fibrilize
elyaflarla zayıf zeminlerin mukavemetlerinin artırılması' projesi ile asfalt zeminlerinin
güçlendirilmesi hedefleniyor. Kayseri'de TÜBİTAK tarafından düzenlenen 46. Ortaöğretim
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Sivas Fen Lisesi'nde okuyan Dilara Nur Baran
ve Selin Özge Çetinkaya'nın geliştirdiği 'Uçucu kül, multifilament ve fibrilize elyaflarla zayıf
zeminlerin mukavemetlerinin artırılması' projesi ile asfalt zeminlerinin güçlendirilmesi
hedeflendi. Proje hakkında bilgiler veren Selin Özge Çetinkaya, "Öncelikle dayanıksız
zeminimizin taşıma gücünü ölçtük. İçerisinde uçucu kül katkısını katarak bir numune
oluşturduk ve bununda CBR değerini ölçtük ve 77 kat bir artış gözlemledik. Bunu da zemin
sağlamlaştırmasında kullanabileceğini gördük. Uçucu kül atık bir maddedir. Bu atık madde ile
hem doğaya zarar vermiyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12544.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri Mahallesinde tarih yaşatılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin en önemli sivil mimari örneklerinden
olan geleneksel Kayseri Evlerinin yıkılıp kaybolmasının önüne geçerek ortaya güzel 'Kayseri
Mahallesini' çıkardıklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin en önemli sivil mimari örneklerinden
olan geleneksel Kayseri Evlerinin yıkılıp kaybolmasının önüne geçerek ortaya güzel 'Kayseri
Mahallesini' çıkardıklarını söyledi. Setenönü mahallesindeki eski Kayseri Evlerinin
restorasyonu ile oluşturulan Kayseri Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen ve
yetkililerden bilgiler alan Başkan Çelik, 7 konağın restorasyonu ile başlayan projenin bugün
bir mahalleye dönüştüğünü belirterek, "Kayseri'nin sivil mimari alanındaki en güzel
örneklerinden olan 7 konağın restorasyonu ile işe başladık. Ayakta kalan, son anda
yakalayabildiğimiz bu eserleri restore ederek yıkılıp kaybolmalarının önüne geçtik. Ardından
diğer bölümlerin ilavesi ile yüzyıl öncesinin Kayseri'sinden bir mahalle ortaya çıktı. Berberi,
butik oteli, hamamı, mahalle bakkalıyla ve bizim eski atalarımızın büyüklerimizin yaşadığı
konakların hayata kazandırılmasıyla çok güzel tarihi bir mekan oluştu. İnşallah hem Kayserili
hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen turistler, Kayseri mutfağının eşsiz yemeklerini
yiyebildikleri gibi Türkiye ve dünya mutfağından farklı lezzetleri de tadabilecekler. Ayrıca
hamam, yine eski doğal haline uygun olarak işletilecek" dedi. Başkan Çelik, hem günümüz
insanının hem de gelecek nesillerin, eski Kayseri Mahallesindeki yaşantıyı burada görme
imkanı bulacağını ve bu mahallenin de kültür yolunun en önemli parçalarından birisi
olacağını sözlerine ekledi. Gezi esnasında, çalışma yapan taş ustalarıyla da yakından ilgilenen
Başkan Çelik, bir ara keski çekici eline alarak taş yonttu ve bu konudaki ustalığını da
göstermiş oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12545.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Üçüncü Çanakkale kafilesi uğurlandı
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan ‘100.Yılında Çanakkale Ruhu' projesi
kapsamında üçüncü öğrenci kafilesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi önünden uğurlandı.
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Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan ‘100.Yılında Çanakkale Ruhu' projesi
kapsamında üçüncü öğrenci kafilesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi önünden uğurlandı. Bursa Çanakkale Kültür turları kapsamında 3.öğrenci kafilesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi önünden
uğurlandı. Uğurlama törenine Kocasinan Kaymakamı Ali CANDAN , İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Faruk Uzunkoca , öğrenciler ve velileri katıldı. Törende konuşan Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan proje kapsamında bugün üçüncü grubu uğurladıklarını belirterek,
“Hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. 12 hafta boyunca sürecek
turlarımızın bugün 3.turunu uğurluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Bursa
ve Çanakkale illerine gidecek olan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını ve Kocasinan
Kaymakamlığına
teşekkür
ettiklerini
belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12546.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

İŞKUR personeline işaret dili eğitimi
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Federasyonu arasında imzalanan
protokolle Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görev
yapan Kurum personeline engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, daha iyi hizmet
sunabilmek ve onlara yardımcı olabilmek amacıyla Kayseri Öğretmen Evi Toplantı
Salonunda İşaret Dili Eğitimi verilmeye başlandı.
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Federasyonu arasında imzalanan
protokolle Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görev
yapan Kurum personeline engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, daha iyi hizmet
sunabilmek ve onlara yardımcı olabilmek amacıyla Kayseri Öğretmen Evi Toplantı

Salonunda İşaret Dili Eğitimi verilmeye başlandı. 7 gün boyunca devam edecek olan eğitimde
işaret dilinde harfler, sayılar, günler, ölçü birimleri, selamlaşma ve tanışma ile firmalarla
görüştürme gibi birçok konuda bilgiler aktarıldı. Düzenlenen bu eğitimle İŞKUR
hizmetlerinden faydalanan iş yerleri ve iş için müracaat eden konuşma ve duyma engelli
vatandaşlarla, eğitim alan personeller görüşerek daha etkin ve verimli bir hizmet sunulması
planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12547.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Güpgüpoğlu Konağı, Etnoğrafya Müzesi
restorasyona alındı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Etnoğrafya Müzesi olarak da kullanılan tarihi Güpgüpoğlu
Konağı’nda restorasyon çalışmaları başlatıldığını ifade ederek, restorasyon çalışmalarını takip
ed en uzmanlar ve firma yetkilileri ile birlikte tarihi konakta incelemelerde bulundu.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Etnoğrafya Müzesi olarak da kullanılan tarihi Güpgüpoğlu
Konağı’nda restorasyon çalışmaları başlatıldığını ifade ederek, restorasyon çalışmalarını takip
eden uzmanlar ve firma yetkilileri ile birlikte tarihi konakta incelemelerde bulundu. Vali
Düzgün’ün, geçmişi 1417 yılına dayanan ve 1998 yılından beri de bir bölümü Etnoğrafya
Müzesi olarak kullanılan tarihi konakta yaptığı incelemeye Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl
Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdür Yardımcısı
Hayrettin Kırmızıgül de katıldı. Göreve başlayışından sonra Güpgüpoğlu Konağı Etnoğrafya
Müzesi’nin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu teşhir ve tanziminde düzenlemeler yapılması
gerektiğini gördüklerini ifade eden Vali Düzgün, restorasyon projelerinin Kültür Varlıkları
Koruma Kurulu’nca onaylanmasının ardından geçtiğimiz Kasım ayında restorasyon ihalesinin
yapıldığını söyledi. Tarihi konakta, selamlık ve haremlik bölümleri ile sofa, gelin, tokana
(mutfak) ve misafir odalarını inceleyen Vali Düzgün, uzmanlardan ve iç mimarlardan oluşan
heyetten bilgiler alarak, konağın Kayseri’nin tarihi ve kültür mirası açısından taşıdığı öneme
vurgu yaptı. Konağın 1976 yılında kamulaştırılarak “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığı” olarak tescil edildiğini söyleyen Vali Düzgün, 1995 yılında “Müze-Ev” olarak
ziyarete açıldığını belirtti. Tarihi dokusu ve Türk kültürünü yansıtan işlemeleri ile eşsiz
konumdaki konağı korumak ve gelecek nesillere mevcut haliyle taşımak için geçtiğimiz yıl
başlattıkları çalışmalar sonucu Kasım ayında restorasyon ihalesinin gerçekleştiğini kaydeden
Vali Düzgün, restorasyon sonrası hem konaktaki tüm odaların aslına uygun korunmasının
sağlanacağını hem de müze envanterine kayıtlı yüzlerce eserin daha sağlıklı koşullarda
sergileme ve korunmasının sağlanacağını söyledi. Vali Düzgün, restorasyon çalışmaları ile
Konağın tarihi değeri ile içerisinde sergilenen nadide eserlerin daha çok ön plana

çıkarılacağını, restorasyon sonrası Kayseri’ye gelen turistleri gönül rahatlığı ile
gezdirebileceklerini ifade etti. Vali Düzgün, çalışmaların 2015 yılı sonunda tamamlanmasının
planlandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12548.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Savcı Mehmet Kiraz'ın acısı içimizi yakıyor
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk konulması sonrasında basın
açıklaması yapan Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, "Sevci Mehmet Kiraz'ın
acısının tazeliği içimizi yakıyor" dedi.
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5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk konulması sonrasında basın
açıklaması yapan Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, "Sevci Mehmet Kiraz'ın
acısının tazeliği içimizi yakıyor" dedi. Kayseri Barosu tarafından ilk olarak Cumhuriyet
Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk bırakma törenine Baro Başkanı Fevzi
Konaç ve avukatlar katıldı. Çelenk bırakma töreni sonrasında düzenlenen basın toplantısında
konuşan Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle tüm
meslektaşlarının gününü kutladı. Konaç," Yaşı müsait olup ülkemizin yaşadığı tüm seçimleri
hatırlayanlar vardır. Bu seçimlerden hiç biri yoktur ki; öncesinde, yapılacak seçimin tarihin en
önemli seçimi olduğu vurgusu gerek iktidar, gerekse muhalefet tarafından ifade edilmiş
olmasın. Yine bu vurgunun sıkça yapıldığı bir seçimin arefesinde, siyasetin ve çatışmaların
sıcak gündemine mahkûm olmuş bir tarihte, mesleğimiz adına onur ve şeref günü olan 5
Nisanı kutluyoruz. Daha iki gün önce şehit edilen ve tüm milletimizi yasa boğan Savcı
Mehmet Selim Kiraz’ın acısının tazeliği içimizi yakarken bir kez daha tüm adliye camiamıza
başsağlığı diliyoruz" dedi. Konaç ayrıca,"Biz Avukatlara ve Barolarımıza konuyu topluma
doğru aktarmak ve hukuki olarak bunların ne anlama geldiğini izah etmek gibi görevler
düşüyor. Bu konuda ne toptan reddiye düzmek, ne de tereddütsüz ön kabul misyonumuza
yakışan bir tavır değildir. Değişim talebinde bulunan bir toplumda, sağlıklı bir zeminde bu
talebin karşılanabilmesi için biz hukukçulara önemli görevler düşmektedir. Bu rolü üzerine
almayan hukukçular hata etmiş olacağı gibi ve toplumun yanlış zeminlere savrulması tehlikesi
de akıldan çıkarılmamalıdır. Ama her ne olursa olsun Baro olarak her zaman hukukun
yanında saf tutacağımızı buradan bir kez daha deklare ediyoruz" diye konuştu. Baro olarak bir
bütün halde olduklarını söyleyen Konaç,"Biz Baro’yuz. Hukuk adına gördüğümüz yanlışları
toplum ile paylaşmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi Baromuza
kayıtlı bütün meslektaşlarımızın hassasiyetlerine ve siyasi görüşlerine saygı duymak
gerektiğinin de farkındayız.

Bundan dolayı siyasetin tarafı olmadan, hiç kimsenin hatırı için yapılan yanlışları görmezden
gelmeden, vatanımızın, milletimizin birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutarak
konuşmanın, tavır almanın en önemli görevimiz olduğunu biliyoruz"şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12549.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

420 bin lale ve sümbül Kocasinan'a renk kattı
İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Kocasinan Belediyesi tarafından park ve bahçelere
420 bin lale ve sümbül ekildi.
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Kocasinan Belediyesi tarafından baharın gelmesiyle birlikte yapılan çalışmalar çerçevesinde
420 bin adet lale ve sümbül park ve bahçelerde toprakla buluşturuldu. Vatandaşların da büyük
ilgisini çeken lale ve sümbüller, Kocasinan ilçesine adeta renk kattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12550.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Terör olaylarına kitap okuyarak dikkat çektiler
Genç Memur-Sen Kayseri Şubesi tarafından son zamanlarda yapılan terör olaylarına dikkat
çekmek amacıyla, ‘Kitabını Kap Gel’ etkinliği düzenlendi.
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Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan Genç Memur-Sen Üniversite
Komisyonu Başkanı Musa Kılıç, “Bugün burada söz söylemek yerine gürültüyü tercih
edenlere ilmin birleştiriciliğini ve irfanın aydınlık iklimini idrak edemeyenlere şiddeti bir
yöntem kavgayı çıkar yol zannedenlere karşı üniversitelerimizin ilim ve irfan yuvaları
olduğunu farklılıklarımız zenginlik ve ülkemiz için manevi bir sermaye olduğunu hatırlatmak
ve onları dünyanın en anlamlı en birleştirici eylemine davet etmek için toplandık” dedi. Terör
olaylarına değinen Kılıç, “Üniversiteli gençliğini suni ayrımlarla kamplaştırmak, aralarına
siyasi fay hattı döşeyerek bilim ortamının düzenini bozmak, gençleri şiddet ve terör dalgasının

dinamik günü olarak kullanmak için kolları sıvayan karanlık şer odaklarına karşı ortak bir ses
vermek, konuya gereken toplumsal duyarlılığı sağlamak için bugün harekete geçmiş
bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıç ayrıca, “Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı
şehit edenleri kınamak, maşa örgütlerin eliyle tezgahlanan bu alçak saldırıların milletimizin
sahip olduğu birlik ve beraberliğini bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yıkmaya
yetmeyeceğini milletin irfanının tüm karanlığı aydınlatacağını deklare etmek için buradayız.
Bugün tüm Türkiye’de meydanlardayız. Çünkü üniversite gençliğinin içine çekilmek istendiği
tuzağa karşı onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu şiddet sarmalından
uzaklaşmak için gençliğimizi ‘kitap okumaya, karanlığa karşı bir mum yakmaya ‘ davet
ediyoruz. ‘Ey genç adam okumadığın gün karanlıktasın ‘ düşüncesini hayatımızın merkezine
alarak çevreye ve insanlara zarar vermeden de bir eylemin yapılabileceğini göstermek için
bugün meydanlara indik” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12551.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi'ne ilk harç
konuldu
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün desteği Erciyes Üniversitesi'ne yaptırılan Doğa
Bilimleri Araştırma Merkezi'nin temeli atıldı. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Artık beyin
göçü ülkemize oluyor" dedi.
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ERÜ'de düzenlenen törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Hasyüncü, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Kayseri, Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra Anadolu’da en
fazla üniversiteye sahip olan kenttir. Erciyes Üniversitesi bu üniversiteler arasında ve
Anadolu’da ki üniversiteler arasında gerçekten çok saygın, güzel bir geçmişe sahiptir. Bugün
sahip olduğu araştırma merkezleri ile bugün temelini atacağımız Doğa Bilimleri Merkezi ile
7-8 tane önemli araştırma merkezine sahip olmuş durumdadır. Geçmişe baktığımızda,
Türkiye’den dış ülkelere özellikle batı ülkelerine bir beyin göçü olur ve oraya giden olur.
Oraya giden öğretim görevlilerimizin çoğu da orada kalır ve bazıları de tekrardan Türkiye’ye
dönerek o birikimlerini öğrenciler ile paylaşırlardı. Şimdi sevinerek görüyorum ki başta
Erciyes Üniversite olmak üzere artık diğer ülkelerden de üniversitelerimize tersine bir göç
başlamış durumda ve buradaki bilgilerini ve birikimlerini kendi ülkelerine götürmek üzere
pek çok öğretim üyesi ilimize gelerek buradan ışık almaya çalışıyor" dedi. ERÜ Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur ise, "Hızlı kalkınma dönemini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün artık
kalkınmanın ileri teknolojiye dayandığı, sanayileşmenin ileri teknolojiye dayandığını
sokaktaki vatandaşta takdir ediyor. Türkiye tarihi misyonu bakımından temsilcisi olduğu

medeniyet bakımından da gerçekleştirmek zorunda olduğu bir kalkınma hamlesi var. Bugün
sadece kendisi için değil ama mensubu olduğu medeniyetin temsilcileri içinde Türkiye’nin ve
dünyanın ileri derecede sanayileşmiş, orijinal bilgi üreten, ileri teknoloji üreten bir ülke
olması gerekir. Türk milletinin de bu milletler ailesinin en şerefli üyesi olması kaçınılmaz bir
gerekçedir"şeklinde konuştu. Yıllardır üniversite sanayi iş birliğini konuştuklarını söyleyen
KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü de, "Biz bunu sadece sözde değil, icraata
geçirmiş konumdayız. 10 yılı aşkın zaman önce sanayi iş birliği ile Teknopark AŞ’yi hizmete
açtık. Burası gelişmeye başladı. Gönlümüz, artık ülkemizin daha çok teknolojik yatırımlar ile
anılsın istiyor. Bugün hepimizin de bildiği gibi üretmiş olduğumuz Türkiye genelinde ihraç
ettiğimiz ürünün ortalamada ki fiyatı 1.5 dolar tutmaktadır. Bugün yüklemiş olduğumuz
birçok ürün, bir TIR’ı 10 bin dolar tutarken, diğer tarafta bir parçayı 10 bin dolara ithal etmek
zorunda kalıyoruz. Buda üniversite ve sanayi işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya
yetiyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi'nin temeli
atıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12552.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

HEAD, Erciyes'i seçti
Avusturyalı ünlü kayak malzemesi üreticisi HEAD, 2015-16 kış sezonu ürün tanıtım üssü
olarak Erciyes'i seçti.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar ve uyguladığı dağ yönetim
modeli ile kış sporlarının en önemli adreslerinden birisi haline gelen Erciyes Kış Sporları ve
Turizm Merkezi, ev sahipliği yaptığı uluslararası yarışmalar sayesinde dünyanın bilinen kayak
merkezleri arasındaki yerini almaya başladı. Bu yükselişe kayıtsız kalamayan dünyaca ünlü
markalar da ürünlerini artık dünyaya Erciyes'ten tanıtıyor. 1950 yılında Avusturya'da kurulan
dünyanın en köklü ve önemli kayak ekipmanları üreticisi HEAD de 2015-2016 sezonu
ürünlerini duyurmak için Erciyes'te bir tanıtım toplantısı düzenledi. HEAD Türkiye
Distribütörü, Sportive firması ve Erciyes'te hizmet veren Arlberg Sport işbirliğinde
düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in bilinirliliğinin gün geçtikçe arttığına vurgu
yaparak, ''Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı'na yapılan yatırımlar
sonucunda dünya çapında bir kış turizm merkezi haline geldik. HEAD gibi dünyaca ünlü
markaların, ürünlerini tüm dünyaya Erciyes'ten tanıtması bizi son derece mutlu etti. Firma
temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde Erciyes'te birlikte farklı sportif aktiviteler
düzenleme konusunda da mutabakat sağladık. HEAD firması yetkilileri, Erciyes'te yapılan
yatırımları ve işletme modelini çok beğendiklerini ve Anadolu'nun bağrında Avusturya'daki
emsallerini aratmayacak bir kayak merkezi oluştuğunu görmekten mutluluk duyduklarını
belirttiler. Bu da bizim için gurur vesilesi oldu'' dedi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran HEAD
Marka Yöneticisi Merve Yorulmaz ise, Erciyes'teki potansiyelin farkında olduklarını ifade
ederek, ''Erciyes, Türkiye'nin en modern ve önemli kış turizm merkezi. Burada çok büyük bir
potansiyel var ve biz de HEAD olarak bu potansiyelin farkındayız. Bu nedenle Erciyes'i

Türkiye'deki tanıtım üssümüz olarak seçtik. Ürünlerimizi tüm dünyaya buradan tanıtmayı
planlıyoruz. Bugün de burada 2015-2016 sezonu ürünlerin tanıtımını yaptık" diye konuştu.
Ürün tanıtımı için Erciyes'in seçilmesinin işletmecileri mutlu ettiğini belirten Arlberg Sport
işletmecisi Mehmet Eğlenceoğlu da, "Dünya'nın kış sporları üzerine en ünlü markası olan
HEAD'ın ürünlerini Erciyes'te tanıtmasından dolayı çok mutluyuz. Bizlerde bu sayede
HEAD'ın yeni sezon ürünlerini tanıma ve deneme imkanı bulduk. Yeni ürünlerden çok sayıda
sipariş ederek bu ürünleri Erciyes'e gelen kayak ve snowboard severlerin hizmetine
sunacağız'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12553.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Talas'a dev yatırım
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde
göreve gelmesinin ardından geçen bir yılı değerlendirdi.

03 Nisan 2015 Cuma 15:46

Konak Restoran'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan
Palancıoğlu, her alanda proje hazırladıklarını belirterek, kısa sunumla bunları anlattı. Başkan
Palancıoğlu, göreve gelir gelmez öncelikle imarla ilgili fizibilite ve altyapı çalışması
başlattıklarını söyledi. Talas'ın 40'a yakın şehirden büyük olduğunu ifade eden Başkan
Palancıoğlu, yapılan planlamalarla 2023 yılında ilçe nüfusunun 200 bin olacağını tahmin
ettiklerini ve buna uygun çalışmalar yaptıklarını anlattı. Hazırlanan projelerin yaklaşık
bedelinin 50 milyon TL olduğunun altını çizen Başkan Palancıoğlu, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerle
ve belediye bütçesinden bunları hayata geçireceklerini dile getirdi. Kısa başlıklar halinde
yapılan ve yapımı başlayacak çalışmaları anlatan Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: "Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının 5 milyon TL'lik bizi pilot bölge seçtiği, belediyelerin kullanacağı
yazılım programını hazırladık. Türkiye'deki bütün belediyeler bizim hazırladığımız yazılım
programı kullanılacak. Hayırseverlerimizden 7 cami ve 3 okul sözü aldık. Talas'ın imar
görmeyen yerleriyle ilgili kentsel dönüşümü kapsayacak ve yeni açılacak alanlarla ilgili 1,5
yılda bitecek çalışma başlattık. 7 gün açık, kapalı semt pazarları kuracağız, kapalı çocuk
parkının bulunduğu üst katı çocuk, giriş ve alt katı kadınlar için spor ve toplantı salonunun
bulunduğu Kayseri'de ilk olacak kapalı pazarların bir ay içinde temeli atılacak. Gençlerimize
yönelik Gençlik Merkezi temelini bir ay içinde atacağız. Diğer yandan ilçemizde ATM'li taksi
duraklarının temelini atacağız. Bay, bayan ve engellilere yönelik, güneş enerjiyle suyu
ısıtılacak umumi tuvalet yapımına başlayacağız. Köyken mahalleye dönüşen yerleşim
alanlarındaki vatandaşlarımız için 5 tip imar projesi hazırladık, yaklaşık 20 bin TL ödemek
durumunda kalmadan ücretsiz yararlanabilecekler. Beni en çok heyecanlandıran projelerin
başında gelen Ali Dağı 306 Projesi'nin 10 km'lik yolu açıldı. Bisiklet, yürüyüş, fayton gibi
faaliyetlerin yapılacağı, ailelerin nezih bir ortamda zamanlarını geçirebileceği sosyal tesis

olacak. Ayrıca 560 hektarlık Ali Dağı'nın tahsisini almada son aşamaya geldik. Yamaç
paraşütü ve yelken kanat gibi hava sporlarında herkesi buraya çekecek geniş kapsamlı bir
proje olacak. Erciyes Üniversitesi girişinde gençleri bir araya tutacak cep sinemasından, 5
farklı toplantı salonuna kadar fonksiyonların olacağı 24 saat açık kütüphane yapacağız.
Zincidere-Başakpınar arasındaki 100 bin metrekarelik alana Talas Mezarlığı yapacağız."
Başkan Palancıoğlu, bunların yanı sıra belediye olarak enerji santrali kurmayı da
planladıklarını ifade ederek, "Avrupa Birliği gibi değişik fonlardan yararlanarak bütün enerji
giderlerimizi karşılamak için Süleymanlı Mahallemize 1 megavatlık enerji santrali kurmayı
planlıyoruz. Destek alamazsak KCTEAŞ ile bunu yapacağız" dedi. Talas'ın tarihi doku
zengini olduğunu dile getiren Başkan Palancıoğlu, "Turizme ait farklı bir çalışma yapacağız.
Talas'ın koruma amaçlı imar planı 90'lı yıllara ait olduğu için günümüze yetersiz kalıyor.
Bunun için bu planı fizibilite ederek bazı sokakları restore edip, butik otel, yaşam alanları gibi
çalışmalar yapacağız. Yeraltı şehirleriyle ilgili çalışmalar yapıp birbirleriyle bağlantısının
olup olmadığını araştıracağız. Tablakaya Mahalle Meydanını restore ederek ve eski tarihi
belediye binasının üst katını kabul evi, alt katını nikah salonu yapacağız." şeklinde konuştu.
Başkan Palancıoğlu, değişik kurumlardan projeler için destek almaya çalıştıklarını
kaydederek, "Japon Büyükelçiliği destekli 90 bin Euro'luk Engelli Koordinasyon Merkezi
kurmayı planlıyoruz. TÜBİTAK'tan 500 bin TL destek alırsak internet üzerinden İngilizce,
Arapça ve Türkçe yayın yapacak el ürünleri sitesi kuracağız. Avrupa Birliği fon destekleri
kapsamında personelimize yurt dışı eğitim çalışması başlattık. " Başkan Palancıoğlu, "Muhsin
Yazıcıoğlu Parkı'nda gençler için paten gibi aktiviteler yapılacak Skate Park çalışmamız
olacak. Furkan Doğan Mezarlığı'na Mavi Marmara gemisi görünümlü altı mescit olan sosyal
bir merkez yapacağız. Talas raylı sistem hattı 6 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Özhaseki
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Somuncu Baba Evi ve Çilehanesi'nin restorasyonu bu yaz
başlayacak. Türkiye'de sosyal medyadan ve çağrı sisteminden 24 saat ulaşılabilecek ilk sanal
masayı hayata geçireceğiz. 2 fayton aldık, biri dondurma ve pamuk şekeri gibi ürünlerin
satılacağı büfe olarak hizmet verecek, diğeri tarihi Talas turunun yapılacağı fayton olacak. Bu
yaz hayata geçecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12554.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri Planet basketbol takımı lige hazır
Kayseri Büyük Erkekler Ligi'ne hazırlanan Kayseri Planet Basketbol takımı 2015 sezonu
Büyük Erkekler Ligine hazır.

03 Nisan 2015 Cuma 15:51

İlk karşılaşmasını 6 Nisan Pazartesi günü Atatürk Spor Spor Salonunda Sağlıkspor A ile
oynayacak olan Kayseri Planet Basketbol Takımı Başkanı ve oyuncusu Kamil Köseoğlu " 3
aydır yoğun bir tempoda lige hazırlandık. Oynadığımız 5 hazırlık maçından 4 galibiyet 1
mağlubiyet aldık ama bu asla ölçü değil. Zorlu rakipler ile karşılaşacağız ve 2 ay boyunca lig
devam edecek. Kayseri'ye yakışır bir şekilde karşılaşmaların oynanması temennisi ile bütün
takımlara başarılar dilerim."dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12555.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Pınarbaşı'nda Şehit Savcı Kiraz için mevlit
okutuldu
İstanbul Adliyesinde terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Kiraz için
Pınarbaşı ilçesinde mevlit okundu ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

03 Nisan 2015 Cuma 15:57

Pınarbaşı Merkez Karslı Caminde Cuma namazı öncesi mevlidi şerif ve Kur’an-ı Kerim
okundu İlçe Müftüsü Reşat Üstün cemaate yaptığı vaazında’’ Hepimizin bildiği gibi huzur ve
güven içinde yaşayabilmemiz için daima güçlü olmalıyız. Güçlü olmanın en önemli şartı
milletçe dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bulunmaktır.” dedi. Cuma namazı sonrası ise
Şehit Savcı Kiraz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Pınarbaşı Cumhuriyet
savcısı Gökhan Çınar ve Süleyman Tanrıkulu, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman taziyeleri
kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12556.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Türkiye, tarihinin en büyük yatırımını
gerçekleştiriyor, enerjide dışa bağımlı olmaktan
kurtuluyor.

03 Nisan 2015 Cuma 16:01

Güçlü Türkiye’nin Yeni Enerjisi Akkuyu Nükleer Türkiye, tarihinin en büyük yatırımını
gerçekleştiriyor, enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtuluyor. Çevreye dost olan Akkuyu
Nükleer doğal kaynakları da tüketmiyor. Uzman bilgi ve ileri teknoloji ile inşa ediliyor. Atılan
her adım Rosatom tecrübesi ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansı güvencesiyle hayata geçiyor. Kendi enerjimizi artık kendimiz üretiyoruz… Bu gurur
Türkiye’nin, bu yatırım hepimizin! www.akkuyu.com www.gucluturkiyeninyenienerjisi.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12557.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Açıklanan paket, İşsizlik için önemli
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başbakan Ahmet
Davutoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşılan ‘İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi
Destekleme Paketi' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

03 Nisan 2015 Cuma 16:09

Hiçyılmaz, paketin üretimin artırılması anlamında olumlu olduğunu ve içinde yer alan
başlıklara bakıldığında işgücü desteğinin tabana yayılmasının amaçlandığının anlaşıldığını
ifade etti. Hiçyılmaz, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve işsizlik sorununa çare olması
açısından paketin yenilikler içerdiğini söyledi. Başkan Hiçyılmaz, paketin; ileri teknoloji
içeren üretim yapılması, iç ve dış pazarlara arzı açısından önemli başlıklar içerdiğini
söyleyerek, “Başbakanımız Sayın Davutoğlu’nun açıkladığı paket ile birçok kez dile
getirdiğimiz gibi ihracat rakamlarındaki durağanlığın aşılması sağlanabilecektir. Ayrıca;
teşvik bazında iyileştirmenin yapılması, kadın girişimci sayısının artırılması ve işsizliğin
önüne geçilmesi açısından da bu paket beklentilere cevap verecek boyuttadır. Paket, kişi başı
milli gelirin daha yukarılara çekilmesin noktasında hızlı adımlar atılmasını sağlayacaktır”

dedi. Yeni yatırımcıya daha fazla destek sağlanması bakımından vergi indirimi yapılmasının
başka bir olumlu adım olduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz, ileri teknoloji sınıfında yer alan
yatırımların, öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak 5. bölge destekleri kapsamında
değerlendirilecek olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini ifade etti.
Hiçyılmaz, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği ile bölgesel teşvik
oranlarında yapılacak yüzde 5’lik artışın yeni yatırımlar için katkı sağlayacağını vurguladı.
Özel sektör tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin TÜBİTAK ve Türkiye Kalkınma
Bankası tarafından verilecek çeşitli desteklerin öngörüldüğünü vurgulayan Hiçyılmaz,
Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması sürecine alınmasının da önemli olduğunu
kaydetti. Açıklanan pakette, Ar-Ge ve tasarıma daha fazla destek sağlanacağının işaretlerini
taşıdığını da gördüklerini belirten Hiçyılmaz, “KOBİ'lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım
faaliyetlerinin desteklenecek olması yeni bir anlayışı da beraberinde getirecektir. İmalatçı
KOBİ'lere ve kadın girişimcilere ilave destekler verilmesi hem daha fazla işyeri açılmasına
hem de kadın işveren ve çalışan sayısında artış hızının artmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca,
kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi
Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlanması süreci
hızlandıracaktır” diye konuştu. İşbaşı Eğitim Programında çalışacak kursiyerlere ödenecek
olan asgari ücretin devlet tarafından karşılanmasının işverenler için çok büyük bir katkı
anlamına geleceğini vurgulayan Hiçyılmaz, aynı iş kolunda çalışmaya devam edecek işçinin
asgari ücret üzerinden SGK işveren priminin de 2,5 yıl kadar İŞKUR tarafından karşılanacak
olmasının istihdam açısından önemli olduğunu belirtti. Hiçyılmaz, vadeli ithalatta Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranının sıfıra indirilecek olmasının da üretime destek
sağlayacağını ve rekabetçiliğin önünü açacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12558.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

“Çocuk ve Ahlak” konulu seminer
Anadolu Platformu “Evde Karakter Eğitimi Komisyonu” tarafından organize edilen “Çocuğun
Ahlak Eğitimi” başlıklı hizmet içi eğitim seminerlerimi 4-5 Nisan 2015 tarihleri arasında
Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

03 Nisan 2015 Cuma 16:30

Anadolu Platformu Evde Karakter Eğitimi Komisyonu Başkanı Yunus Eren, yaptığı yazılı
açıklamasında seminerlerin, çocukların ahlaki gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla
farkındalık oluşturmak ve problemlerin çözüm yollarını ortaya koymak amacı taşıdığını ifade
etti. 4 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 09:50’da başlayacak olan program, iki gün sürecek…
Hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen seminerler atölye çalışmalarını da içeriyor.
Katılımcıların hem teorik hem de pratik bilgiler kazanması hedefleniyor. Kadir Has Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek seminerin konu ve konuşmacıları hakkında bilgiler veren Anadolu

Platformu Evde Karakter Eğitimi Komisyonu Başkanı Yunus EREN şunları söyledi: “Mesut
AYDAĞ “Ahlak Nedir? Nasıl Oluşur? Çocuklara “Evrensel Ahlaki Değerler” Nasıl
Kazandırılmalıdır? Başlıklı bir seminer verecek. Uzman Psikolog Danışman Ayşe
SARSIKOĞLU ise, Çocuğun Ahlak Eğitiminde “Anne – Baba Tutumları” ve “Ahlaklı Bir
Çocuk Yetiştirebilmek İçin Yapılması Gerekenler” hakkında bir sunum yapacak. Prof. Dr.
Selahattin POLAT (Erciyes Ünv.) “Her Çocuk Bir Projedir” konu başlığı ile katılımcılara
hitap edecektir. Öğrt. Gör. Mehmet AKYÜZ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv.), Çocuğun
Ahlak Eğitiminde Oyunun Yeri / Oyunla Ahlak Eğitimi Yöntemi konularında bilgiler
verecek. Aynı gün akşam saatlerinde atölye çalışmaları yapılacak olup ikinci gün, EğitimciBilişim ve Medya Organizatörü Yusuf KOÇAK Çocuğun Ahlak Eğitiminde “Sosyal Medya
ve İletişim Araçları Faktörü” konulu bir seminer verecek. PROF.DR Sayın Abdullah ÖZBEK
(Konya Necmettin ERBAKAN Ünv.) “Çocuğun Anlam Dünyası ve Çocuk Dilinin
Bilinmesinin Ahlak Eğitimindeki Rolü” konularında sunum gerçekleştirecek. Toplu hatıra
fotoğrafı çekimiyle program sona e
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12559.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Engelliler festivalde buluşuyor
Bu yıl 5.'si düzenlenecek Geleneksel Engelliler Kar Festivali, 4-5 Nisan tarihlerinde
Erciyes'te gerçekleştirilecek.

03 Nisan 2015 Cuma 17:06

Bu yıl 5.'si düzenlenecek Geleneksel Engelliler Kar Festivali, 4-5 Nisan tarihlerinde Erciyes'te
gerçekleştirilecek. Kızak ve kayak yarışlarının yanısıra çeşitli etkinliklere sahne olacak
festival, Cumartesi ve Pazar günü Erciyes Tekir Kapı'da düzenlenecek. Kayseri, Ankara,
Adana, Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Mardin, Antalya, İzmir, Kırıkkale ve Kocaeli gibi
Türkiye'nin çeşitli illerinden toplamda 400'e yakın engellinin katılması beklenen festivale
gelenler hem heyecanlı yarışları takip edecek hem de eğlence ve adrenalin dolu iki gün
geçirecek. Erciyes Tekir Kapı'da saat 11.00'de düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak olan
festivale ilginin büyük olması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12561.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri eski imamı firarda
2010 KPSS’de yaşanan usulsüzlükler ve çalınan sorulara ilişkin yürütülen soruşturmada adı
geçen isimlerden birinin de bir dönem Gülen Cemaati’nin Kayseri İmamlığını yapmış olan
Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan olduğu ortaya çıktı. Tekalan’ın
operasyon başlamadan önce yurtdışına firar ettiği öğrenildi.

03 Nisan 2015 Cuma 17:26

2010 KPSS’de yaşanan usulsüzlükler ve çalınan sorulara ilişkin yürütülen soruşturmada adı
geçen 10’a yakın şüphelinin yeni yıldan önce tek tek yurtdışına kaçtığı ve bir daha dönmediği
ortaya çıktı. Yurtdışına kaçan isimlerden birinin ise bir dönem Gülen Cemaati’nin Kayseri
İmamlığını yapmış Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan olduğu ortaya çıktı.
1985-1991 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalında
öğretim üyesi olarak da çalışan Tekalan o dönemde Gülen Cemaati’nin Kayseri İmamlığını
yapmış. Soruların çalınmasında aktif rol alan ve son zamanlarda YÖK imamı olarak anılan
Tekalan, paralel yapının uyarısı üzerine 22 Şubat'ta yurtdışına kaçmış. Üniversite olayı
kamufle etmek için sitesine şöyle bir açıklama koydu: Rektörümüz Fatihli öğrencilerin
dünyanın değişik üniversitelerinde öğrenim görmelerini kolaylaştırmak amacıyla dünyanın
önemli üniversitelerini ziyaret ediyor. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12562.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Umre ziyaretinden dönen 1 kişi de mers virüsü
şüphesi
Kayseri’de, 68 yaşındaki bir çiftçi Umre ziyaretinden döndükten sonra rahatsızlık geçirdi.
Fenalaşan şahıs, mers virüsü şüphesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırıldı.

05 Nisan 2015 Pazar 16:08

Kayseri’de, 68 yaşındaki bir çiftçi Umre ziyaretinden döndükten sonra rahatsızlık geçirdi.
Fenalaşan şahıs, mers virüsü şüphesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Yozgat Çayıralan’da çiftçilik yapan Y.D. (68) geçtiğimiz
günlerde Umre’ye gitti. Umre’den döndükten sonra rahatsızlık geçiren Y.D. mers virüsü
şüphesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin
ardından D.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12563.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Melikgazi Belediyesinden muhtarlar toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 81 mahalle
bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi.

05 Nisan 2015 Pazar 17:33

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 81 mahalle
bulunduğunu ve her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde
çalıştıklarını bildirdi. Mahalle muhtarlarına büyük önem ve değer verdiklerini, çünkü yerel
alanda beklentilerin, eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden
kişilerin muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye ile
muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın mahalleye hizmet ve yatırım olarak
yansıdığını belirtti. Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda
mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “81 mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş
görüşmesi yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek fikirlerini aldık. Bugün
muhtarlara acil yapılması gereken 3 hizmet ve yatırım belirtiniz sorunsunu yazılı istedik.
Ortak nokta, belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme
kurs yerleri ile açık alan spor merkezleri oldu. Bundan 10 yıl önce muhtarlar yol, aslfalt, ve
kaldırım talep ederlerdi ancak şimdi kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt
pazaryerleri ve doğa temalı parklar istemektedirler. Melikgazi Belediyesinin yatırım ve
hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzlarında
değişmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; ‘nereden nereye’. Hizmet çıtası yüksek olan bir
belediye de muhtarlar toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır.” Küçükali mahalle muhtarı
Bekir Bulduk ise, yapılan hizmetle ilçenin misyonunun değiştiğini söyledi. Tınaztepe mahalle
muhtarı Şerafettin Baygül de, sosyal ve spor tesisi ile taşkın su kanalı ve kapalı semt Pazar

yerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Yenimahalle muhtarı Cuma Yiğit ise, yapılan yatırım ve
hizmetler ile mahalleye yeni kimlik katıldığını ve modern ve planlı yapıları ile prestij
mahalleler arasında yer aldıklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi, KASKİ, TEK,
Kayserigaz, Otobüs işletmesi ile Melikgazi Belediye Daire Müdürlerin katıldığını toplantı da
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, toplantı sonrasında muhtarlara belediye yemekhanesinde
öğle yemeği ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12564.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas Caddesi üzerine bulunan Tuna Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
38 DM 987 plakalı otomobil ile 06 DN 9926 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile
38 DM 987 plakalı otomobil yaya kaldırımına çıkarken, kazada sürücüler yaralandı. Çağrılan
ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına
alındı. Öte yandan, polis ekipleri de olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik
önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12565.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Nisan ayında kayak keyfini doyasıya yaşadılar
Hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığı Kayseri’de, kayak severler ve tatilciler Nisan ayında
kaymanın tadını Erciyes Kayak Merkezi’nde çıkardı.
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Hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığı Kayseri’de, kayak severler ve tatilciler Nisan ayında
kaymanın tadını Erciyes Kayak Merkezi’nde çıkardı. Hafta sonunu ve 16 derecelik hava
sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar, Erciyes Kayak Merkezi’ne akın etti. Aileleriyle birlikte
gelenler kızakla, kaymayı bilenler ise toz karı ile meşhur olan Erciyes’te Nisan ayında
kaymanın tadını doyasıya çıkardı. Erciyes Kayak Merkezi’ne ailesi ile birlikte gelen Hasan
Şentürk, "Çocukların karla tanışması için bugün hafta sonunu burada değerlendirmeye karar
verdik. Çünkü şehir içerisinde kayma olanakları yok. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız
değerleri onlarda yaşasın diye buraya geldik. Nisan ayında kar keyfide Kayseri’nin
ayrıcalığıdır. Kayak sezonu hala güzel Kayserimizde devam ediyor" diye konuştu. Erciyes
Kayak Merkezi’nde kayak hocalığı da yapan Veysel Değirmenci ise, "Şehrimize güzel bir
hava veriyor bu dağımız. Şu an itibariyle yurdumuzda, diğer illere bakılacak olursa, en fazla
kar kalınlığı Kayseri’de Erciyes Dağı’nda var. Görüldüğü gibi en güzel şekilde kayak
yapılabiliyor. Bütün kayak tutkunları Erciyes’e geldi bugün. Tüm otellerimiz hemen hemen
doludur. Son 10 yılın en güzel kar kalınlığı var Erciyes’te" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12566.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

Elif Erbakan Altınöz'den 'milletvekilliği'
açıklaması
Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz, kendisinin ve kardeşi Fatih Erbakan’ın ’AK
Partiden milletvekili adayı’ olacağı hakkındaki söylentilere, "Böyle bir şey söz konusu bile
değil" diye cevap verdi.
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Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz, kendisinin ve kardeşi Fatih Erbakan’ın ’AK
Partiden milletvekili adayı’ olacağı hakkındaki söylentilere, "Böyle bir şey söz konusu bile
değil" diye cevap verdi. Erbakan Vakfı Kadın Kolları Genel Başkanı Elif Erbakan Altınöz,
"Çevremizde Neler Oluyor?" konulu konferansa katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Kocasinan
Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Erbakan, "Her ne kadar da
önümüze set çekilmeye çalışılsa da, bazı yerler zincirlemeye çalışılsa da ve bazı kişilerin
akılları çelinmeye çalışılsa da bir sürü uğraş ve emeğin neticesinde bilmedikleri ve hesap
edemedikleri bir tek şey var. Oda, onların dağları yerinden oynatacak güçleri olsa da esas
kudret sahibi Cenabı Allah’tır” dedi. Erbakan "Allah’ın davası söz konusu olduğu sürece hiç
kimsenin aklı, hiç kimsenin gücü bu davanın önüne set çekmeye ve bu davanın önüne
geçmeye çalışsalar da bizim ve sizin bir araya gelmemize engel olamıyorlar. Onlar açısından
maalesef diyorum. Biz elhamdülillah Erbakan Hocamızın söylediği gibi bizim üzerimize

beton dökmekle değil magma ile kaplasanız biz yine Allah’ın emri ile lav olur yine yerden
fışkırırız ve hedefimize ulaşırız” diye konuştu. ‘Erbakan hocamız tam bir dava adamıydı’
diyen Elif Erbakan Altınöz, "İşte bu duygular ve düşünceler içerisinde bugün bu güzel
toplantı tertip edildi ve bizlerde kalkıp geldik. Kıymetli kadınlar bugün Erbakan Vakfı çatısı
altında bir araya geldik. Bu nedenle Erbakan Hocamızdan öz olarak bahsetmekte yarar
görüyorum. Erbakan Hocamız akademik olarak çok başarılı işlerin altına imza atmış. Bugün
halen okuduğu okullarda geçmiş zamane rağmen rekorları kırılamamış kadar zeki, akıllı ve
akademik başarıları olan bir insandı. Bununla birlikte Erbakan Hocamız tam bir dava
adamıydı. Belki de Milli Görüşü ve Erbakan Hocayı tek kelime ile anlatabilir misiniz? denilse
onlar için yakışacak en uygun kelimenin istikamet kelimesi olduğunu düşünüyorum” şeklinde
konuştu" ifadelerini kullandı. Öte yandan, konferans öncesinde gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Erbakan, kendisinin ve kardeşi Fatih Erbakan’ın genel seçimlerde milletvekilliği
adayı gösterileceğini değerlendirdi. Erbakan, "Böyle bir şey söz konusu bile değil" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12567.html
Erişim Tarihi: 06.04.2015

