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Chp Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Osman Çilsal:
30 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından seçimi kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal ile Đl Başkanı Mustafa Ayan
basın toplantısı düzenledi.Đl binasında düzenlenen basın toplantısında...
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30 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından seçimi kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal ile Đl Başkanı Mustafa Ayan
basın toplantısı düzenledi.
Đl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, "Sonuç
ülkemize hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi mücadeleyi seven bir partidir. En çok kendini
anlatmakta zorluk çeken haklı olandır. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Direncimiz
bayrağımızdan gelir. Defter kapanmadı. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca bu
seçime katılan tüm adaylarımıza ve seçmenlere teşekkür ediyorum. Mücadele bitmedi. Teslim
olmadık" diye konuştu.
CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal ise, "Bana fırsat verildiği için
öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu kent inşallah sevgi şehri olur. Herkes kendi
vicdanına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben doğru bildiklerimi partim ve sizlerle
paylaşmaya geldim. Buna da inşallah devam edeceğim. Siyaset mücadele, direnme sanatıdır.
Bugüne kadar benimle bu seçimde çalışanlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gün küsmek,
darılmak günü değil, ülkeyi hak ettiği geleceğe götürme günüdür. Hakikaten güzel projeler
hazırlamıştık. Elimizden gelen bu oldu. Burada bir mücadele yaşandı. Bu açıdan herkese
teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6549.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

50. Kütüphaneler Haftası’nda Đl Halk
Kütüphanesi Açıldı
50. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla restorasyonu biten Đlk Halk Kütüphanesi’nin açılışında
konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Japonya’da 1 kişi yılda 25 kitap okurken, ülkemizde
6 kişi yılda bir kitap okuyor” dedi.Kütüphanenin...
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50. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla restorasyonu biten Đlk Halk Kütüphanesi’nin açılışında
konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Japonya’da 1 kişi yılda 25 kitap okurken, ülkemizde
6 kişi yılda bir kitap okuyor” dedi.
Kütüphanenin açılışına, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata
Çetinkaya, Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Đlk
Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, AGÜ Rektörü Đhsan Sabuncuoğlu ve davetliler
katıldı. Düzenlenen program, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından saygı duruşunda
bulunulmasının ve Đstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Đl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, “Gelişen
dünyada halk kütüphanelerinin söz konusu katkıyı sağlayabilmeleri hem bulundukları
coğrafyadaki hem de dünyadaki değişimlere ayak uydurabilme gücü ile orantılıdır. Bu
nedenle ülkemizdeki çağdaş kütüphane algısını etkilemek ve bu işlevi yerine getirebilmek
üzere bakanlığımızca çocuk ve halk kütüphanelerinin iyileştirilmesi süreci başlatılmış ve
proje doğrultusunda hizmet binası yetersiz olan halk kütüphanelerinin iyileştirilmesine
yönelik çalışmalara geçirilmiştir” dedi.
Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş da, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması
için çalışmalar yapılacağını söyledi. Taymuş, “Bilindiği gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Anadolu’nun dört bir yanına kütüphaneleri yaymıştır. Bu 1964’ten itibaren de hem ülkemizde
hem de dünyanın dört bir yanında Kütüphaneler Haftası kutlanmaktadır. Bu haftalardaki
amaç, kitap okuma sevgisini, okuma alışkanlığını ve kütüphanelerde çalışma sistemini ortaya
koymak için hafta sürecinde bir dizi etkinlikler ve bu konuları aydınlatmak için çalışmalar
yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
“JAPONYA’DA 1 KĐŞĐ YILDA 25 KĐTAP OKURKEN, ÜLKEMĐZDE 6 KĐŞĐ YILDA BĐR
KĐTAP OKUYOR”
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, Türkiye’de kitap okuma alışkanlığının az olduğunu
belirterek, “Yarım asırdır her yıl Mart ayının son haftasında Kütüphaneler Haftası’nı
kutluyoruz. Bu yıl seçim haftasına rastlaması sebebi ile seçimin hemen akabinde bugün
sizlerle beraber olduk. Kütüphaneler kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi,
vatandaşlarımızın ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu kitapların onlara sunulması bakımından
son derece önemlidir. Dünyadaki büyük medeniyetlere baktığımızda o ülkelerin ve o
insanların çok kitap okuduğunu görüyoruz. Hangi ülkelerin insanları daha çok kitap
okuyorlarsa onların gelişmiş ülkeler arasında yer aldığını bugün de görebiliriz. Bir Japon yılda
ortalama 25 kitap okurken, Avrupa’da bir insan yılda 15 kitap okurken, maalesef ülkemizde 6

kişi yılda bir kitap okumaktadır. Kişi başına bile yılda bir kitap okuyamadığımızı maalesef
görüyoruz. Bu nedenle kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi bakımından Kütüphaneler
Haftası’nın da aslında bir fırsat olması, vatandaşlarımızın kütüphanelere davet edilerek yada
evlerinde onlara hizmet götürerek, öğrencilerimizin kütüphane ile içli dışlı olması bakımından
okullarımızdan öğrencilerimizin grup grup bu hafta içerisinde kütüphaneye belli ziyaretler
gerçekleştirerek kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerçekten çok önemlidir” diye
konuştu.
Düzenlenen program en çok kitap okuyanların ödüllendirilmesi ve protokolün düzenlenen
fotoğraf sergisini gezmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6550.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayseri'de 7 Đlçe Belediye Başkanı Belli Oldu
30 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimler sonucu Kayseri'de 7 ilçenin belediye başkanları belli
oldu.Đl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre, Kayseri'nin en fazla nüfusa sahip merkez
ilçesi Melikgazi'de, 301 bin 64 geçerli oyun 184 bin 68'ini...
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30 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimler sonucu Kayseri'de 7 ilçenin belediye başkanları belli
oldu.Đl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre, Kayseri'nin en fazla nüfusa sahip merkez
ilçesi Melikgazi'de, 301 bin 64 geçerli oyun 184 bin 68'ini alan mevcut Belediye Başkanı ve
AK Parti Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç yeniden Belediye Başkanı olurken,
MHP Adayı Kamil Karamete 76 bin 896, CHP Adayı Uğur Seten 24 bin 988, Saadet Partisi
Adayı Nuh Tosun 5 bin 194, BBP Adayı Zülfikar Ali Erdoğan 7 bin 585, DP Adayı Bülent
Gündüz ise bin 23 oy aldı.Kayseri'nin merkez ilçelerinden Kocasinan'da, geçerli sayılan 222
bin 388 oyun 127 bin 880'ini alan AK Parti Adayı Mustafa Çelik Belediye Başkanı seçildi.
Kocasinan'da MHP Adayı Levent Mete 58 bin 248, CHP Adayı Mustafa Yıldız 22 bin 618,
Saadet Partisi Adayı Erhan Arıcı ise 3 bin 405 oy aldı.Seçim heyecanının yaşandığı Talas
ilçesinde AK Parti Adayı Mustafa Palancıoğlu, geçerli sayılan 69 bin 857 oyun 32 bin
944'ünü alarak Belediye Başkanı seçildi. MHP adayı Erkan Kandemir 28 bin 885, CHP Adayı
Nazlı Erdoğan da 5 bin 353 oy aldı. Hacılar ilçesinde ise 7 bin 846 geçerli oyun 4 bin 735'ini
alan AK Parti Adayı Doğan Ekici Belediye Başkanı oldu. MHP Adayı Hamit Eser bin 693,
Saadet Partisi Adayı Erdal Altun 941, CHP Adayı Mustafa Çakıcı da 298 oy aldı.
Felahiye'de AK Parti Adayı Vural Coşkun geçerli sayılan 3983 oyun bin 753'ünü aldı ve
Belediye Başkanı seçildi. Felahiye'de MHP adayı Zayit Acı bin 287, Saadet Partisi Adayı
Ahmet Çilsal da 34 oy aldı. Özvatan ilçesinde de seçimler oldukça çekişmeli geçti.
Özvatan'da geçerli sayılan 3 bin 248 oyun bin 498'ini alan MHP Adayı Halit Demir Belediye
Başkanı seçilirken, AK Parti Adayı Nasip Aksoy da bin 282 oy aldı.
Yahyalı ilçesinde ise geçerli sayılan 22 bin 327 oyun 13 bin 346'sını alan AK Parti Adayı Esat
Öztürk Belediye Başkanı oldu. Saadet Partisi Adayı Fatih Erdoğdu 6 bin 151, MHP Adayı
Fatih Özdemir 2 bin 353, CHP Adayı Mehmet Acarbaş ise 266 oy aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6551.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

36 Adet Hap Đçerek Đntihara Teşebbüs Etti
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi girdiği bunalım sonucunda evde bulunan antidepresan
haplardan 36 adet içerek intihara teşebbüs etti.Edinilen bilgiye göre Tözgün Mahallesi'nde
oturan N.A.'nın girdiği bunalın sonrasında evde bulunan...
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi girdiği bunalım sonucunda evde bulunan antidepresan
haplardan 36 adet içerek intihara teşebbüs etti.
Edinilen bilgiye göre Tözgün Mahallesi'nde oturan N.A.'nın girdiği bunalın sonrasında evde
bulunan antidepresan haplardan 36 adet içerek intihara kalkıştığı öğrenildi. Yakınları
tarafından fark edilen N.A.'nın ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6552.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kaza Olunca Mahalleli Yolu Trafiğe Kapattı
Kayseri'de, Selçuklu mahallesi sakinleri evlerinin önünde meydana gelen trafik kazasında 1
çocuğun yaralanmasının ardından mahalleyi trafiğe kapatarak, bariyer ve trafik ışığı
yapılmasını talep etti.Selçuklu mahallesinde meydana gelen...
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Kayseri'de, Selçuklu mahallesi sakinleri evlerinin önünde meydana gelen trafik kazasında 1
çocuğun yaralanmasının ardından mahalleyi trafiğe kapatarak, bariyer ve trafik ışığı
yapılmasını talep etti.
Selçuklu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralanarak Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı duyan mahalle
sakinleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatarak, bariyer ve trafik ışığı yapılmasını istedi.
Mahalle sakinleri ayrıca, mahallelerinde her zaman trafik kazası olduğunu belirterek,
yetkililerden yardım istedi. Mahalleliler, bariyer ve trafik ışığı yapılıncaya kadar eylemlerini
sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6553.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayseri'de Muhtarlık Kavgasında 31 Kişi
Yaralandı
Kayseri'de yapılan yerel seçimlerde, Develi ve Kocasinan ilçesinde muhtarlık seçimleri
nedeniyle çıkan kavgalarda 31 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı
Çadıryeri köyünde B.Đ. ve akrabaları H.Đ. G.Ö H.Đ. S.Ö....
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Kayseri'de yapılan yerel seçimlerde, Develi ve Kocasinan ilçesinde muhtarlık seçimleri
nedeniyle çıkan kavgalarda 31 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Çadıryeri köyünde B.Đ. ve akrabaları H.Đ. G.Ö H.Đ.
S.Ö. ve E Ö seçimde kendisine oy vermediği bahanesiyle mağdur D.T. ve akrabaları D.T.
H,T. ve H.T.'yı taş ve sopalarla darp ettiği öğrenildi. Yaralı mağdurlar kaldırıldığı Develi
Devlet Hastanesinde tedavilerini müteakip taburcu edildi.
Develi'nin Yaylacık köyünde ise F.K., M.G., F.K., S.Ö., U.K., T.B. ve E. K .'nın muhtarlık
seçimi sonrası mağdur R.K., R.K., H.K., A.K., F.K. ve A.K.'ın evlerinin pencerelerine taş
atarak kırdıkları bildirildi. Olayla ilgili olarak zanlıların yakalandıkları öğrenildi.
Kocasinan ilçesine bağlı Eyim Mahallesi'nde ise muhtarlığı kaybeden A.U., ve yakınlarından
R.U., M. U., ve M.U.'nun muhtarlık seçimim kazanan K.G. ve akrabaları V.G. M.G. ve S.G.
isimli şahısları taş ve sopa ile yaraladıkları öğrenildi.
Yetkililer, yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi edildiğini kaydetti.
Kavgalarda gözaltına alınanların haklarında yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6554.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Oy Vermeyen Köylüsünün Evinin Önünde
Havaya Ateş Etti
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seçimlerde desteklediği muhtar adayına oy vermeyen
köylüsünün evinin önünde havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre,
Köprübaşı köyünde meydana gelen olayda O.Ü.'nün seçimlerde...
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seçimlerde desteklediği muhtar adayına oy vermeyen
köylüsünün evinin önünde havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı köyünde meydana gelen olayda O.Ü.'nün seçimlerde
desteklediği muhtar adayına oy vermeyen H.Ü.'nün evinin önüne gelerek av tüfeği ile havaya
iki el ateş ettiği öğrenildi. O.Ü.'nün ayrıca H.Ü.'nün evinin kapısını tekmeleyerek kırdığı
bildirildi.

Olay sonrasında gözaltına alınan O.Ü.'nün hakkında yapılan soruşturma sonrasında serbest
bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6555.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Ak Parti'de Kocasinan, Melikgazi Ve Talas
Belediye Meclis Üyelerinin Listesi
Yerel seçimler sonrasında 16 ilçenin 12'sini kazanan AK Parti'de Kocasinan, Melikgazi ve
Talas Belediyesi Meclis Üyelerinin listesi belli oldu.Seçimler sonrasında belediye meclis
üyesi olarak seçilenlerin isimleri şu şekilde:KOCASĐNAN BELEDĐYE...

01 Nisan 2014 Salı 10:04
Yerel seçimler sonrasında 16 ilçenin 12'sini kazanan AK Parti'de Kocasinan, Melikgazi ve
Talas Belediyesi Meclis Üyelerinin listesi belli oldu.Seçimler sonrasında belediye meclis
üyesi olarak seçilenlerin isimleri şu şekilde:
KOCASĐNAN BELEDĐYE MECLĐS ÜYELERĐ
Ahmet Çolakbayraktar, Ahmet Tahir Gül, Mehmet Büyükbaş, Halil Büyüknalbant, Metin
Mermerkaya, Nuriye Çetin, Mustafa Öztürk, Mehmet Berk, Ahmet Akıncı, Sevilay
Đlkentapar, Mustafa Kutsal, Ahmet Yüksek, Nurettin Bilgin, Nilüfer Koyuncu, Hacı Ersu,
Đzzet Buzkan, Başak Güleser, Metin Önal, Selehattin Yılmaz, Ali Erdoğan, Şebnem Zehra
Alkılıç, Ender Çavuş, Murat Sarıaslan, Mustafa Eser, Mustafa Usta
KONTENJAN
Bekir Yıldız, Arif Balkaya , Ahmet Akdemir, Ebru Uslucan
MELĐKGAZĐ BELEDĐYE MECLĐS ÜYELERĐ
Mehmet Savruk, Ahmet Serdar Altuntuğ, Zekeriye Ergüneş, Hakan Mahiroğlu, Levent
Büyükkeçeci, Kamuran Temir, Sıddık Sami Kadıoğlu, Haydar Özbek, Mehmet Berk, Erhan
Köklü, Yılmaz Üçkan, Nabi Yeniçay, Elmas Solak, Özgül Ayhan, Ahmet Emirbaşoğlu,
Ahmet Tekin, Recep Tiritoğlu, Mahmut Sungur, Selahattin Kılıç, Mustafa Benk, Ahmet
Ulukaya, Murat Uğur, Nihat Çeviker, Adnan Hüsrevoğlu, Şule Yarımçam, Đlhan Baloğlu,
Bekir Karahasanoğlu, Orhan Gözel, Halil Özdemir, Mustafa Yıldız, Salih Kasap
KONTENJAN
Oğuz Ortaköylüoğlu, Peyker Sibel Canatan, Mükremin Öner, Mehmet Sarıkaya, Selma
Kocaoğlu
TALAS BELEDĐYE MECLĐS ÜYELERĐ
Mustafa Đnceok, Mustafa Gengeç, Suna Çakır, Esat Doğan, Hüseyin Akgül, Mustafa Ay,
Bayram Özmen , Cengiz Ekici, Leman Bolat, Celal Akkaya, Đsmail Şahin, Yasemin Gönen,
Ali Sağlam, Mehmet Ceylan, Ümit Dilci, Esin Güneri
KONTENJAN
Mehmet Seyhan Kalkan, Mehmet Yükselen, Nuriye Şimşek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6556.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Nurculuk Hareketi, Küreselleşti(Ril)Di
Đktibas Dergisi Kayseri Temsilciliği’nde konuşan Ümit Aktaş, Gülen hareketinin 1980’den
sonra hız kazandığına dikkat çekerek; “Nurculuk hareketi, küresel bir gücün desteğiyle
küreselleşti(ril)di. ABD ile ortak bir strateji yürütüyor. Erbakan hoca küreselleşmeye karşı
çıkınca, hem cemaat, hem ABD ve diğerleri 28 Şubatı sahnelediler. Eski kuşak tasfiye
edilerek, ABD ve NATO’ya karşı olmayan birini çıkarıp sisteme uyumlu hale getirmek
istediler” şeklinde konuştu.
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Özgün Đrade dergisinin yayın koordinatörü Ümit Aktaş, Đktibas Dergisi Kayseri
Temsilciliği’nin düzenlediği ‘Pazar Sohbetleri’nde konuştu. “20. Yüzyılın Đslamcıları”
konusunu işleyen Aktaş, Müslümanların 150 yıl önce, Cemaleddin Afgani, Muhammed
Abduh’larla ciddi bir yenilenme hareketine başladığını, bu hareketin aynı zamanda batı
dünyasını karşısına alan bir yenilenme çağrısı olduğunu söyledi. Aktaş, Cemaleddin Afgani,
Đttihad-i Đslam kavramıyla, onun öğrencisi olan Reşit Rıza; Đslam devleti düşüncesiyle ve
Seyyid Kutub’un ise Đslami hareketten söz ettiğine dikkat çekti. Ayrıca Müslümanların
içinde bulundukları sorunlara değinen Aktaş konuşmasına şöyle devam etti;
“Müslümanlar olarak bazı problemlerimiz”
“Tabiatta olduğu gibi Tarihsel bir döngü de vardır. Đnsanlık, belli periyotlar içerisinde kendini
yeniler. Yenilenmeyen bir toplum, donar, taşlaşır, kendini yenileyemez hale gelir.
Peygamberlerin gelmesi, bir bakıma bu yenilenmeyi gerçekleştirmek içindir. Onlar temelde
aynı fıtri şeyleri açıklıyor, fakat yenileyerek yeniden yorum kazandırarak anlatıyor. Nebevi
silsilenin sonunda ise bu işi bizler üstleniyoruz. Kur’an’ın hayata uygulamasını, kendi
çağımıza, kendi dönemimize uyarlayarak yaşamaya çalışıyoruz. Bir çağ varsa, yenileyici de
vardır. Bizim yaptığımız şey, oradan bir paradigma üretmektir. Anladığımızı yorumlamak
Kur’an’ın kendisiyle aynı demek değil. Böyle bir iddia ‘hakikat benim’ demektir ve bu iddia
zinhar yanlıştır. Hiç kimse hakikatin mutlak temsilcisi olamaz.
Đslam dünyasında ‘insan yeryüzünün halifesidir’ ayeti yanlış değerlendirildi. Özellikle
Muaviye’den başlayıp padişahlarla bu yanlış devam ettirildi. Bu anlayış. Bu ayetin yanlış
değerlendirilmesi sonucunda, yöneticiler aşırı yüceltilerek bütün emirleri kutsandı adeta.
Ceberut
yönetimler
altında
halk
ezildi,
şahsiyetleri
kayboldu,
sürüleştirildi.
Tarihsel olarak biliyoruz ki bir iktidar, ne kadar güçlü olursa olsun, adalet ve hakkaniyet
misyonuna uymuyorsa yıkılmaya mahkumdur. Konuya, yenilenme açısından bakarsak,
Müslümanların ciddi yenilenme hareketi 150 yıl önce, Cemaleddin Afgani, Muhammed
Abduh’larla başladı. Bu, batı dünyasını karşısına alan bir yenilenme çağrısıydı.
“Mecliste imanını yitirmiş bir toplum vardı”
Cemaleddin Afgani, Đttihad-i Đslam kavramıyla ortaya çıktı. Onun öğrencisi olan Reşit Rıza;
Đslam devletinden bahsetti. Reşid Rızanın öğrencisi olan Seyyid Kutub ise Đslami hareketten
söz etti. Bu büyük paradigmanın altında, bir takım alt akıntılar da vardı. Daha küçük dalgalar

ve döngülerdi bunlar. Bunları da zaman zaman kendi içinde konjoktürel değişimler olarak
görebiliriz. Fakat genel olarak Đslamcılık paradigması değişmedi ve biz hâlen o paradigma
içerisinde konuşmaktayız. Sonuçta tüm bunlar geniş bir yoldaki patika yollar gibidir. Mesela,
Afgani ve Abduh arasında bazı farklılıklar var. Onlar bu akımların kurucu isimleri olmalarına
rağmen görüşleri, medodları faklıydı. Afgani, ‘hemen devrim yapalım’derken, Abduh; ‘hayır
önce bilim adamları vs. yetiştirip altyapı oluşturalım, devrim daha sonra gerçekleşir’
düşüncesindeydi. Yani burada, iki eğilim ortaya çıkıyor. Birisi devrimci, diğeri ıslahatçı
çizgiyi oluşturuyor. Đran Đslam devriminde de bu çizgiyi görebiliriz. Usulüler ile ahbariler
arasındaki mücadelede, devrimci çizgi usulülerin biraz daha etkinleşmesiyle gerçekleşen bir
çizgi, diğeri ise daha ıslahatçı. Bu iki farklı çizgiyi, Türkiye Đslamcılığında da görebiliriz.
Cumhuriyet döneminde bu iki çizgiyi oluşturan Mehmet Akif ve Said Nursi. Akif, Ankara
hareketi içinde yer alan birisi. Said Nursi ise, ana muhalefetin içinde yer alıyor. Ama her
ikisi de Abdulhamit’e yapılan ittihatçı darbeyi desteklemişlerdi. Akif, siyasal bağımsızlık
düşüncesiyle, Đslam devleti kurmak amacıyla Ankara’nın yanında yer aldı anacak işler istediği
gibi olmayınca yolları ayrıldı ve Mısıra gitmek zorunda kaldı. Said Nursi Ankara’yı ziyaret
etti. Oradaki hava hoşuna gitmedi, çünkü meclise gittiğinde imanını yitirmiş bir toplum vardı.
“Gülen, nurculuk hareketini revize etti”
Bu yüzden inzivaya çekildi. ‘toplumun eğitilmesi lazım’ düşüncesiyle nurculuk akımını
başlattı. Eski Said, Afgani çizgisinde (devrimci) iken, yeni Said, Abduhcu (ıslahatçı) çizgisine
geçiyor. Böylece, genel paradigma içerisinde bazı ayrışmalar söz konusu olabiliyor. Said
Nursi döneminde komünizm tehlikesi vardı. Bu durumdan Hıristiyanlar da şikayetçiydi. Said
Nursi, komünizmle mücadeleyi ehli kitapla (Hıristiyanlar) birlikte yapmalıyız diye düşündü.
Mehmet Akif daha çok ümmetçiydi, Afgani ve Abduh çizgisini de barındırdığı düşüncesinde
daha devrimci, akılcı ve geleneğe karşıydı. Fakat 60’lı yıllarda geleneğin boşluğunu, Nurettin
Topçu, Necip Fazıl, Nakşilik vs. doldurdu. Akif’in bıraktığı çizgiyi bu hareketler revize
ederek geleneğe doğru çektiler. Nurculuk hareketini de, Fetullah Gülen revize etti 80 lerden
sonra. Bu işbirliği nasıl gerçekleşti kısaca buna da değinelim. Đran Đslam devriminden sonra,
Amerika’nın istihbarat ağları, Đran çevresini sardı. Türkiye’ye de geldiler. ABD, devrimci
Đslam’a karşı pozisyon oluşturmak için, kimlerle işbirliği yaparız diye araştırdılar. Buldukları
en önemli isim, Fetullah Gülendi.
Dikkat ederseniz Gülen hareketi, 80 den sonra hız kazandı. Bu hareketin zaten ontolojisi
buydu. Ehli kitapla işbirliği yapmayı, yöntem olarak benimsemişlerdi. Böylece nurculuk
hareketi, küresel bir gücün desteğiyle küreselleşti(ril)di. ABD ile ortak bir strateji yürütüyor.
Erbakan hoca küreselleşmeye karşı çıkınca, hem cemaat, hem ABD ve diğerleri 28 şubatı
sahnelediler. Eski kuşak tasfiye edilerek, ABD ve NATO ya, karşı olmayan birini çıkarıp
sisteme uyumlu hale getirmek istediler. Bizim, içinde yaşadığımız toplumun gidişatı
hususunda, sessiz ve etkisiz kalmamız düşünülemez. Şöyle problemimiz var maalesef;
özgürce kendi yol ve yöntemlerimizi belirleyemediğimiz için, çoğu zaman tepkilerimizle veya
vesayet sahiplerinin fikirleriyle hareket ediyoruz, bu da bizi ifrat ve tefritlere
savurabiliyorKendi özgür aklımızı kullanarak, “Đslami bir akıl” ile kararlarımızı,
stratejilerimizi belirlemeliyiz.
Bu zaten Kur’an’da “Hikmet” olarak geçiyor. Hikmet kavramı gizemli, mucizevî bir kavram
değil. Hikmet; bir konuya dair strateji üretebilme, basiretle, akılla, doğruyu seçebilme
özelliğidir. Mesela Türkiye’de, 10 yılda bir sistem krize giriyor ve darbeler oluyor. Eğer
çözüm üretebilirsek, toplumu krize sokmadan bu döngüleri atlatabiliriz. Bu bize yazılmış
kader değil katlanmamız için. Allah diyor “bir toplum kendi nefislerindekini değiştirmedikçe,
Allah da değiştirmez” bu ne demektir? Bu durumu değiştiremiyorsanız bu sizden
kaynaklanıyor.

“Nefsinizi ıslah etmezseniz, kendinizi düzeltmezseniz”
Süleyman as. Kıssasından örnek verecek olursak; “Süleyman a.s. iktidara gelmiş ama karanlık
güçler(cinler)le iktidar mücadelesi veriyor. Süleyman güçlü olduğu için, kendi iktidarına çok
güvenmesine rağmen iktidardan düşüyor. Fakat sonra, yaptığı hatadan dolayı tövbe edip
nefsini ıslah ediyor. Allah da onu tekrar iktidara getiriyor” Buradaki temel kıstas şudur; Hata
yapabilirsiniz, yanlışlarınız olabilir, iktidardan da düşebilirsiniz. Eğer, nefsinizi ıslah
etmezseniz, kendinizi düzeltmezseniz, geçmişinizi bir otokritikten geçirmezseniz,
yanlışlarınızı çevrenizdekilerle istişare etmezseniz, ne kadar güçlü olursanız olun, bir gün
gelir basit bir söz, basit bir yanlış, sizi iktidardan düşürür. Peygamberlerin güçleri silahlar ya
da maddi güçler değildi. Onların güçleri, doğru sözleri, hak söz olan vahiydi. Sözleriyle
davranışlarının bir bütün olması, sadakatli olmalarıydı. Toplumlar ne kadar gelişirse gelişsin,
sonuçta toplumları yönlendiren, sözlerdir. Sözler ve davranışlar arasında uyumsuzluk çıkarsa
eğer, çok güçlü bir iktidar da olsa, yıkılmaya mahkumdur.
Hazırlayan: Sümeyra Karatekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6557.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Gözümüzde Büyütmüşüz
Kayseri’de, günler öncesinden paralel yapı taraftarlarının Ak Parti’ye karşı MHP’ye veya
BBP’ye destek olacakları dillendiriliyordu. Tüm illerde olduğu gibi Kayseri’de de seçimler
sonucunda ortaya çıkan tabloda paralel etki alanının hiç de abartıldığı gibi olmadığı görüldü.
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2009 YEREL SEÇĐM
SONUÇLARI
KOCASİNAN
% Toplam Oy
Ak Parti
51,63
99.379
MHP

25,36

MELİKGAZİ
Ak Parti
MHP

48.813

2014 YEREL SEÇĐM
SONUÇLARI
%
Toplam Oy
57,5
126.450
26,2

57.553

% Toplam Oy
60,39 138.291

%
61,4

Toplam Oy
161.986

21,31

25,4

67.126

48.802

PARALEL
OY
SAYISI
artış %

0,84

1.752

4,09

10.794

TALAS
Ak Parti

% Toplam Oy
47,45
19.667

%
47,2

Toplam Oy
32.944

MHP

38,5

41,3

28.885

15.957

2,8

1.956

TOPLAM 14.503
Kayseri’de Paralel Oy Sayısı: 14.503 kişi
2009 ve 2014 Yerel seçimleri karşılaştırıldığında, paralel yapının etkili olduğu Kocasinan,
Melikgazi ve Talas merkezi bölgelerinde Ak Parti’nin artırmış olduğu oylardan yola çıkarak
değil de MHP’nin bu üç bölgede artırmış olduğu oy yüzdeleri üzerinden yaklaşık bir sonuca
ulaşılabilir.
Kocasinan’da artan MHP oy oranı % 0,84, Melikgazi’de % 4,09 ve Talas’ta %2.8 oranında
artan oylar büyük ölçüde paralel yapının etkili olduğu bölgelerde, onların desteği ile artırılmış
oranlar. Bu da bu bölgelerde yaklaşık 14 bin 503 kişiye karşılık geliyor.
Hayal kırıklığı yaşadılar
Türkiye genelinde paralel yapının en etkili olduğu bilinen iller başında gelen Kayseri’de bu
oyların kaynağı ise daha çok paralel yapının istihdam oluşturduğu alanlar. Kolej, dershane,
yurt, medya gibi istihdam alanlarında çalışan 2 bin civarında personelin aileleriyle beraber
yaklaşık 5 bin, yaklaşık 2 bin kişi de GESĐAD kanadından geldiği tahmin ediliyor. Kalan
oylar da Kayseri’de olduğu söylenen bin sohbet halkası ve bin öğrenci evinde kalan
öğrencilerin vermiş olduğu oylar.
Bu 14 bin 503 kişi dışında Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) kayan paralel oyları, Muhsin
Yazıcıoğlu’nun ölümünün etkisiyle 2009 yılındaki geçici artışından hareket etmekle analiz
etmek elbette mümkün değildir. Ancak, BBP yerel tabanındaki oy hareketliliğinin 5 bin
civarında bir oyun, paralel yapı taraftarlarının oyları olduğu iddia ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6558.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayserispor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Ara
Vermeden Başladı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Antalyaspor’u 3-1 mağlup eden
Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.Kadir Has Tesisleri’nde
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yolspor ile hazırlık...
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Antalyaspor’u 3-1 mağlup eden
Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kadir Has Tesisleri’nde Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yolspor ile hazırlık
maçı yapan Kayserispor’da, Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında yedek olan ve
kadroya alınmayan oyuncular forma giydi. Kayserispor, hazırlık maçına Ertuğrul, Cüneyt,
Zurab, Safa, Babacar, Yener, Simic, Mouche, Taner, Alper, Okay ilk 11 ile çıktı.
Đlk yarıyı Yener’in golü ile 1-0 önde giren Kayserispor, ikinci yarıda Babacar (2) ve Okay’ın
attığı gollerle hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6559.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayseri'de 5 Đlçede Daha Belediye Başkanları
Belli Oldu
30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler Seçimlerinde 5 ilçenin daha Belediye Başkanları belli
oldu.Akkışla'da geçerli oyların bin 348'ini alan AK Parti adayı Ali Ergül Belediye Başkanı
olurken, CHP adayı Selahattin Baydan bin 24, MHP adayı...
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30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler Seçimlerinde 5 ilçenin daha Belediye Başkanları belli
oldu.
Akkışla'da geçerli oyların bin 348'ini alan AK Parti adayı Ali Ergül Belediye Başkanı olurken,
CHP adayı Selahattin Baydan bin 24, MHP adayı Mehmet Varol da 982 oy aldı. Sarıoğlan'da
MHP adayı Ali Osman Yıldız 3 bin 592 oyla Belediye Başkanı olurken, CHP adayı Mehmet
Bayraklı 2 bin 773, AK Parti adayı Ali Taştan ise 2 bin 603 oy aldı. Sarız'da CHP adayı Ömer
Faruk Eroğlu geçerli oyların 2 bin 42'sini aldı ve Belediye Başkanı oldu. AK Parti adayı Ömer
Akpınar bin 846, MHP adayı Mustafa Işık ise bin 448 oy aldı.
Geçtiğimiz dönem MHP'li Mehmet Özmen'in Belediye Başkanı olduğu Bünyan'da ise AK
Parti adayı Şinasi Gülcüoğlu geçerli oyların 9 bin 343'ünü alarak Belediye Başkanı seçildi.
Eski Belediye Başkanı ve MHP adayı Mehmet Özmen 6 bin 988, CHP adayı Đbrahim
Mazıoğlu da bin 523 oy aldı. Tomarza ilçesinde de AK Parti adayı Fahrettin Işık 6 bin 748 oy
alarak Başkan oldu. MHP adayı Halil Đbrahim Ünal 5 bin 58, CHP adayı Mehmet Erdoğan da
2 bin 726 oy aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6560.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayseri Valisi Orhan Düzgün:
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimleri’nin Kayseri’de herhangi
tatsız bir olay yaşanmadan huzur ve güven içerisinde tamamlandığını belirterek, huzur ve
güvenin sağlanması yönünde gayret gösteren emniyet ve jandarma...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimleri’nin Kayseri’de herhangi
tatsız bir olay yaşanmadan huzur ve güven içerisinde tamamlandığını belirterek, huzur ve
güvenin sağlanması yönünde gayret gösteren emniyet ve jandarma teşkilatı başta olmak üzere
seçimlerde görev alan kamu personeli ve seçimlerin barış ve demokratik bir yarış ortamı
içinde geçmesi için duyarlı davranan siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.
Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, Kayseri’de 3210 sandıkta 800 bin civarında seçmenin oy
kullandığını söyledi.
Mahalli Đdareler Seçimleri’nin huzur ve güven içerisinde tamamlandığını ve önemli bir olayın
yaşanmadığını belirten Vali Düzgün, “Kent merkezi, ilçelerimiz ve köylerimizde herhangi
sıkıntılı bir durum yaşanmadı. Eğlence yeri niteliğindeki işletmelerin kapalı tutulması gibi
kurallara uyulması gereken bazı hususlar vardı. Onlarla ilgili bilerek ya da bilmeyerek
kurallara uymayan, basit kabahat niteliğinde diyebileceğimiz birkaç işyerine ve
vatandaşlarımıza işlem yapıldı. Onun dışında her şey huzur ve güven içerisinde tamamlandı.
Seçimin ilimizde huzur ve güven içerisinde tamamlanması için gayret gösteren emniyet ve
jandarma birimlerimize, seçimlerde görev alan bütün kamu personelimize, duyarlı davranan
siyasi parti temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Düzgün, polis sorumluluk bölgesinde bulunan sandık alanlarında, seçim kurulunun
bulunduğu Adliye Binasında, oy pusulalarının bulunduğu torbaların adliyeye nakilleri
esnasında, seçimler sırasında ve sonrasında il genelinde asayişe yönelik olarak alınan tedbir
kapsamında 1979 emniyet personelinin görev yaptığını kaydetti.
Seçim esnasında 4 şahsa “Hakaret” suçundan, 1 şahsa “Görevi Yaptırmamak Đçin Direnme”
suçundan, 1 şahsa “Taşıma Ruhsatlı Silah Taşımak” suçundan ve 3 işyerine de eğlence yeri
niteliğindeki işletmenin açık bulundurulması suçundan adli işlem yapıldığını belirten Vali
Düzgün, haklarında yakalama emri bulunan 33 şahsın da yakalanarak cezaevlerine teslim
edildiği bilgisini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6561.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Ortak Tercih Özhaseki
30 Mart Yerel Seçimleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de her
partiden seçmenin tercihi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçim sonrası oluşan oy
oranları, muhalefetin de tercihinin Başkan Özhaseki olduğunu...
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30 Mart Yerel Seçimleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de her
partiden seçmenin tercihi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçim sonrası oluşan oy
oranları, muhalefetin de tercihinin Başkan Özhaseki olduğunu gösterirken farklı partilerden
adayların seçildiği ilçelerde dahi en fazla oyu Başkan Özhaseki aldı.
30 Mart Yerel Seçimleri, Kayseri'deki Mehmet Özhaseki sevgisini bir kez daha gösterdi. Đl
Seçim Kurulu'nun oy tasnif işlemlerini tamamlamasının ardından Başkan Özhaseki'ye çıkan
oy oranı yüzde 60 oldu.
Seçim çalışmaları boyunca gittiği her yerde büyük sevgi gösterisi ile karşılanan Başkan
Mehmet Özhaseki bu sevginin karşılığını sandıkta da aldı. Tüm ilçelerde, ilçe belediye
başkanlarına verilen oydan daha fazla Başkan Mehmet Özhaseki'ye oy çıktı. Başkan

Özhaseki, farklı partili adayların tercih edildiği ilçelerde dahi en fazla oy alan isim olma
başarısını gösterdi.
Başkan Özhaseki, MHP'li belediye başkan adaylarının tercih edildiği Özvatan ve Sarıoğlan'da
MHP Büyükşehir Adayından daha fazla oy aldı. Sarıoğlan'da MHP adayına 3 bin 334 oy
verilirken Başkan Özhaseki 3 bin 680 oy aldı. Özvatan'da ise MHP Büyükşehir adayına 1370,
Başkan Özhaseki'ye ise 1483 oy çıktı. Pınarbaşı ilçesinde ise oyların başa baş olduğu görüldü.
Pınarbaşı'nda ilçe belediye başkanını seçmek için MHP'ye oy veren yaklaşık 2 bin seçmen,
Büyükşehir Belediyesi'nde tercihini bu partiden yana kullanmadı. CHP'nin belediye
başkanlığını kazandığı Sarız'da da durum değişmedi ve Başkan Özhaseki bu ilçede de en fazla
oy alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. CHP, Sarız'da seçimleri 2042 oyla kazandı;
ancak CHP Büyükşehir adayına 1372 oy çıktı. Başkan Özhaseki ise Sarız'dan 2 bin 411 oy
aldı. Büyükşehir adaylarına özellikle ilçelerden gelen veriler, iktidarı ve muhalefetiyle Başkan
Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi için ortak tercih olduğunu gösterdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bu ilçeler gibi diğer tüm ilçelerde de
belediye başkanlarına çıkan oylardan daha fazla oy aldı. Merkez ilçelerde AK Partili Belediye
başkanlarının oy dağılımı ise şöyle oldu:
Đlçe Belediyesi Büyükşehir
Melikgazi 167.472 184.721
Kocasinan 127.646 133.045
Talas 32.944 36.499
Đncesu 7.384 8.554
Hacılar 4.735 5.813
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6562.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Iğdır Valisi Davut Haner'in Acı Günü
Iğdır Valisi Davut Haner'in hayatını kaybeden kayınbabası Mehmet Çelik toprağa
verildi.Iğdır Valisi Davut Haner'in hayatını kaybeden 74 yaşındaki kayınbabası Mehmet
Çelik, Hunat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının...
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Iğdır Valisi Davut Haner'in hayatını kaybeden kayınbabası Mehmet Çelik toprağa verildi.
Iğdır Valisi Davut Haner'in hayatını kaybeden 74 yaşındaki kayınbabası Mehmet Çelik, Hunat
Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eskikapı Mezarlığı'nda
defnedildi.Cenazeye, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Iğdır Valisi Davut Haner, Jandarma Alay
Komutanı Albay Halil Uysal, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, merhumun yakınları ve
vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6563.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayseri'de 4 Đlçede Daha Belediye Başkanlığını
Kazananlar Belli Oldu
30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler Seçimlerinde 4 ilçede daha Belediye Başkanlıklarını
kazananlar belli oldu. Đncesu'da AK Parti Adayı Zekeriya Karayol, Yeşilhisar'da AK Parti
Adayı Abdulkadir Akdeniz, Pınarbaşı'nda MHP Adayı Dursun Ataş...
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30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler Seçimlerinde 4 ilçede daha Belediye Başkanlıklarını
kazananlar belli oldu. Đncesu'da AK Parti Adayı Zekeriya Karayol, Yeşilhisar'da AK Parti
Adayı Abdulkadir Akdeniz, Pınarbaşı'nda MHP Adayı Dursun Ataş ve Develi'de AK Parti
Adayı Mehmet Cabbar Belediye Başkanı oldu.
Đlçe Seçim Kurulları'ndan alınan bilgilere göre, Đncesu'da geçerli 14 bin 450 oyun 7 bin
389'unu alan mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Zekeriya Karayol yeniden Belediye
Başkanı seçilirken, MHP Adayı Aslan Topallı 6 bin 75, CHP Adayı Hüseyin Beğendik ise
461 oy aldı. Yeşilhisar ilçesinde 10 bin 780 geçerli oyun 4 bin 914'ünü alan AK Parti Adayı
Abdulkadir Akdeniz Belediye Başkanı oldu. Yeşilhisar'da MHP Adayı Metin Đnce 3 bin 486,
CHP Adayı Mehmet Harmancı 2 bin 36 ve Saadet Partisi Adayı Mükremin Çuhadar ise 196
oy aldı.
Develi ilçesinde 37 bin 899 geçerli oyun 21 bin 502'sini alan AK Parti Adayı Mehmet Cabbar
Belediye Başkanı olurken, MHP Adayı Mehmet Mankal 14 bin 53, CHP Adayı Burak
Đstanbullu ise bin 412 oy aldı. Pınarbaşı ilçesinde ise mevcut başkan ve MHP Adayı olan
Dursun Ataş, 16 bin 98 geçerli oyun 8 bin 834'ünü alarak yeniden başkan seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6564.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayseri'den Suriye'ye 22'nci Yardım Tırı
Kayseri'deki Suriye Dostları Kadınlar Grubu'nun organizasyonunda toplanan yardımlarla
alınan 1 TIR dolusu ekmeklik un, Suriye'deki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere
Kayseri'den yola çıktı.Dünya Ticaret Merkezi önünde bulunan...
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Kayseri'deki Suriye Dostları Kadınlar Grubu'nun organizasyonunda toplanan yardımlarla
alınan 1 TIR dolusu ekmeklik un, Suriye'deki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere
Kayseri'den yola çıktı.

Dünya Ticaret Merkezi önünde bulunan yardım TIR'ının yola çıkması nedeniyle bir açıklama
yapan Suriye Dostları Kadınlar Grubu üyesi Zeynep Işık, Suriye'de devam eden çatışmaların
4'üncü yılına girdiğini, milyonlarca insanın evinden ayrıldığını, çocuklar, kadınlar ve
yaşlıların katledildiğini, halen de katledilmeye devam edildiğini belirterek, ''Zalim Beşar Esed
ve BAAS zulmü tüm dünyanın gözü önünde acımasızca devam ediyor. Şehirler yıkıldı,
çocuklar yetim kaldı, milyonlarca insan bir damla temiz suya, bir lokma ekmeğe muhtaç hale
geldi. Bugün Müslümanların kardeşlik imtihanıyla sınandığı gündür. Ekmeğimizi, suyumuzu
Suriye halkıyla paylaşma, onların yaralarına merhem olma zamanıdır. Kayseri'de Suriye
Dostları Kadınlar Grubu, Suriyeli mazlum ve mağdur kardeşlerine karşı insanlık görevini
yapmak için binbir emekle topladığı yardımlardan oluşan 1 TIR dolusu ekmeklik unu yola
çıkararak Suriye içindeki mazlum kardeşlerine ulaştırmak için burada toplanmış bulunuyor.
Daha önce de gıda, giysi, ayakkabı ve diğer yardım malzemelerinden oluşan yardımları
Suriye içindeki kardeşlerine gönderdiği gibi bu yardımı da Kayseri ĐHH Đnsani Yardım
Derneği kanalı ile Suriyeli kardeşlerine gönderiyor'' dedi.
Işık, ''Bizler Suriye Doıstları Kadınlar Grubu olarak, bir yandan şehrimizdeki Suriyeli
sığınmacı kardeşlerimize kardeş aile olarak yardımcı olurken, Suriye içindeki mazlum
kardeşlerimizin yaralarına bir parça da olsa merhem olacağına inandığımız bu yardımların
toplanmasında emeğini esirgemeyen Kayseri Suriye Dostları Kadınlar Grubu'na, yardımsever
hanımlara, yardımın ulaşmasında katkısını esirgemeyen ĐHH Đnsani Yardım Derneği'ne,
emeği geçen tüm insanlarımıza ve yardımseverlere teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6565.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Forum Kayseri Işıklarını 1 Saat Kısarak
Sürdürülebilir Dünyaya Destek Verdi
Forum Kayseri, iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal bilince katkıda bulunmayı
amaçlayan ‘Dünya Saati’ çevre hareketine, 29 Mart Cumartesi akşamı tüm ışıklarını bir saat
süreyle kısarak destek verdi.Forum Kayseri, WWF tarafından...
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Forum Kayseri, iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal bilince katkıda bulunmayı
amaçlayan ‘Dünya Saati’ çevre hareketine, 29 Mart Cumartesi akşamı tüm ışıklarını bir saat
süreyle kısarak destek verdi.
Forum Kayseri, WWF tarafından dünya çapında iklim değişikliğini hatırlamak ve hatırlatmak
amacıyla 2007 yılından bu yana her yıl uygulanan ‘Dünya Saati’ uygulamasına bu yıl da
destek verdi. Tüm dünyayla aynı anda dış cephesindeki aydınlatmaları ve alışveriş merkezi
içerisinde belli alanlardaki aydınlatmaları kapatan Forum Kayseri, ziyaretçilerine, ışıkların

kapalı olduğu saatlerde mumlarla aydınlattığı alanda yerel bir grubun şarkılarından oluşan
keyifli bir müzik dinletisi sundu.
Türkiye’den Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi ve
Topkapı Sarayı ışıklarını kapatarak kampanyaya destek oldu. Tüm Forum Alışveriş
Merkezlerinin katıldığı kampanyaya, Forum Kayseri de destek vererek, bu sembolik
uygulamayla sürdürülebilir gelecek için büyük bir fark yaratılabileceğinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6566.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi
Başladı
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği 12
haftalık akademi başladı.
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Programın ilk dersi 28 Mart Cuma günü saat 19.30’da Kayseri Elektrik A.Ş. konferans
salonunda gerçekleştirildi. Akademinin yürütücülerinden olan Ali Dursun ve M. Hüseyin
Mercan yaptıkları açılış konuşmasında şehrimizde eğitim gören uluslararası öğrencilere
eğitim programının içeriğini ve ne tür katkılar sağlayacağını kısaca anlattılar. Yüzyıllardır
Avrupa-merkezci bir bakış açısının tüm algılarımızı işgal ettiğini ve bu durum değişmesi için
bu tür programların sayısının artırılmasının öneminin hayati derecede olduğuna dair açılış
konuşmalarında vurgu yapıldı. Farklı dil, renk, kültür ve coğrafyalardan 100’ü aşkın
katılımcının bir salonda toplanarak ortak konular etrafında kafa yormasının ülkemizin ve Batı
dışı dünyanın düşünce ve kültür birikimine ne tür bir katkı sağlayacağı açılış esnasında
katılımcılara aktarılmaya çalışıldı. Açılış konuşmalarını ardından Akademinin ilk dersine
geçildi.
Erciyes Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Đsmail
Köse’nin verdiği “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Modernleşmesi” dersi ile Kayseri
Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin başlangıcı yapıldı. Köse, iki hafta sürecek olan dersinin
ilk kısmında Tanzimat’ın fermanı ile birlikte Osmanlı dünyasında ne tür gelişme ve
reformların yapıldığını ve bunların siyasi, sosyal ve iktisadi yansımalarının nasıl olduğunu
katılımcılara anlatmaya başladı. Dersin ilk haftasında Tanzimat ve Đttihat Terakki yönetimi
arasındaki dönemi anlatacağını ifade eden Köse, bu süreçte değişen vatandaşlık tanımının
Osmanlı’nın sosyo-ekonomik ve demografik yapısına olan etkisini ve sosyal yapıda
değiştirdiği yönleri örnekleriyle aktarmaya çalıştı. Avrupa’da yükselen Milliyetçilik akımının
etkisi sonucunda ortaya çıkan ve Tanzimat sürecinde Osmanlı’nın yüzleştiği en büyük siyasi
sorunlardan birisi olan Bağımsızlaşma ve Osmanlı’dan ayrılma taleplerinin Tanzimat
dönemindeki yansımalarına da değinen Köse, dersin başında yaptığı Modernleşme tanımı

üzerinden Osmanlı ilim ve düşünce dünyasına bu akımın tesirini detaylarıyla açıkladı.
Özellikle Osmanlı’nın yurtdışına gönderdiği öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarının
ardından ülkeye dönmeleri ve oralarda edindikleri ve etkilendikleri düşünce akımları
vesilesiyle Osmanlı topraklarında başlattıkları yeni akımların Tanzimat sürecinde önemli
yaralar açtığı da Köse tarafından derste ifade edildi. Dersin ardından Akademinin ilk günü
sona erdi ve 29 Mart Cumartesi günü 12 hafta sürecek olan programın ikinci gün dersleriyle
Akademiye devam edildi.
Programın ikinci gününde Küresel Siyaset ve Ekonomi Politik ile Mehmet Akif Ersoy üzerine
iki ders yapıldı. Đlk derste Đstanbul Üniversitesi Đktisat Bölümü’nde görev yapan Taha Eğri,
uluslararası ekonomi politiği ve küresel siyaset ve iktisat ilişkisini katılımcılara anlatmaya
çalıştı. Eğri sunumu esnasında, sömürgecilik dönemleriyle birlikte, küresel düzende iktisadi
yapının yeniden şekillendirildiği ve bunun günümüzde hala yüzleştiğimiz büyük sorunlara
neden olduğunu ve bugün karşılaşılan temel sorunların arkasında sömürgecilik faaliyetleriyle
birlikte başlayan iktisadi sistem anlayışının yattığını ifade etti. Gelişmiş ülkelerle dünyanın
geri kalanı arasındaki refah ve zenginlik farkını tablolar yardımıyla gösteren Eğri, küresel
siyaset ve ekonominin iç içe geçmiş bir halde olduğunu, gelişmiş devletlerin aynı zamanda
ellerindeki zenginlik sayesinde siyaseti de yönlendirmeye ve manipüle etmeye çalıştıklarını
belirtti. Dünyada 1980’lerle birlikte küreselleşme sürecinin hızlanmasının iktisadi sahadaki
yol açtığı hızlı büyümenin neden ve sonuçlarını da derinlemesine ele alan Eğri, katılımcılara
küresel siyaset ve ekonomi ilişkisine dair derinlikli ve doyurucu bilgiler verdi.
Vatan şairi Merhum Mehmet Akif Ersoy’u anlatmaya ve tanıtmaya çalışan Mehmet Ayman
ise konferansa başlamadan önce salondaki gençlerin Akif i tanıyıp tanımadıklarını, eğer
tanıyorlarsa hakkında neler bildiklerini öğrenmek amacıyla birkaç soru yöneltti. Özellikle
Türki Kardeş Cumhuriyetlerden gelen gençlerin neredeyse tamamı Akif i ve istiklal marşını
tanıyordu. Oturumda Ayman’ın, Merhum Akif ve ailesi hakkında “Hüzünlü Dönenceler”
başlığı ile hazırladığı yedi dakikalık bir sunumu çok beğenildiği aldığı alkışlardan belliydi.
Ayman’ın, konuşma üç bölümden oluşuyordu. Ayman, birinci bölümde Akif’i ve ailesini
fotoğraf ve görüntüleriyle tanımayı arzu etmişti. Đkinci bölümde ise Akif’in biyografisini
kronolojik olarak yine bir sunumla aktardı. Konuşmasının son bölümünde ise Akif’in
şiirlerinden örnekler vermek amacıyla seçtiği birkaç şiirini nakletti.
Yaklaşık bir buçuk saat süren ve daha çok karşılıklı sohbet havasında geçen toplantıda gençler
sıkılmadan ve merakla Ayman’ı dinlediler. Toplantının sonunda da özel olarak soru sormak
isteyen gençler kaldı ve Ayman’a sorularını yönelttiler. Sonra karşılıklı adresler alınıp birkaç
hatıra fotoğrafı çekildikten sonra oturum sona erdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6567.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip
Lisesi’nin Atletizm Başarısı
Gençlik Spor Đl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kayseri Atletizm Đl Birinciliğinde
Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi genç kızlarda takım halinde il üçüncüsü oldu.
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Ayrıca erkekler kategorisinde de ferdi dereceler elde ettiler. Takım halinde Kayseri genelinde
önemli bir başarıya imza atan ĐMKB Đmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başarıları okulda
büyük bir sevinç yarattı. Okulda düzenlenen törenle yarışmalarda derecelere giren öğrencilere
çeşitli hediyeler verildi.
Ferdi olarak yapılan yarışmalarda elde edilen dereceler ise şu şekilde sıralandı: Sevim Armut,
disk atmada Kayseri ikincisi; Sinem Keskin, 800 metrede Kayseri üçüncüsü; Rabia Kara, 100
metre engellide Kayseri üçüncüsü; Rabia Kara, 400 metrede Kayseri üçüncüsü; Cansel
Patıhan, 100 metrede; Canset Patıhan, uzun atlamada Kayseri üçüncüsü; Cihan Kahraman,
1500 metrede Kayseri ikincisi; Cihan Kahraman, 3000 metrede Kayseri üçüncüsü;
Muhammed Emin Karabulut, 300 metre engellide Kayseri üçüncüsü; Mehmet Pugar, cirit
atmada Kayseri ikincisi oldular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6568.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Erkekler Sinsi Prostat Kanserine Dikkat!
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, dünyada erkeklerde en
sık görülen kanser türünün prostat kanseri olduğunu söyledi ve erken teşhis konusunda
uyarıda bulundu.
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Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, 1-7 Nisan tarihleri arasında
kutlanan Kanser Haftası nedeniyle, prostat kanseri ile ilgili bilgiler verdi. Bu kanserin, dünya
genelinde erkeklerde en sık görülen tür olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Emin Öztürk,
hastalığın tek çaresinin erken teşhis olduğunu ifade etti.
50 YAŞINDAN SONRA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR
Prostatı, erkeklerde idrar torbasının tabanında bulunan kestane büyüklüğünde et parçası,
biçiminde tanımlayan Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, prostatın
erkeklerin üreme sistemi için önemli olduğunu belirtti. Bu tür kanserin görülme sıklığının 50
yaşından sonra arttığını kaydeden Op. Dr. Emin Öztürk, “50 yaşından sonra görülme ihtimali
yüzde 10’larda iken, 60 yaşından sonra yüzde 30’larda, 70 yaşından sonra yüzde 60-70
arasında, 80 yaşında yüzde 90, 90 yaşından sonra ise yüzde 100’dür.” dedi.
SĐGARA ÖNEMLĐ BĐR NEDEN
Prostat kanserine neden olan etkenlere dair kesin bulgular olmadığını söyleyen Özel Tekden
Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, hastalı tetikleyen etkenlere dair şu bilgileri
verdi:
“ Birincisi yaş, ikincisi yağlı ve kırmızı etten zengin diyet, üçüncüsü de sigara. Sigaranın da
vücuttan atılım şekli nefes yolu ile değil, idrar yolu ile atıldığı için, sigaranın metabolitleri o
bölgeden geçerken DNA hasarı yapıyor ve prostat ve mesanede kanser riski oluşturabiliyor.
50’den önce görülme sıklığı ise çok düşük ve genetik geçiş önemli.”
ERKEN TEŞHĐS ÇOK ÖNEMLĐ
Hastalığın net belirtilerinin olmadığını dile getiren Emin Öztürk, bu nedenle erken teşhisin
önemli olduğunu vurguladı. Op. Dr. Emin Öztürk, “Bir erkeğin babasında, dedesinde,
amcasında prostat kanseri söz konusu ise 40-50 yaş arasında en az bir kere muayene
olmalıdır. Ama 50 yaşından sonra her erkeğin yılda bir kez prostat muayenesi ve prostat kan
tahlili yapılması gerekiyor. Çünkü, erken dönemde yakalanan prostat kanserinin tedavisi
yüksek oranda olumlu sonuçlanıyor. Ama geç evrede yakaladıklarımızda, hele bir de
kemiklere yayılmışsa, tedavi şansımız düşüyor.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6569.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

YÖK’te Bir Grup Genç
Gözlerinizi kapatın. Hareketli gençlik olmak için çırpınan ve bu hareketini toplumda gördüğü
herhangi bir sorunu çözmek için gerçekleştiren bir gençlik kitlesi düşünün. Çevresine, eşine
dostuna, veya hiç tanımadığı belki de hayatında bir daha hiç görmeyeceği insanların karşısına
geçip ‘’Dünyaya ne katıyorsun’’ diyerek onlarda bazı duyguları uyandırmaya çalışan bir kitle.
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Bu bilinçle yola çıkan sahip olduğu değerlerinden vazgeçmeden, günümüz değerleri ile de
kendini yenileyen yarınlara hizmet etmeye talip olan liderlik bilge ameleliktir düsturunu kabul
eden Türkiye’nin değişik illerinden bir araya gelen yaklaşık iki yüz kadar öğrencinin

içerisinde yer aldığı‘’Yarının Liderleri’’ isimli dinamik, genç ve üretmeye hazır bu grup
22.03.2014 tarihinde YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)’te idi.
Bu toplantı hem ev sahibi YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya hem de biz
öğrencilere ilkleri yaşatıyor. Genellikle polis ile öğrencilerin çatışma adresi olan YÖK
binasının önü bu sefer renkli eylemlerin ve samimi açıklamaların adresi oldu. Yarının
Liderleri projesi YÖK’te ilk öğrenci programının yapılmasına vesile oldu.
Programa YÖK’ü renklendirerek başlıyoruz. Kurul idare binası girişinde T.C.
YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI yazan yazının üzerine yine aynı harfleri el
yazısı ile yazarak ve renkli boyalara boyayarak tekrar yazıyoruz. Artık o ciddi, ketum,
devletin buyurganlığını ifade eden yazıdan eser kalmadı yerine renkli, cıvıl cıvıl tamamen
genç işi imajı kazanan YÖK tabelası geldi. Biz bu eğlenceli faaliyeti gerçekleştirirken Prof.
Dr. Gökhan Çetinsaya hoca hepimizi gülerek ve büyük bir keyifle izliyor.
Sonrasında yarının liderleri projesine seçilen tüm arkadaşlar YÖK Başkanı hocamızın da
katılımıyla yanında getirdiği kitapları idare binasının hemen önüne bağdaş kurarak okumaya
başladılar ve tüm insanlığa hep birlikte ‘’OKUSANA’’ mesajı verdiler.
Konuşmalara geçildiğinde ilk sözü Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanı Nihat Buğra
Ağaoğlu alıyor. Biz yeni bir medeniyetin doğuşuyuz diyerek gençlerin dünyanın nesnesi
görevi değil öznesi görevinde olmaları gerektiğini ifade ediyor. Đçende bulunduğumuz
yapılanmayı ise kimseden olmadan herkesten olan ifadeleriyle tanımlıyor. Salonda bulunan
öğrenciler için son derece anlamlı olan bu samimi ifadeler; aslında bizlere gelecek yıllarda
gerçekleştirilecek olan tüm politikalarda veya projelerde gençliği çok ama çok önemli
görevlerin beklediği mesajı veriyor. Aynı zamanda kuşatıcı, birleştirici ve
Konuşmaları dinlerken bir taraftanda şunu düşünüyorum: YÖK askeri darbe ile kurulduktan
sonra önemli vesayet makamı görevini üstlenmişti. Tamamen ideolojik amaçlarla kurulmuş ve
düzenlenmiş bir yapılanmaya sahipti. Sağcı sevmez solcu sevmez iktidar sevmez muhalefet
sevmez öğrenci hiç sevmez sadece statüko sever tüm bunları düşünürken Gökhan hocanın
salona hitaben ‘’YÖK’Ü TAMAMEN LAĞVETMEMĐZ LAZIM’’ sözüyle irkiliyorum.
YÖK’ün bugün artık ne savunulması, ne de izah edilmesi mümkün diyerek hem okusana
eylemi hem de YÖK tabelasının renklendirilmesinden dolayı öğrencilere teşekkür ediyor
yerine geçerken yüzüne manidar bir gülücük gelip konuveriyor. Sanki sisteme kaşı yönelttiği
bu eleştirisi kendisini çok mutlu etmişti.Yarının Liderlerinin YÖK’ teki eylemleri ve sayın
başkanla samimi diyalogları aslında devlet kurumlarının gençlerle daha sıcak iletişim
kurmasının gerekliliğini ortaya koydu. Geçmişte yapılan yanlışlıklar vizyon sahibi gençler ile
açıkça paylaşılmalı çözümlemeler üzerine konuşulmalı. Kurum kapıları içeride konuşulanları
gizlemek ve insanlara yeni korkular yaşatmak için kapanmamalı 22.03.2014 tarihinde YÖK’te
olduğu gibi özeleştiri, samimiyet ve gelecek güzel günler için sonuna kadar açılmalı. Vesayet
düzeniyle giriştiği cesur mücadeleden dolayı ve bizleri gelecek güzel günler için
yüreklendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya hocamıza, bu uzun yolculukta hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayan emeklerini esirgemeyen Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanı Nihat
Buğra Ağaoğlu abimize, ve tüm Yarının Liderleri ekibine teşekkür ediyorum.
Đyi ki varsınız…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6570.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Yahyalı Belediyesi Esat Öztürk Mazbatasını
Alarak Göreve Başladı
30 Mart mahalli seçimlerinde Yahyalı 'da yüzde 59.8 oy oranıyla seçimleri kazanan AK Parti
Belediye Başkan adayı Esat Öztürk bugün göreve resmen başladı.Yeni Belediye Başkanı Esat
Öztürk, sabah saatlerinde AK Parti ilçe teşkilatı ve partililerle...
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30 Mart mahalli seçimlerinde Yahyalı 'da yüzde 59.8 oy oranıyla seçimleri kazanan AK Parti
Belediye Başkan adayı Esat Öztürk bugün göreve resmen başladı.Yeni Belediye Başkanı Esat
Öztürk, sabah saatlerinde AK Parti ilçe teşkilatı ve partililerle Đlçe Seçim Kurulu'na geldi ve
mazbatasını aldı. Esat Öztürk daha sonra devir teslim töreni için Yahyalı Belediye Binası'na
geçti.Yahyalı Belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılanan yeni Belediye Başkanı Esat
Öztürk, devir teslim töreninde kısa bir konuşma yaptı. Esat Öztürk konuşmasında sorunsuz bir
seçim süreci geçirdiklerini, temiz bir siyaset izleyerek sadece projelerini konuştuklarını
söyledi. Öztürk, kedisine oy veren ve vermeyen tüm Yahyalı halkına teşekkür ederek, bundan
sonra Yahyalı'ya en güzel hizmetleri yapmanın telaşı içinde olacaklarını belirtti. Hizmetlerin
sadece belediye başkanı tarafından yapılmayacağını, meclis üyeleriyle, belediye çalışanlarıyla
ve halkla birlikte uyum içinde çalışılarak en iyi hizmetin Yahyalı'ya geleceğini vurgulayan
Öztürk, eski Belediye Başkanı Mehmet Araç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çiçek
ve plaket takdim etti. Eski belediye başkanını kapıda uğurlayan yeni başkan Öztürk,
belediyedeki başkanlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6571.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Sertifikalı Çobanlar 'kepenek' Giydi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanan protokol kapsamında uygulanan proje
çerçevesinde 15 gün süreyle eğitim alan 'sürü yöneticileri'...
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanan protokol kapsamında uygulanan proje
çerçevesinde 15 gün süreyle eğitim alan 'sürü yöneticileri' (çobanlar), sertifikalarını alıp
kepenek giydi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde verilen eğitimin sonunda, Belediye Kültür Merkezi'nde sürü
yöneticilerine sertifikalarının verilmesi için bir tören düzenlendi. Törene Develi Kaymakamı
Enver Ünlü, Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, ziraat odalarının
başkanları, hayvan üreticileri, davetliler ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Develi
Kaymakamı Enver Ünlü, kursun verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ''Hem
işsizlikten yakınıyoruz hem de bu işi yapmak istemiyoruz. Ne olursa olsun, yapılan iş
kutsaldır. Yaptığımız her işi de kurallarını, püf noktalarını bilerek yapmamız lazım'' dedi.
Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan da, Bakanlığın ön plana
çıkardığı Sürü Yöneticiliği Projesi'ni Develi ilçesinde başlattıklarını belirterek, ''Bu proje
bölgemiz için çok önemli. Meralarımız çok kısa sürede yeşilliğini kaybediyor. Ayrıca diğer
bölgelere göre daha az ot verimliliğine sahibiz. Bu şartlarda en iyi yapılabilecek iş
koyunculuk. Anadolu'da bir söz vardır, 'Buğday, koyun, gerisi oyun' diye. Bu sözün ne kadar
doğru olduğunu son yıllarda yaşadığımız kuraklıkla daha iyi gördük'' ifadelerini kullandı.
Ülkeler arası gelişmişlik ölçütlerinden birisinin de et tüketimi olduğunu vurgulayan Kayacan,
''Et tüketimini artırmanın yolu et üretimidir. Et üretiminin ilk ayağı da koyunculuk.
Koyunculuğu doğru yapmadığımız sürece başarılı olamayız. Geçmiş yıllarda çok büyük
sürülere sahiptik ve yurt dışına et ihraç ediyorduk. Şimdi büyük süreler yok oldu. Neden?
Bunda en büyük etken, sürü yöneticileri. Sürü yöneticisi bulamadığımız için sürü sahibi
olamadık'' diye konuştu.
Kayacan, koyunculukla ilgili sorunların tek tek masaya yatırıldığını ve kursa katılan 23
kursiyere bu konularda çok güzel bilgiler verildiğini de belirterek, ''Ben eğitime katılanlara
teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizde insanlar eğitime katılmayı 'ar' sayarlar, çok ciddiye
almazlar. Ben bu eğitime katılan arkadaşları medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum''
dedi.
Konuşmaların ardından 15 gün süreyle eğitim alan sürü yöneticilerine sertifikaları verildi.
Sertifika alan gruba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve
çobanlığın simgesi olan kepenekler giydirildi.
Bu arada Develi Kaymakamı Enver Ünlü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan
Kayacan da keçeden yapılan kepeneklerden giydi.
Öte yandan salona getirilen iki günlük 2 oğlak ve 1 kuzu, salondakilerin ilgi odağı oldu.
Kaymakam Enver Ünlü ve Đl Müdürü Özkan Kayacan başta olmak üzere salondakiler,
kuzularla fotoğraf çektirme yarışına girdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6572.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Gazeteciler Cemiyeti'nden Şilt
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Talas’ın 107 yıllık belediye tarihinde
üst üste iki kez seçilen tek başkan olan ve görev süresini tamamlayan Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım'a cemiyete sağladığı katkılardan...

02 Nisan 2014 Çarşamba 16:22

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Talas’ın 107 yıllık belediye tarihinde
üst üste iki kez seçilen tek başkan olan ve görev süresini tamamlayan Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım'a cemiyete sağladığı katkılardan dolayı şilt takdim etti.
Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen ziyarette cemiyet başkanı Veli Altınkaya,
10 yılda gazeteciler cemiyetine ve meslektaşlarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Altınkaya, "Görevde bulunduğunuz 10 yıl içinde, benim de görevde bulunduğum 4 yılda,
cemiyetimizin müşterek taleplerine ve meslektaşlarımızın makul taleplerine Talas Belediyesi
olarak hep yardımcı oldunuz. Meslektaşlarımızla sıcak ve samimi ilişkiler kurdunuz. Daha
önce görevlerini tamamlayan Kocasinan Belediye Başkanımızı ve Hacılar Belediye
Başkanımızı ziyaret ettim. Özellikle de zatıalinizi ziyaret edip cemiyetimize ve bütün
meslektaşlarımıza verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunarken, cemiyetimizin bir
anısı olması için size şiltini takdim etmek istedik. Tüm meslektaşlarımız adına yeni
hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, cemiyet başkanı Altınkaya'ya nezaketinden dolayı
teşekkür ederken, görevlerin geçici olduğunu belirtip, önemli olanın gök kubbede hoş bir seda
bırakmak olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, şehre sadece yerel yönetimlerin hizmet
etmediğini anlatarak, "Şehre hep birlikte hizmet ettik. Yerel yönetim olarak değil, kamu
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve basın camiası da şehrimizin
kalkınması için ciddi görevler üstlenmektedir. Bunu el birliğiyle, sevgi, saygı ve hoşgörüyle
yürüttüğümüze inanıyorum. O açıdan ben de bütün meslektaşlarınız adına size teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Başkan Yıldırım'a şilt
takdim ederken, Başkan Yıldırım da kendisine Talas'ın tarihi dokusundan Okutan Konağı'nın
bir kesitinin yer aldığı duvar saati hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6573.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Melikgazi Belediyesi'nden Arıcılık Kursu
Melikgazi Belediyesi MELMEK Kursları çerçevesinde Arıcılık Kursu açtı.Melikgazi
Belediyesi bünyesinde teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek
eğitimlerle kursiyerlere arı ırkları, arı biyolojisi, ana arı, polen,...
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Melikgazi Belediyesi MELMEK Kursları çerçevesinde Arıcılık Kursu açtı.
Melikgazi Belediyesi bünyesinde teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada
gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere arı ırkları, arı biyolojisi, ana arı, polen, arı sütü, arı
zehri, bal üretimi, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri gibi konularda eğitim
verileceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu sayede kursiyerlerin sertifikalı birer arı
yetiştiricisi olmalarının sağlanacağını bildirdi. Arı yetiştiriciliğinin düşük maliyetli ancak
ekonomik olarak ciddi bir gelir kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç,
“Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve
uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli arı yetiştiricisi olmalarını sağlamayı
amaçlıyoruz" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurs kayıtları için son başvuru tarihinin 25
Nisan 2014 olduğunu ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür
ve Sosyal Đşler Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6574.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Huzurevi'nin Ressamları Sergi Açtı
Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlıların yaptığı yağlı boya tablolardan oluşan
resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde
açılan sergi üniversite gençliği ve yaşlıları...
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Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlıların yaptığı yağlı boya tablolardan oluşan
resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde açılan sergi üniversite gençliği ve yaşlıları
bir araya getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (KAYMEK) tarafından
Huzurevi'nde açılan resim kursu meyvelerini birbirinden güzel tablolarla verdi. Huzurevi'nde
kalan beş kursiyer tarafından yapılan eserler Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde
sergilenmeye başladı. Serginin açılışını Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu
ve Huzurevi'nin ressam sakinleri yaptı.
Sergiye gezen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, yaşlı ve sahipsiz
insanlara sahip çıkmanın temel görevlerimizden biri olduğunu belirtti. Sahip çıkmanın sadece
bir takım ihtiyaçları gidermek manasında olmadığını ifade eden Keleştemur, "Yaşlılarımıza
sosyal bir takım imkanlar sağlamak da önemli. Bu bakımdan Kayseri Huzurevi takdir edilecek
işler yapıyor. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluyuz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da yapılan işin
önemini vurgulayarak, "Sadece misafirlerimizin fiziki ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor,
onların ruhlarına da hitap etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede de uğraş terapisi mahiyetinde
çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yaşlılarımızın ruh halini sergileme imkanı verdikleri için
üniversitemize teşekkür ediyoruz. Gençlerle birlikte dede torun ilişkisini sürdürmek amacıyla
kuşakları bir araya getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Sergideki tabloları yapan beş ressam arasında bulunan Mehmet Öztürk ve Muzaffer Akkoyun
da kendilerine böyle bir imkanı sağlamasından dolayı Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet
Özhaseki'ye teşekkür etti.
Huzurevi'ndeki yaşlılarımızın yağlı boya çalışmalarından oluşan sergide 110 tablo yer alıyor.
Sergi üç gün açık kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6575.html
Erişim Tarihi: 02.04.2014

Başkan Büyükkılıç’ı Đlk Tebrik Eden
Kaymakam Erkaya Yırık Oldu
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı
makamında ziyaret ederek, yeni dönem için başarılar diledi.Ziyaret sırasında Kaymakam
Yırık’a Đlçe Emniyet Müdürü Nurettin Şahin, Jandarma Komutanı...
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Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı
makamında ziyaret ederek, yeni dönem için başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Yırık’a Đlçe Emniyet Müdürü Nurettin Şahin, Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Uğur Yıldırım, Sağlık Müdür Vekili Dr. Fatma Aktaş
Anteplioğlu, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, Đlçe Müftüsü Musa Dolar, Tarım
Müdürü Yunus Akpınar, Tapu Sicil Müdürü Sami Yıldız, Nüfus Müdürü Mahmut Teke, Halk
Eğitim Müdürü Niyazi Sabancı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü
Mükremin Dayan da eşlik etti.
Konuk heyeti makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, önemli olanın muhabbet ortamı
içerisinde insanlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları ile geçmişten
bu yana iyi bir dayanışma örneği sergilediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu durumun
önümüzdeki dönemde de devam edeceği bilgisini verdi. Yapılan seçimlerin herkese hayırlı
olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç:
“Her şeyden önce yapılan seçimlerin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni
ediyorum. Huzur içerisinde bir seçim dönemini geride bırakmış bulunmaktayız. Bu dönemde
de hizmetlerimizi kesintiye uğratmadan sürdürmeye gayret edeceğiz. Önemli olan, muhabbet
ortamı içerisinde insanlarımıza hizmet etmektir” şeklinde konuştu.
Kaymakam Erkaya Yırık ise konuşmasında, dördüncü kez başkan seçilen Memduh
Büyükkılıç’ı tebrik etti ve yeni dönemdeki görevinde başarılar diledi. Yırık;
“Yeniden belediye başkanı olmanızdan dolayı şahsınızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Melikgazi’miz, Kayseri’miz ve
ülkemiz için önemli çalışmalar yapacağınızı umuyor ve teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.
Ziyaretin ardından Erkaya Yırık ve konuk heyet, Başkan Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6576.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Yerel Seçim
Değerlendirmesi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 30 Mart 2014 yerel
seçimleri hakkında açıklama yaptı. Hiçyılmaz, “Milletimiz tercihini sandıkta verdiği oylarla
ortaya koymuştur. Türkiye’nin artık seçim gündeminden uzaklaşarak,...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 30 Mart 2014 yerel
seçimleri hakkında açıklama yaptı. Hiçyılmaz, “Milletimiz tercihini sandıkta verdiği oylarla
ortaya koymuştur. Türkiye’nin artık seçim gündeminden uzaklaşarak, özellikle ekonomi
gündemine dönmesi gereklidir” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, ticaretin merkezi olan Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu
niteliğindeki Ticaret Odası olarak, 16 bini aşkın üyenin beklentilerini dile getirdiklerini
kaydederek, “Milletimiz tercihini sandıkta verdiği oylarla ortaya koymuştur. Seçim

sonuçlarının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. 30 Mart yerel seçim sonuçlarının
verdiği mesaj, demokrasinin yeniden tecelli ettiği yönündedir. Türkiye’nin artık seçim
gündeminden uzaklaşarak, özellikle ekonomi gündemini ve Cumhuriyetimizin 100. yılına
ilişkin hedeflerini konuşması gereklidir” diye konuştu.
Seçimlerden hemen sonra, Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından Türkiye’nin 2013
yılında yüzde 4 oranında büyüdüğünün açıklanmasının, ekonominin istikrardan beslendiği
gerçeğini yeniden hatırlattığını ifade eden Hiçyılmaz, “Çünkü Türkiye’nin Gayri Safi Yurt içi
Hasılası 17 çeyrektir kesintisiz olarak büyümektedir. Đş dünyası olarak, bu büyüme
rakamlarının daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve sürdürülebilir olması için, siyasi
gerilimi artıracak değerlendirmelerden artık uzak durulması gerektiğini düşünüyoruz.
Ekonominin yeniden gündemin ilk sıralarındaki yerini almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
KTO olarak, her zaman, huzur, güven ve istikrardan yana olduklarını vurgulayan Başkan
Hiçyılmaz, “Seçim sonuçları, milletimizin de tercihinin huzur ve istikrardan yana olduğunu
ortaya koymuştur. KTO olarak bir kez daha, milletimize, demokrasinin temel unsuru olan
seçme ve seçilme hakkının sağlıklı işlemesine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.
30 Mart yerel seçimlerinde yarışı kazanan belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, sonuçların
ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6577.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Sarızlı Aileye Moral Desteği Ziyareti
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün toplumun değişik kesimleri ile doğrudan diyalog
kurmak amacıyla başlattığı aile ziyaretleri ilçelerde devam ediyor. Gül Düzgün bu kez Sarız
ilçesindeki Çulha Ailesi’ni ziyaret etti.Gül Düzgün’ün...
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Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün toplumun değişik kesimleri ile doğrudan diyalog
kurmak amacıyla başlattığı aile ziyaretleri ilçelerde devam ediyor. Gül Düzgün bu kez Sarız
ilçesindeki Çulha Ailesi’ni ziyaret etti.
Gül Düzgün’ün Sarız’daki aile ziyaretin adresi, yüzde 70 zihinsel engeli nedeniyle eşi
Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören iki çocuklu Döne Çulha’nın evi oldu.
Sarız Kaymakamı Mustafa Mendeş’in eşi Nurgül Mendeş ile birlikte Döne Çulha’yı ziyaret
eden Gül Düzgün, eşinin hastalığına rağmen iki çocuğunu da okutarak örnek bir yaşam
mücadelesi veren Döne Çulha’yı tebrik etti.
Çocukların eğitim durumu ile yakından ilgilenen ve ihtiyaçları ile ilgili bilgiler alan Gül
Düzgün, Çulha Ailesi’ne çocukların eğitimi için sağlanan desteğin sürdürüleceğini söyledi.
Ortaokul 1 ve ortaokul 3’ncü sınıfta okuyan iki evladı bulunan Döne Çulha ise, eşinin
hastalığının kendilerini zor durumda bıraktığını ama çocuklarını okutabilmek için üzerine
düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştığını anlatarak, “Bu zor zamanımızda ziyaret etmeniz bize

güç ve moral verdi. Allah sizlerden ve devletimizden razı olsun” sözleriyle duygularını dile
getirdi.
Gül Düzgün, çocuklarla da sohbet ederek onlara bazı hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6578.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Kanser Araştırma Derneği’nden Vali Düzgün’e
Ziyaret
Vali Orhan Düzgün, Türkiye Kanser Araştırma Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Akif Özdemir ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Özkan ve Yönetim Kurulu
üyeleri Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner ve Ali Çiçek’i makamında kabul...
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Vali Orhan Düzgün, Türkiye Kanser Araştırma Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Akif Özdemir ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Özkan ve Yönetim Kurulu
üyeleri Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner ve Ali Çiçek’i makamında kabul etti.
Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, Vali Düzgün’e derneğin çalışmaları ile
Türkiye’de ilk kez Kayseri’de kurulması yönünde çalışmaları yürütülen Kanserli Hastalar
Destek Tedavi Merkezi (HOSPĐCE) Projesi hakkında bilgiler verdi.
Vali Düzgün ise, dernek yöneticilerinin ziyaretinden ve çalışmalarından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, HOSPĐCE Projesi’nin Kayseri ve kanser hastaları için taşıdığı
öneme işaret etti.
Halk sağlığı açısından büyük bir sorun haline gelen kanseri yok saymanın mümkün
olmadığını, aksine kanserin önemini ve korunma yollarını halka daha çok anlatarak bu konuda
oluşan bilincin artırılması gerektiğini vurgulayan Vali Düzgün, tıp biliminin gelişmesinin pek
çok insanı kanserden koruduğuna ve kanserden kurtulanların oranının daha da yükselmeye
başladığına dikkati çekti.
Kanser hastalığına yakalananlara ise hem tıbbi hem de sosyal açıdan destek vermenin önemli
bir görev olduğunu kaydeden Vali Düzgün, “Derneğimizin başlattığı ve Türkiye’de ilk olacak
HOSPĐCE Projesi’nin Avrupa’da güzel örnekleri bulunmaktadır. Dernek yöneticilerini, son
dönemine giren kanser hastalarına destek tedavisi verme amacını taşıyan rehabilitasyon
merkezi niteliğindeki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Arsası temin edilen ve
Kayseri’yi bu alanda da örnek hale getirecek projeye Kayserili hayırseverlerin destek
vereceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.
Türkiye Kanser Araştırma Derneği Kayseri Şubesi tarafından Türkiye’de ilk kez Kayseri’de
kurulması yönünde çalışmaları yürütülen HOSPĐCE Projesi son günlerine yaklaştığı
düşünülen hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanırken, HOSPĐCE
hizmetlerinden, tedavi süreci tamamlanmış ve 6 aydan daha kısa süreli yaşam beklentisi olan
hastalar ve yakınlarına ev ortamına benzer atmosferde doktor, hemşire, psikolog, sosyal

hizmet uzmanı ve din görevlisi ile gönüllülerden oluşan profesyonel bir ekip tarafından
hizmet verilmesi planlanıyor.
HOSPĐCE Projesi için Erciyes Üniversitesi’nin karşısında 12 bin metrekare arsa imarı hazır
halde bekletiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6579.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Bünyan Belediyesinde Devir Teslim Töreni
Yerel seçimlerde AK Parti'den Bünyan Belediye Başkanı seçilen Şinasi Gülcüoğlu,
düzenlenen törenle Mehmet Özmen'den görevi devraldı.30 Mart yerel seçimlerinde 9 bin 643
oy alarak Bünyan Belediye Başkanlığını kazanan Şinasi Gülcüoğlu...
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Yerel seçimlerde AK Parti'den Bünyan Belediye Başkanı seçilen Şinasi Gülcüoğlu,
düzenlenen törenle Mehmet Özmen'den görevi devraldı.30 Mart yerel seçimlerinde 9 bin 643
oy alarak Bünyan Belediye Başkanlığını kazanan Şinasi Gülcüoğlu Bünyan Belediye
Başkanlığı önünde yapılan töreni ile Bünyan Belediye Başkanlığı makamına oturdu.Saygı
duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurban kesilerek başlayan
törenlerde, Gülcüoğlu, "Ak partiye oy veren vermeyen diğer partilere MHP ye CHP ye oy
veren vermeyen herkese yaptıkları çalışmalarından dolayı başta tüm parti başkanlarımız
olmak üzere seçimin huzurlu geçmesini sağladıkları için huzurlarınızda çok teşekkür
ediyorum" dedi.Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Ülkemiz üzerinde oynan
oyunları düşünerek 'benim oyum dağdaki çobanla bir mi?' diyen zavallılara karşı iyi bir ders
verilmiştir. Sen hala üç beş ağacın peşinde misin diyen zavallılara halkımız dersini vermiştir.
Milletimize buradan da çok teşekkür ediyorum. Demokrasi böyle bir şey, birçok insan aday
olur ama nasip bir tanedir. Bu görevde bize nasip oldu. Đnşallah bizlerde sizlerle birlikte el ele
kol kola omuz omuza memleketimizin işleri ile uğraşacağız inşallah 2023'e Bünyan’ı birlikte
kalkındıracağız dedi.Programda kısa bir konuşma yapan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen, "Şimdiye kadar Bünyan sevdası ile gerçekten yüreğini koyarak çalışan tüm
arkadaşlarıma tüm belediye çalışanlarımıza ve tüm Bünyan halkına MHP'ye oy vermiş
vermemiş CHP'ye AK Parti'ye oy vermiş vermemiş herkese teşekkür ediyorum. Şinasi
Başkanımında hizmet çıtasını yükselterek Bünyan’a en iyi şekilde hizmet edeceğini
düşünerek Belediye başkanlığı hayırlı olsun diyorum. Bünyan’a yapılacak her türlü hizmette
her türlü konuda yanlarında olacağım yineliyorum" dedi ve Bünyan halkından helallik istedi.
Törenden sonra Bünyan belediye Başkanlığı makamına oturan Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu kutlamaları kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6580.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Tanıtım
Toplantısı
Darüşşafaka Eğitim Kurumları tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi.KAYSO Konferans
Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya ve öğrenci
velileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan...
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi.
KAYSO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Yasemin Özata
Çetinkaya ve öğrenci velileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DEK Sosyal
Bilimler Bölüm Başkanı Nimet Renkliyıldız, “Hızla değişen dünyada eğitim anlayışı yeniden
planlanmaktadır. Gençlerin aldıkları eğitim ile donanımlı olmalarının yanı sıra kendilerini
doğru ifade edebilen, toplumsal sorumluluk sahibi, sosyal ve kültürel yönden kendini
geliştirmiş ve yaşam boyu önemli olan bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Darüşşafaka
Eğitim Kurumları Türkçeye hakim, Đngilizceyi etkin kullanan, iki yabancı dilde de iletişim
kurabilen, çağdaş, özveriye sahip gençler yetiştirmektedir” ifadelerini kullandı.
Renkliyıldız’ın konuşmasının ardından Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı tanıtan video
sunumu yapıldı.
Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya da, “Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2008 yılından
itibaren taşraya yönelik çalışma faaliyetlerine başlamışlar. Gördüğüm kadarıyla öğrenci
yelpazesi konusunda çeşitlendirmeye vesile olmuş ve Kayseri’de de bu kurumlarda okuyan
öğrencileri görünce de çok mutlu oldum. Türkiye bütün nüfus ortalamasına oranla dünya
ortalamasını karşılaştırdığımızda yüksek olan bir ülkedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6581.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

“Đktidar Olmak Đmtihan Olmaktır”
Basın toplantısında konuşan Başkan Özhaseki; “Bu şehri gönlümüz ile ruhumuz ile sevdik.
Đnsanları aile fertlerimizden biri olarak gördük ve hizmet ettik. Geldiğimiz nokta da bunun bir
ispatı. Bütün hemşehrilerimize bu güveni verdikleri için teşekkür ediyorum. Đktidar olmak
imtihan olmaktır” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçim sürecinde tüm ilçelere ikişer sefer
gittiğini en ücra köşedeki köylere kadar gitmeye çalıştığını söyleyerek, yaptıkları toplantılarda
hiç kimseyi partili veya partisiz ayırmadığını belirtti.
Özhaseki, yine seçim sürecinin sokakların temiz ve gürültü kirliliği olmadan geçtiğini
kaydederek; “Şehri süslemelerine siyasi partilerin izin verdik. En azından Türkiye’ye örnek
bir seçim kampanyası atlattık” dedi.
“Kayseri’de bir rekor kırılmaktadır”
Seçim sonuçlarının doğru okunması gerektiğini söyleyen Özhaseki; “Kayseri’de bir rekor
kırılmaktadır. Bu rekor devam ediyor. 94’te başlayan hizmet atağı devam ediyor ve 5. Dönem
itibariyle güvendiklerini tüm hemşehrilerimiz gösterdi. Bu güveni layık gören tüm
hemşehrilerimize minnettarız. 5. Dönem Kayseri halkı beni seçiyor. Bütün ilçelerde şahsıma
verilen oyun yüksek olduğunu görüyoruz. Bana en yüksek oyu verdikleri için teşekkür
ediyorum. Onların bize duyduğu güven karşısında bizim onları mahçup etmememiz ve
fedakarlıkla çalışmamız lazım.
Geçtiğimiz dönemlerdeki oy oranları ile kıyaslama yapılabilir. Ama her seçimde alanlar
değişiyor. Đlçe sayıları değişiyor. 2009 seçiminde de ilçe sayısı değişti. Bunlar kıyas olarak
kabul edilebilir mi kendi içlerinde kabul edilebilir. Kayseri genelinde aldığımız oy oranı
yüzde 60’lara çıktı. Kendi içinde yüzde 18’lik bir artış var. Bu bizim açımızdan sevindirici bir
durum. Bütün Türkiye’de belediyelerde yıpranma olur. Belediye başkanları kıl payı seçilir,
yıpranma ile çıkarlar. Yerel yönetimler insanları ve partileri yıpratır. Biz 5. Döneme giriyoruz
ve hala oylarımızı artırarak seçiliyoruz” şeklinde konuştu.
Sevindirici bazı gelişmelerin olduğunu da ifade eden Özhaseki; “Birçok ilde seçmen
kamplaştı. Đnsanlar karşıdaki parti olmasın da onu destekleyeyim diye bir tavra girdiler.
Şehrimizde bunu görmedik. Genel seçime tesir edecek şekilde kamplaşma olmadı. Yüzde 60
oy aldık ama yüzde 40 bize düşman değil. Kendi kulaklarımla duydum, ‘Başkanım sizi
seviyoruz, ama ne olur hakkınızı helal edin. Bizim ideolojimiz bu’ diye çoğu insan bunu
söylemiştir. Bize oy vermeyen insanlar da bizim kardeşimiz, asla düşman değiliz” dedi.

“Yereli konuşamadık”
3 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’yi suçlayan konuşmalarına da değinen Özhaseki
şunları anlattı; “Birkaç gün içinde doğruları gördü ama hiçbir partiye yakışmayan bir algı
idaresine başladılar. Gittikleri yerlerde ellerine tutuşturdukları kötü kağıt parçaları ile iftira
attılar. Burada da hesap tutmadı. Son güne kadar belediyenin önüne gelerek çirkin görüntü
sergilediler. Biz bin kişi toplayıp yaptırmazdık ama yapsınlar dedik. Sonuç ne oldu. Kayseri
bu müfterilere prim vermedi. Aldıkları oylardan belli. Bunun da altının iyice çizilmesi lazım.
Üzüldüğümüz şeyler de var. Yereli konuşamadık. Şehrimizi konuşamadık. Bu şehir nereye
gidecekse projelerimizi doğru şekilde anlatamadık. Şu anda bile geriye doğru baktığımız
zaman hiçbir arkadaşımızın örnek alınacak bir projesi yok. Genel siyaset üzerinden kampanya
yürüttüler. Bu konu sizi üzüyor. Bütün arkadaşlar genel siyaset üzerinde konuştular.”
“Siyasi nezaketi elden bırakmadık”
Özhaseki bu süreçte şahsını ve ailesini hedef alanlar olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle
devam etti; “Bunlar da bizi üzdü. Ama yeni yetme tipler gelince dedelerimizden başladılar.
Ona laf atanları onların ruhaniyeti çarpacak.
Biz yine siyasi nezaketi elden bırakmadık. Fakat o sözleri söyleyenleri adam yerine
koymamaya devam edeceğiz. Gördüğümüz yerlerde selam vermemeye devam edeceğiz.
Seçim bitti geçim dönemi başlıyor. Hemşehrilerimiz bize güvendi. 5 yıl daha mühür verdi.
Özelimizde kimse ile kavga etmemekle birlikte kamu malında gözü olanlarla savaşmaya
devam edeceğiz. Kayseri’nin yüzde 100’ünü kucaklamaya devam edeceğiz. Buna da dikkat
ediyoruz. Bu konuda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı’na düştüğünü biliyorum. Hiç
özelimiz olmadı bugüne kadar. Bu şehri gönlümüz ile ruhumuz ile sevdik. Đnsanları aile
fertlerimizden biri olarak gördük ve hizmet ettik. Geldiğimiz nokta da bunun bir ispatı. Bütün
hemşehrilerimize bu güveni verdikleri için teşekkür ediyorum. Đktidar olmak imtihan
olmaktır.
“Ulaşım biraz daha nezih ve şık olacak”
Yeni dönemle ilgili olarak, devam eden işlerinin olduğunu belirten Özhaseki, yeni dönemde
yapacaklarını şöyle anlattı; “Bu yıl itibariyle raylı sistemde önemli yatırımlar devam edecek.
Anayurt hattının ihalesini yapacağız. 30 araç daha alacağız. Bu araçlar da geldiği zaman, bir
yıldan fazla olmayacak. Kayseri’de ulaşım biraz daha nezih ve şık olacak. Đçi daha ferah bir
şekilde yolculuk taşımacılığı olacak. Kayseri Mahallesi projesi devam ediyor. Eski Kayseri
Mahallesinin örneği sene sonuna doğuyor.
Kale içi projesi için çok emek verdik. Bodrum kat Arkeoloji müzesi olacak. Çağdaş sanatların
sergileneceği yer olacak. Kültür yolu projesi başlamıştı. Birkaç ay içinde bitecek. Yol özel
olacak. Keyifli yolu takip eden herkes kayseri tarihinin en önemli eserlerini görmüş olacak.
Müze çalışmalarımız var. Kayseri Lisesi’ndeki çalışmamız bir yıl daha alır. Kültür yolu
üzerinde Kiçikapı meydanı yeniden dizayn edilecek. Çok keyifli bir meydan olacak.
Camiikebir civarında bir çalışmamız var. Caminin önünün açılması, Vezir Hanı’nın tarihe
kazandırılması çalışmalarımız var.
Talas’ta meşhur bir kolej var. Talas Amerikan Koleji’ni inşaata alacağız ve bir yıl sürecek.
Gençlik merkezi olacak.
Sahabiye Medresesi bize devroldu, kitapçılar çarşısı ve sahaflar çarşısı olacak.
Trilyonluk projelerimiz var. Katı atık projesi var. 46 trilyona mal oluyor. Bütün bunlar
tasnifleniyor, bu yıl içinde bitecek. Hal kompleksimiz devam ediyor. Đki ay içinde bitecek.
“Đlçelerde gecikmeden işe başlıyoruz”
Yeni projelerimiz de var ve bunları açıklamıştık. Đlçelerle ilgili olanlar var. 324 köyün suları
mikroplu. Kaynaklarında ve şebekelerinde çalışma, kanalizasyon hattının yapılması ve arıtma
tesislerinin yapılması lazım. Raporlandı ve bu yıl itibariyle bu hizmete başlıyoruz. Oralarda
asfaltlama ve kaldırım çalışması ile söz verdiğimiz yollarımızın çalışması olacak.
Planladığımız bir yıl olacak. Đlçelerde gecikmeden işe başlıyoruz.

Kayseri’de 3 önemli proje var. Sahabiye, Eskisanayi ve hava Đkmal Projesi. Bunlarla ilgili
olarak çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa süre içinde Hava Đkmal ve Sahabiye’de bu yıl
itibariyle bütün planlamalarımız bitecek.
Eski sanayi ile ilgili biraz bekliyoruz. Buradaki kardeşlerimizin ikna olması ve projelerde
mutabık kalacağımız konuların belirlenmesini bekliyoruz. Burada bir iki yıl daha çalışıp işe
öyle başlayacağız.Bu yıl itibariyle katlı kavşakların yapımına başlayacağız. Projelerin
uygulama safhasına geldik. Kış şartları erken başlamazsa çalışmalar başlayabilir.
Esnaf siteleri vardı. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin planlamasındaki ana
hesap kafamızda çok net. Şehrin konut alanlarını uydu kent olarak yapacağız. Şehrin
gelişmesini doğu tarafına doğru yönlendireceğiz.Başkan Özhaseki’ye sorulan Başbakan
Kayseri’ye gelecek mi sorusuna; “Başbakan gelirse bir iki büyük projemiz var. Onları
açmasını isteyeceğiz. Geleceği yönünde bir duyum var. Başbakanın katılacağı bir törende
Anadolu Harikalar Diyarı’nı açtırmayı düşünüyoruz. Đyi bir açılışı da hak ediyor. Bunun
dışında esnaf siteleri var. Sayın Başbakanımız gelmek isterse bu açılışları denk getirip
açabiliriz” şeklinde cevap verdi.
Başkan Özhaseki’ye sorulan bir diğer soru da Ak Parti’nin Kayseri’de birinci gelmediği
ilçelerde nasıl bir tavır takınacağıydı. Özhaseki bu soruya da şöyle açıklık getirdi; “Diğer
seçilen belediye başkanlarımızı çağıracağız ve konuşacağız. Đdeolojik tavırlar görürsek
kendileri bilir ve kaderleri ile baş başa kalırlar.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6582.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Mhp Đl Başkanı Mete Eke'den Alparslan
Türkeş’in Vefatının 17. Yıldönümü Đle Đlgili
Taziye Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke yaptığı yazılı açıklamada, "Türk
milliyetçiliği davasının ve ülkücü hareketin lideri, partimizin kurucu genel başkanı merhum
Alparslan Türkeş’in aramızdan ayrılışının 17....
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke yaptığı yazılı açıklamada, "Türk
milliyetçiliği davasının ve ülkücü hareketin lideri, partimizin kurucu genel başkanı merhum
Alparslan Türkeş’in aramızdan ayrılışının 17. yılını şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.
MHP Đl Başkanı Mete Eke yaptığı yazılı açıklamada, "Bize bıraktığı fikirlerini ve partimizi
her zaman olduğu gibi bu günde Türk milletine eksiksiz bir şekilde, aldatıp kandırmadan
iktidara gelme yönünde azmimiz ve gayretimiz devam etmektedir. Yarın Saat 10.00 da kabri
başında Kayseri teşkilatı olarak onlarca otobüsle katılıp dualar eşliğinde bir kez daha yad
edeceğiz. Bu vesile ile merhum Başbuğumuza Allah'tan Rahmet diliyor, mekanı cennet olsun
diyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6583.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

‘sağlıkta Bedel Ödeyenler’ Filminin Galası
Yapıldı
Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sona erdirmek için hazırlanan
‘Sağlıkta bedel ödeyenler’ filmi, Kayseri’de sahne aldı.Şehir Tiyatrosu’nda sahne alan filme,
sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi....
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Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sona erdirmek için hazırlanan
‘Sağlıkta bedel ödeyenler’ filmi, Kayseri’de sahne aldı.
Şehir Tiyatrosu’nda sahne alan filme, sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Film hakkında
bilgiler veren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “Bugün ‘Sağlıkta Bedel Ödeyenler’
diye bir film sahneye koyduk. Bu filmi sahneye koyarken amacımız, 2002 yılından bu güne
kadar sağlıkta hasta memnuniyeti yüzde 39'lardan 76'lara çıktı. Ancak son dönemlerde
sağlıkta şiddetin arttığını da görüyoruz. Bu anlamda herkesin ayrı bir modeli var şiddete karşı
mücadele ile alakalı. Biz Sağlık-Sen olarak sorunun çözümü odaklı bir eylem planı hazırladık.
Bunların başında özellikle Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bir sempozyumla
beraber bir kampanya başlattık” dedi.
Memiş ayrıca, “Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans kampanyasıdır. Ardından taleplerimiz
doğrultusunda bakanlık; Beyaz kutu uygulaması, hukuki destek sağlanması gibi çözümler
ortaya koydu. Biz de Sağlık-Sen ailesi olarak özellikle topluma bir mesaj vermek adına
çalışanların bu hizmeti sunarken neler yaşadıklarını, ne sıkıntılar yaşadıklarını, hasta taşırken
ambulans kazası nedeniyle sakat kalan arkadaşlarımızın, yine Van depremin de birçok
yakınını kaybetmesine rağmen görevini bırakmayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızın, yine
kırım Kongo hastalığıyla mikrobun bulaşmasından dolayı vefat eden arkadaşımızın eşinin
açıklamalarıyla beraber toplumsal bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Topluma ‘bakın sağlık
çalışanları bu kutsal görevi fedakarca yapıyorlar. Onlara şiddet uygulamayalım. Onlara sahip
çıkalım. Diye bir mesaj vermek adına böyle bir film organize ettik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6584.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Olaya Giden Polis Ekibine Saldırı: 2 Polis
Yaralı
Kayseri'de bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibi saldırıya uğradı. Saldırıda 2 polis
memuru yaralanırken, polis araçlarında maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,
TOKĐ Demokrasi Mahallesi'nde iddiaya göre okul çıkışlarında...
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Kayseri'de bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibi saldırıya uğradı. Saldırıda 2 polis
memuru yaralanırken, polis araçlarında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, TOKĐ Demokrasi Mahallesi'nde iddiaya göre okul çıkışlarında
öğrencileri rahatsız eden Ozan D., Yusuf Y. ve Arif. Y.'yi vatandaşlar polisi arayarak ihbar
etti. Đhbar üzerine olay yerine gelen polis memurları Cihangir K. ve Fazıl K., burada Ozan D.,
Yusuf Y. ve Arif Y.'nin saldırısına uğradı. Saldırıda, polis memuru Fazıl K.'nın ayağı
kırılırken, polis memuru Cihangir Y'nin de eli kesildi. Ozan D., Yusuf Y. ve Arif Y., olay
yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan polis memurları
Cihangir K. ve Fazıl K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan tedavilerinin
ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6585.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Đl Seçim Kurulu, Sonuçları Ysk'ya Gönderdi
30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler seçimleriyle ilgili Đl Seçim Kurulu'na yapılacak itirazların
süresi, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Đl Seçim Kurulu, kesinleştirdiği sonuçları Yüksek
Seçim Kurulu'na gönderdi.Kayseri'de Belediye...
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30 Mart'ta yapılan Mahalli Đdareler seçimleriyle ilgili Đl Seçim Kurulu'na yapılacak itirazların
süresi, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Đl Seçim Kurulu, kesinleştirdiği sonuçları Yüksek
Seçim Kurulu'na gönderdi.
Kayseri'de Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği sonuçlarına itiraz olmadığı
bildirilirken, Đlçe Seçim Kurulları'na muhtarlık ve Đhtiyar Heyeti üyelikleri sonuçlarına çok
sayıda itiraz geldiği öğrenildi. Đlçe Seçim Kurulları, gerektiğinde oyların tekrar tekrar
sayılması sonucunda, itirazları değerlendirerek sonuçlandırdı.

Bundan sonra seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise tebliğ tarihinden itibaren 1 hafta
süreyle Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunabilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6586.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Hayırseverden Eğitime Katkı
Hayırsever işadamları Özkoyuncu Madencilik A.Ş. ortakları tarafından yaptırılarak
Üniversiteye bağışlanacak Yahyalı Meslek Yüksek Okulu binası için protokol imza töreni
düzenlendi.ERÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen...
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Hayırsever işadamları Özkoyuncu Madencilik A.Ş. ortakları tarafından yaptırılarak
Üniversiteye bağışlanacak Yahyalı Meslek Yüksek Okulu binası için protokol imza töreni
düzenlendi.
ERÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Özkoyuncu Madencilik
A.Ş. ortakları Ali Rıza Özdereci, Ali Burçin Özdereci, Ahmet Koyuncu, Abdurrahim
Koyuncu ve Hacı Ahmet Koyuncu katıldı. Törende konuşan Vali Orhan Düzgün, hayırsever
işadamlarına teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6587.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol,
Mazbatasını Aldı
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 30 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından
mazbatasını aldı.Karayol, AK Parti Kayseri Đl Başkan Yardımcısı Kubilay Hasan Gürcan ve
AK Parti Kayseri Đl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kalem’le beraber belediye...
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Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 30 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından
mazbatasını aldı.
Karayol, AK Parti Kayseri Đl Başkan Yardımcısı Kubilay Hasan Gürcan ve AK Parti Kayseri
Đl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kalem’le beraber belediye hizmet binasına geçti. Đncesu

Belediye Başkanı Zekeriya Karayol belediye önünde personel, AK Parti Đlçe teşkilatı
yönetimi, AK Parti Đlçe Teşkilatı Gençlik Kolları ve çok sayıda vatandaş tarafından alkışlarla
karşılandı.
Düzenlenen törende konuşan AK Parti Đncesu Đlçe Başkanı Đsmail Tekinsiz, ''Bu yeni dönem
Zekeriya Karayol’a ve meclis üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Đnşallah 10 yılda olduğu gibi,
önümüzdeki beş yılda da Başkanımız iş tecrübesi ile hizmet etmeye devam edecek. Seçim
boyunca göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim'' dedi.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da konuşmasında, ''Rabbime hamd ediyorum. 3.
kez Đncesu halkı emanetini bize teslim etti. Bize teslim edilen bu emanetin sorumluluğunu
bilen bir kişiyiz. Đnşallah 10 yılda yapmış olduğumuz hizmet süresince yere düşürmediğimiz
emaneti bu beş yıllık emanet süresinde de bu bizdendi, bizden değildi demeden, Belediye
sınırları içerisinde yaşayan bütün insanları ayrıştırmadan gece gündüz demeden, cumartesi,
Pazar demeden Đncesu için yaptığımız çalışmaların tamamını diğer mahallelerimize de
yaparak hizmet edeceğiz. Seçim süreci yaşandı ve bitti. Demokrasilerde halkın kararına saygı
gösterilmesi gerekir. Đncesu halkı kararını bu şekilde verdi. Seçim döneminde bazı
olumsuzluklar olsa da özellikle gençlik kollarımız ve parti teşkilatımızdaki arkadaşlarımın
sağduyulu davranışlarıyla olumsuz bir olayla karşılaşmadık. Buna da şükrediyorum, bunda da
emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Seçim bitti, geçim başladı. Kaldığımız yerden
eskiden yaptığımız hizmetlerin kat kat fazlasını Đncesu halkına ve diğer mahallelerimize
yapmak için hizmet edeceğiz. Bize oy veren vermeyen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor,
sağlık sıhhat ve saygılarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6588.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Başkanlar, Dengiz'i Ziyaret Etti
Seçimi kazanan bazı ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'i makamında ziyaret etti.30 Mart yerel seçimlerin ardından,
belediye başkanlıklarını ilan eden, Talas, Bünyan,...

03 Nisan 2014 Perşembe 16:29

Seçimi kazanan bazı ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'i makamında ziyaret etti.
30 Mart yerel seçimlerin ardından, belediye başkanlıklarını ilan eden, Talas, Bünyan, Felahiye
ve Develi belediye başkanları, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Đl Başkanı
Ömer Dengiz'i ziyaret etti.
Đl Başkanı Dengiz'i ilk olarak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ziyaret etti.
Palancıoğlu'nun ardından sırasıyla, seçimi kazanarak Bünyan'da büyük başarıya imza atan,
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve Đlçe Başkanı Savaş Gökçe, Felahiye Belediye
Başkanı Vural Coşkun ve Đlçe Başkanı Mustafa Gürcü ile belediye meclis üyeleri ziyaret etti.

Yoğun randevu trafiğinde Đl Başkanı Ömer Dengiz'i son konuğu ise, Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar ve Đlçe Başkanı Mehmet Durukan ile Ak Parti Đl Başkan Yardımcısı ve
Develi Koordinatörü Şükrü Şenkürtüncü oldu.
Đl Başkanı Ömer Dengiz, ilçelerde seçimi başarı ile kazanan belediye başkanları ve ilçe
başkanlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni görevlerinin,
ilçemize, şehrimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6589.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Đç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Raşit Feyzi:
Modern Dünyam Hastanesinde görevli Đç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Raşit Feyzi, D
vitamini eksikliği hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Feyzi, D vitamini eksikliği olan hastaların
güneş ışığından faydalanmasını önerdi.Modern Dünyam...
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Modern Dünyam Hastanesinde görevli Đç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Raşit Feyzi, D
vitamini eksikliği hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Feyzi, D vitamini eksikliği olan hastaların
güneş ışığından faydalanmasını önerdi.
Modern Dünyam Hastanesinde görevli Đç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Raşit Feyzi,
hastalarda görülen D vitamini eksikliği ile ilgili bilgiler verdi. Feyzi D vitamini eksikliği ile
ilgili olarak, "D vitamin eksikliği toplumun yaklaşık yüzde 30’unda görülmektedir. Özelliği
güneş ışığı az alan kişilerde görülüyor. Kapalı alanlarda çalışanlarda özellikle D vitamini
eksikliği olabilir. Đlk 1 yaşına kadar çocuklarda güneş ışığı az aldıklarından dolayı D vitamini
eksikliği olabilir. D vitamini aldığımız takviyelerle vücudun yüzde 5-10 oranında ihtiyacını
karşılamaktadır. D vitamini eksikliği yüzde 90-95 oranında güneş ışığı ile tamamlanmaktadır.
D vitamini eksikliği belirtileri özellikle halsizlik, yorgunluk, kemik ağrıları, unutkanlık,
güçsüzlük şeklinde olabilir. D vitamini eksikliği bunun yanısıra depresyona da neden olabilir"
diye konuştu.
Feyzi ayrıca, "D vitamini kaynakları olarak yağlı balık, yağlarda özellikle teryağı, yumurta
yenilebilir ama bu dediğim gibi vücut ihtiyacının yüzde 5-10’nunu karşılamaktadır. D
vitamini eksikliği genellikle güneş ışığı ile karşılanmaktadır. Özellikle vücut ağrısı, sırt ağrısı,
kemik ağrısı olan hastalarda yorgunluk, unutkanlık, depresyon olduğunda kanda D vitamini
düzeyine baktırmalarını tavsiye edebilirim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6590.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Kayserispor Tribünlerinde Passolig Dönemi
Başlıyor
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca, 14 Nisan 2014 tarihinden
itibaren tüm Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig kulüplerinin müsabakalarını oynadıkları
stadyumlarda elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçiliyor....
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Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca, 14 Nisan 2014 tarihinden
itibaren tüm Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig kulüplerinin müsabakalarını oynadıkları
stadyumlarda elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçiliyor. Bu tarihten itibaren,
maçlarda kanunlara aykırı davrananların stadyumlara girmesi engellenip, kadın, çocuk ve
ailelerin de çekinmeden güvenli bir ortamda maçları izleyebilmeleri mümkün
olacak.Kayserispor Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, "PASSOLĐG’le beraber
kağıt bilet devri kapanıyor. Elektronik biletlerin PASSOLĐG Kartlara yüklenmesiyle birlikte
maçlara çok daha hızlı bir şekilde, uzun kuyruklarda beklemeden girmek mümkün olacak.
PASSOLĐG Kart, stadyumlara girişi sağlayan kişiye özel bir kimlik kartı olmanın yanı sıra
taraftarlara tek bir kartta pek çok kartın sağladığı faydayı da sunuyor. Maç bileti, banka kartı,
kredi Kartı, kulüp taraftar kartı, ulaşım kartı ve mağaza indirim kartı. Hepsi tek bir kartla,
PASSOLĐG kartla birlikte taraftarımızın ayağına geliyor" denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kayserispor’un değerli taraftarları, bundan böyle günlük
hayatlarının her noktasında PASSOLĐG Kart ile yaptıkları alışverişler neticesinde kendilerine
özel indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabilecek, çeşitli hediyeler kazanabilecek, tüm
bunları yaparken Kayserispor’a da çok önemli bir katkı sağlamış olacaklar. Uygulama
kapsamında Kayserispor’a gönül veren değerli taraftarlarımızın da günlük bilet ve kombine
satın alırken PASSOLĐG Kart sahibi olmaları gerekiyor. Bu sezon (2013-2014) satın alınan
PASSOLĐG Kartları 2014-2015 sezonu sonuna kadar geçerli olacaktır. PASSOLĐG kartınızı
ister internetten, ister cep telefonundan www.passolig.com.tr’ye girip kolayca alabileceksiniz.
Kartınızı alabilmeniz için, başvuru formunu doldurup, fotoğrafınızı yükleyip, 15 TL vizeleme
bedelini ödemeniz yeterli. Sonrasında kartınız ister adresinize kurye ile isterseniz de stat
gişemizden ya da anlaşmalı PTT şubelerinden teslim edilecektir. Maç günlerinde stadyum
gişelerinden PASSOLĐG kart başvurusu alınmayacaktır. Bu sebeple, taraftarlarımızın
PASSOLĐG Kart’ını önceden almaları büyük önem taşımaktadır."PASSOLĐG kart sahibi olan
taraftarların ister passo.com.tr bilet sitesi üzerinden, ister gişeden, isterlerse de Türkiye
genelindeki binlerce noktadan kartlarına maç biletini yükleyebilecekleri bildirilen açıklamada,
"Kombine bilet sahipleri de PASSOLĐG kart sahibi olmalarıyla birlikte, maçlarını kartlarına
yükleyebilecektir. Satın aldığınız maçın bilgisi, tüm detaylarıyla e-posta adresinizle
paylaşılacak, cep telefonunuza mesaj olarak iletilecektir. Ayrıca stadyumlarda maç günleri
konumlandırılacak el terminalleri aracılığıyla bilet bilgilerinin yazılı çıktısı alınabilecektir"
denildi.Açıklamada, önemli bir uyarıda da bulunularak, "2013-14 sezonu için kombine kart
sahibi taraftarlarımız, sezon sonuna kadar kartlarını stadyum girişlerinde kullanmaya devam
edebileceklerdir. Önümüzdeki futbol sezonundan (2014-15 sezonundan) itibaren kombine
bilet satışları ve girişleri de sadece PASSOLĐG Kart ile gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6591.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

“pil Getir, Çam Götür”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı Atık Pil Toplama Kampanyası
çerçevesinde ilk bir ayda 67.500 adet pil toplanıldığını söyledi.11 farklı alanda 12 yıldır
büyük bir titizlik ve gayret ile geri dönüşüm çalışmasını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı Atık Pil Toplama Kampanyası
çerçevesinde ilk bir ayda 67.500 adet pil toplanıldığını söyledi.
11 farklı alanda 12 yıldır büyük bir titizlik ve gayret ile geri dönüşüm çalışmasını yerine
getirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, ''Türkiye’de tescilli en çevreci belediye olarak,
çevremiz ve doğamız için çalışmalar sergiliyoruz. Plastik, kağıt, cam, metal toplama ile
başlayan çalışmamız da elektronik atık, pil, atık yağ ve lastik gibi atıkları toplayarak, atık
toplama tesisimizde ayrıştırıyor ve geri dönüşümünü sağlıyoruz. Bunları yaparken zaman
zaman okullar, bina görevlileri, muhtarlar ve camiler arası yarışmalar düzenliyoruz.
Amacımız toplumumuzda bu konuya dikkat çekerek, duyarlılık oluşturmaktır. 2014 yılı atık
pil toplama kampanyamızı Mart ayı itibariyle başlatmıştık. Bu süreçte 67.500 adet pil
toplandı. Çevre ve insan sağlığına son derece zararlı olan atık pillerin 1 tanesinin 4 metrekare
toprağı kirlettiğini düşünürsek, kampanya süresince 270 bin metrekare toprağın kirlenmesi
önlenmiştir. ’Pil Getir, Çam Götür’ kampanyasında şu ana kadar 3 binden fazla çam fidanı
vatandaşlara dağıtılarak toprakla buluşması sağlanmıştır. Bu sayede hem çevreyi temizlerken
hem de daha yeşil bir Melikgazi için çalışıyoruz. Atık pillerin önceden poşet içerisinde
toplandığını ancak yeni dönemde artık vatandaşlardan pillerini 500 mili litre pet şişelerde
toplamalarını istediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 1 pet şişe yaklaşık 30 adet
pil almaktadır. 30 pil 120 metreküp toprak demektir. 120 metreküp toprak ise 20 ağaçlık
orman yetiştirmektedir. Aynı kampanya süresince atık bitkisel kızartmalık yağlar ve
elektronik atıklarını getiren vatandaşlara çam fidanı verilecektir. Bütün hemşehrilerimizi bu
konuda duyarsız kalmamaya ve başlatılan bu güzel çalışmaya destek olmaya davet ediyorum''
dedi.
Topladıkları pilleri fidanlık tesislerinde kurulan standa getirerek çamlarını alan vatandaşlarda
başlatılan bu çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6593.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Doğu Türkistanlılar Peygamber Efendimizi
Andı
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen “ Doğu
Türkistan’la Kutlu Doğum” etkinliği büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen “ Doğu
Türkistan’la Kutlu Doğum” etkinliği büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterilirken,
program Đstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Milli Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra
Kur’an tilaveti ile devam eden etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk,
Peygamber efendimizin örnek ahlakından bahsederek, vatan sevgisi konularına değindi.
Efendimizin dinini yaşamak için hicret etmek zorunda kaldığını kaydeden Uygurtürk, “ Doğu
Türkistanlılarda, Çinlilerin zulmü ve baskısı altında dini vecibelerini yerine getiremedikleri
için hicret ederek Türkiye’ye geldiler. Türkiye’yi ikinci vatan gibi gördüler. Peygamber
efendimizde bir hadisinde (Vatan Sevgisi Đmandandır) diyerek vatan sevgisinin önemine
dikkat çekmiştir. Büyük şair Abdulhak Hamid bir dörtlüğünde ise vatan sevgisini şöyle ifade
eder:
Fikrine girmemiş ise hüsn-i vatan
Onu sen kâle alma bari utan,
Kız! Köpekler bile vatanperver.
Vatanını sevmeyen acep ne sever?
Şairin sorduğu soruyu biz de tekrar edelim: Sahi vatanını sevmeyen acaba neyi sever? ” diye
konuştu
Açılış konuşmasını yapan Hanımlar Komisyonu Başkanı Gülşen Avşar, Doğu Türkistanlıların
Peygamber sevgisinin kelimelerle anlatılamayacağını söyleyerek,” Doğu Türkistanlılar, hiçbir
zaman Çinlilerin baskılarına boyun eğmedi ve eğmeyecektir” dedi.
Melikgazi Belediye Başkan yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman’da, böyle bir organizasyonu
yaptığı için Bağımsız Doğu Türkistanlılar derneğini kutladı ve peygamber efendimizin
hayatından örnekler verdi.
Grup Devran’ın ilahileri, sema gösterileri ile coşan davetliler, minik öğrencilerin Doğu
Türkistan’da Çinlilerin yaptığı baskıları anlatan piyesi, okunan şiir ve naatlarla duygulu anlar
yaşadı.
Haber - Fotoğraf : Şerif ARSLAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6594.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

‘avrupa Yemek Kültüründeki Farklılıkları Ve
Birlikteliği Tanımlıyor’ Projesi
Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde düzenlenen ‘Avrupa Yemek Kültüründeki
Farklılıkları ve Birlikteliği Tanımlıyor’ Projesi kapsamında Romanya’dan ve Polonya’dan
gelen grup, Kayseri yöresine ait yemekleri tattı.Avrupa Yemek...
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Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde düzenlenen ‘Avrupa Yemek Kültüründeki
Farklılıkları ve Birlikteliği Tanımlıyor’ Projesi kapsamında Romanya’dan ve Polonya’dan
gelen grup, Kayseri yöresine ait yemekleri tattı.
Avrupa Yemek Kültüründeki Farklılıkları ve Birlikteliği Tanımlıyor Projesi kapsamında
Turizm ve Otelcilik Anadolu Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen yemeğe,
Polonya’dan ve Romanya’dan gelen öğrencilere, Kayseri yöresine ait yemekleri tattırıldı.
Proje hakkında bilgiler veren proje koordinatörü ve aynı zamanda Halide Nusret Zorlutuna
kız Teknik Meslek Lisesi öğretmeni Mustafa Nihat Karapınar, “Avrupa Birliği’ne üye Olan
Ülkelerdeki Yemek Kültürünün Tanıtılması projesini hazırlayarak, Kayseri’nin kültürel
yemeklerinin tanıtımını Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerdeki insanlara sunduk. Biz daha
önce Romanya’ya ve Polonya’ya gittik. Buralarda Kayserimizin meşhur yemeklerini orada
sunduk” dedi.
Romanya grubundan Cormelia Schanfeld ise, “Đlk defa Türkiye’de bulundum. Çok beğendim
ve çok farklı geldi. Özellikle Türkiye’de dikkatimizi Doğu kültüründen daha farklı Avrupa
kültürüne daha yakın olması çekti. Bu beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduklarını söyleyen Polonya grubunun öğretmeni Berenika
Gdula da, “Türkiye’de bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Projede, Türkiye Romanya ile
ortaklık yapmaktadır ve bu projede değişik kültürleri ve değişik yemekleri tatmaktan çok
mutluluk duyduk” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6595.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Avukatlardan Dinlemelere Sert Tepki
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, hükümet aleyhine çıkan ses kayıtlarının Türkiye'nin
birliğine yönelik yapılan iğrenç bir tehdit olduğunu söyledi. Konaç, ''Türkiye Cumhuriyeti
hükümeti aleyhine ortaya sürülen kasetler, ülkemizin...
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Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, hükümet aleyhine çıkan ses kayıtlarının Türkiye'nin
birliğine yönelik yapılan iğrenç bir tehdit olduğunu söyledi. Konaç, ''Türkiye Cumhuriyeti
hükumeti aleyhine ortaya sürülen kasetler, ülkemizin birliğine yönelik iğrenç bir tehdittir''
dedi.
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç ve baro avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla
Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Kayseri Barosu'nda basın açıklaması düzenleyen
Baro Başkanı Fevzi Konaç, "Avukatlar Günü bu yıl çok tartışmalı ve çetin geçen bir seçimin
sonrasına denk geldi. Ülkemiz böyle önemli bir seçim sürecinden geçmişken, demokrasininhukuk devletinin-adil yargılamanın-insan haklarının-özgürlüklerin tartışma konusu olmaktan
çıktığı bir ülke olma adına gelişmelerin yaşandığı, sıkıntıların asgari düzeye indirildiği günleri
görmeyi temenni ediyorum. Savunma mesleğinin temsilcisi avukatlarımız ve barolarımız
adına her zaman hukuk devletinin sağlanması adına verilecek mücadelenin yanında
olacağımızı, Kayseri Barosu'na kayıtlı 1074 avukatla birlikte ifade etmenin mutluluğu
içindeyim" dedi.
"TÜRKĐYE SEÇĐM NEDENĐYLE TOPLUMDA OLUŞAN GERGĐNLĐĞĐ ACĐLEN
AŞMALIDIR"
30 Mart yerel seçimlerinin ardından gündemin sürekli meşgul edildiğinin altını çizen Konaç,
"Yerel seçimlerin sıcak bir şekilde gündemi meşgul ettiği günleri yaşıyoruz. Demokrasinin
vazgeçilmez en önemli unsuru olan sandık ve seçimleri geride bıraktık. Öncelikle sandığa
yansıyan ve millet iradesinin tecellisi olan sonuçların, milletimize, siyasi partilerimize ve
seçilen tüm belediye başkanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Seçimlerin doğasında
bulunan tartışmaların ve çekişmelerin bir kenara bırakılarak hizmet rozetinin takılmasının,
milletimizin acil beklentisi olduğunu hatırlatmayı bir borç biliyoruz. Görünen o ki, bu
seçimler beraberinde başka tartışmaları getirmiş ve milletimiz yaşanan seçim çalışmaları
nedeniyle adeta duygusal bir bölünme eşiğine gelmiştir. Amacımız suçlu aramak değildir.
Milletimiz her siyasi partinin ve kullandıkları seçim dilinin, bu olumsuz gelişmelere
katkısının farkındadır ama seçim bitmiştir ve ahengi bozulan toplumun kardeşliğinin yeniden
tesisine acil ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.
"BEĞENELĐM YA DA BEĞENMEYELĐM, BAŞBAKAN HEPĐMĐZĐN BAŞBAKANI"
"Başbakan hepimizin Başbakanı" diyen Fevzi Konaç, "Özellikle belirtmek isterim ki, bu
ülkenin Başbakanı beğenelim veya beğenmeyelim hepimizin Başbakanıdır. Bunun önemle
altını çiziyoruz. Ona karşı sergilenen her hukuksuz tutumu, kimin eliyle olursa olsun ne kabul
ederiz ne de böyle bir oyunla bitirilmeye çalışılmasına razı oluruz. Demokratik kurallar içinde

kalınarak bu millet kendi göbeğini kesmesini bilir. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi asıl
olandır" diye konuştu.
"VATAN HAĐNLĐĞĐNE EŞ DEĞER DĐNLEMELERDEN HESAP SORULMALIDIR"
Hükümet aleyhine çıkan ses kayıtlarına da değinen Konaç, sosyal medya üzerinden
yayınlanan ses kayıtlarının faillerinin vatan haini olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Seçim öncesi ülkemiz siyasi tarihinde ne yazık ki bir daha olmasını asla kabul
edemeyeceğimiz can sıkıcı, devletimizin ulusal çıkarlarının zedelenmesine sebep olan acı
hadiseler yaşanmıştır. Tarafı olalım veya karşı olalım fark etmeden, açıkça belirtmemiz
gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aleyhine ortaya sürülen kasetler, ülkemizin
birliğine yönelik iğrenç bir tehdit olduğu gibi, içeriğinin hukuki olarak incelenmesi de
zaruridir. Dinleme ve paylaşım faillerinin bulunup cezalandırılması da en büyük arzumuzdur.
Başbakanımıza ve iktidara yönelik saldırılar, memleketimizin geleceğine yönelik hain
saldırılar olarak tarihe geçmiştir. Saldırıların kabul edilmesi asla mümkün değildir ancak bir o
kadar da dikkat edilmesi ve kaçınılması gereken konu, failler tam olarak tespit edilmeden bir
kısım ön yargılarla hareket edilerek haksızlık yapılmasına sebep olacak tavırlardır. Tüm
bunlara sebep olan kanunsuz dinlemelere karşı, yeterince tedbir alınmadığının ortaya çıkması
bir tarafa, bu konuda zaaf gösteren devlet organizasyonu da acilen gözden geçirilmelidir.
Dinlemelerin ne kadar ahlaksız bir şekilde kamuoyuna ulaştığı malumdur. Bunların failleri
mutlaka tespit edilerek hesap sorulmalıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6596.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Ak Parti'den, "birlikte Başardık, Kayseri
Kazandı" Toplantısı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçimlerde gösterdikleri çalışmalardan
dolayı AK Parti Đl teşkilatına teşekkür etti. Başkan Özhaseki, "Birlikte Başardık, Kayseri
Kazandı" sloganıyla düzenlenen toplantıda önceliklerinin...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçimlerde gösterdikleri çalışmalardan
dolayı AK Parti Đl teşkilatına teşekkür etti. Başkan Özhaseki, "Birlikte Başardık, Kayseri
Kazandı" sloganıyla düzenlenen toplantıda önceliklerinin hizmet olduğuna dikkat çekti.
Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'in
yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici, Kocasinan Belediyesi Eski Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti il ve ilçe yönetimleri ile
kadın ve gençlik kolları katıldı.
Gecede bir konuşma yapan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, gösterdikleri gayret ve bu
gayretin sonucunda elde edilen başarıdan dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hacılar'da rekor sözü verdiklerini ve bu sözü
tuttuklarını belirtirken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Đnşallah sizleri mahcup
etmemek için gece gündüz çalışacağız" dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in il ve ilçe teşkilatları ile çok uyumlu bir çalışma
yaptıklarını vurguladığı toplantıda Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da AK
Parti'de birlikteliğin bereketini yaşadıklarını söyledi. Birlikteliğe vurgu yaparak bunun
faydasının her zaman görüleceğini ifade eden Kocasinan Belediyesi Eski Başkanı Bekir
Yıldız da temel vasfın insanlara hizmet olduğuna dikkat çekti ve ecdadımızın hizmetle ilgili
tavsiyelerini anlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise kürsüye sloganlarla çıktı ve sözlerinin
başında Đl Başkanı Ömer Dengiz'in şahsında il yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile ilçe
yönetimlerine teşekkür etti.
"KAZANMAK, SEÇĐM KAZANMAK DEĞĐL"
Konuşmasında 'Niçin buradayız?' sorusunun cevabının doğru verilerek işe başlanması
gerektiğini belirten Başkan Özhaseki, "Önceliğimiz hizmet. Đnsanlığa hizmet, mahlukata
hizmet ve şefkat. Bunlar olmazsa olmazımız. Kazanmak seçim kazanmak, para kazanmak,
mal mülk sahibi olmak değil. Bunlar geçici şeyler. Bunlar dünyanın süsleri. Kuran-ı Kerim
böyle tarif ediyor. Asıl kazanç son nefes. Son nefesi kurtarmadıysanız, iyi gitmediyseniz diğer
tarafı kazanmış sayılmazsınız. Helal yemek, iyi söylemek, iyi düşünmek, iyi işler yapmak. Bu
mücadeleye hak yolunda devam etmek ve sonunda iyi ölmek. Đnsan son nefesi, yaşadığı süre
içinde kurtarıyor. Đnsanların beklentilerini yerine getirmek kolay değil. Buralar imtihan
yerleri. O imtihanı vermek kolay değil. Geçmişte bu imtihanı veremeyenler silindi. Bizim
ekip iş başına geldi. Kul hakkından, Allah'tan korktu. Bütçede delik verdirmedi. Elindeki
bütçeyle de iyi işler yaptı. Neticede şehir de düzeldi. Bu işin sırrı severek yapmaktır. Đyi
niyettir, fedakarlıktır, çalışmaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6597.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Küçük Kızı Đçin Yardım Bekliyor
Kayseri’de yaşayan 3.5 yaşındaki Ela Naz’ın annesi Nezahat Doğan, kanser hastası olan kızı
için yardım eli uzatılmasını beklediğini bildirdi.Kayseri’de 2010 yılında dünyaya gelen Ela
Naz Doğan, makatının dar olduğu için dışkısını...
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Kayseri’de yaşayan 3.5 yaşındaki Ela Naz’ın annesi Nezahat Doğan, kanser hastası olan kızı
için yardım eli uzatılmasını beklediğini bildirdi.
Kayseri’de 2010 yılında dünyaya gelen Ela Naz Doğan, makatının dar olduğu için dışkısını
çıkaramadığı şikayeti ile ailesi tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızının doğumundan sonra yaşadıkları olayları
anlatan anne Nezahat Doğan, “Erciyes Üniversitesi’nden sonuç alamayınca Ankara’ya gittik.
Gazi Üniversitesi’ne başvurdum. Burada ameliyat sonrası kontrol MR'ı çekilirken, beni bir
hoca yukarıya çağırdı. Bana ‘Annesi çocuğun hastalığını biliyor musun?’ diye sordu. Ben de
bana sadece poposunun deliğinin küçük olduğunu söyledim. Bana durumun kötü olduğunu,
kanser olduğu söylendi. Doktorlar bana ‘Annesi çocuğunuzun hastalığı bugüne kadar Gazi
Üniversitesi’nin 30 yıllık geçmişi var ama bu kanser dalında Ela bizim ilk hastamız. Biz

çocuğunuza kemoterapi vereceğiz ama çocuğunuzun 7 aylık ömrü var. Bu çocuk ölecek’
dendi. Ben de ‘O zaman kemoterapi vermeyin, acısız ölsün’ diyerek çocuğumu eve getirdim.
1.5 yıl çocuğa hiçbir şey olmadı. 1.5 yıl sonra kitleler tekrar nüksetti. Bunun üzerine tekrardan
Gazi Üniversitesi’ne götürdüm. Yara kapanmadı. Bunun üzerine çocuğun açılan belini, günde
3 öğün kazıdılar. Çocuğun beli açık kaldı” diyerek yaşadıklarını anlattı.
“Ben çocuğumun ölmesini istemiyorum” diyen Nezahat Doğan, “Ölürse de her şeyi yapılsın.
Yaşama hakkı elinden alınamaz. Ben çocuğumun kurtulmasını istiyorum. 3.5 yıldır ne
çektiğimi bir Allah bilir bir ben biliyorum. Ben maddi ve manevi tükenmiş durumdayım.
Benim çocuğum perişan durumda, ben perişan durumdayım. Ben çocuğumun iyileşmesini
istiyorum” dedi.
Kanser hastası Ela Naz Doğan ise “Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Đyi doktor amcalarım
beni kurtarsın. Beni iyileştirsinler. Beni hep kestiler. Bana ölecek dediler. Ben ölmeyeceğim.
Ölmek istemiyorum. Beni kurtarın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6598.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Allegra Ensemble “dünya’nın Türküsü”
Ankara Devlet Opera ve Balesi 'ALLEGRA ENSEBLE'' ı sanatseverler ile Kayseri'de
buluşturuyor.Profesyonel ve akademik bir kadroyla Türk Kültürü’nün hazine değeri taşıyan
müzik mirasını ve müziğin evrenselliğini de göz önünde bulunduran,...
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Ankara Devlet Opera ve Balesi 'ALLEGRA ENSEBLE'' ı sanatseverler ile Kayseri'de
buluşturuyor.
Profesyonel ve akademik bir kadroyla Türk Kültürü’nün hazine değeri taşıyan müzik mirasını
ve müziğin evrenselliğini de göz önünde bulunduran, dünya müzikleri, müzikaller, fadolar,
klasik caz parçaları, tangolar ve halk müziği gibi birçok farklı türe ait müzik örneklerini,
klasik batı müziği enstrümanları ile gerçekleştiren grup, seçkin ve farklı bir repertuvarla sahne
alacak.
Mehlika Karadeniz, Gülriz Tunca, Đlknur Özcan Andersen, Ümmiye Özdem, Melda Sak,
Müjde Kurt, Irmak Tokgöz ve Hande Ulutaş’ın oluşturduğu grup, 7 Nisan 2014 Pazartesi
günü saat 20.00'de Kayseri Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.
Biletler, Kültür Merkezi Gişesi’nden temin edilebilir. Bilet fiyatları ise, tam 5 TL, öğrenci 3
TL olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6599.html
Erişim Tarihi: 03.04.2014

Çocukları Tehlikelerden Koruyalım
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle çocukları
tehlikelere karşı korumaya çalışıyor.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''2430/03/2014 tarihleri arasında Çocuk Şube...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle çocukları
tehlikelere karşı korumaya çalışıyor.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''24-30/03/2014 tarihleri arasında Çocuk Şube
Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan faaliyetlerde; çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal
gelişimlerini sağlıklı olarak tamamlamaları ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmeleri,
hayatlarına belli ideallerle pozitif anlamda devam edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen 'Her
Çocuğun Bir Hayali Olsun, Hayalleri Gerçek Olsun Projesi' kapsamında; TOKĐ Şehit Osman
Kirik Anaokulunda öğrenim gören 22 çocuğa yönelik okulda öğrendikleri teorik trafik
bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını
parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması, trafik kültürünün
oluşması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesi
ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Melikgazi Trafik Eğitim Merkezinde
eğitim verilmiştir. Baki Ayşe Simitcioğlu Anadolu Lisesi ile Đncesu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesinde öğrenim gören toplam 186 öğrenciye yönelik 2 oturum halinde 'Đnternet
Güvenliği ve Sosyal Medyada Çocukları ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler ve Çocuk
Suçluluğu' konularında bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir.
Eğitim çağındaki çocuk ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesi, şiddet
olaylarına karşı korunması, çocuklarımızın her türlü korku ve endişeden uzak bir şekilde
eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri ve muhtemel şiddet olaylarının engellenmesine
yönelik, tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan 'Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi'
kapsamında yapılan denetlemeler aşağıda belirtilmiştir.
Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi Kapsamında 24-30/03/2014 tarihleri arası Denetleme
Faaliyetleri
DENETLEME SAYISI YAPILAN ĐŞLEM SAYISI
ĐNTERNET SALONU 256 1
PARK VE BAHÇELER 1525 21
KAHVEHANELER 272 DĐĞER UMUMA AÇIK YERLER 1289 OKUL SERVĐS ARAÇLARININ KONTROL VE DENETĐMĐ 849 37
ŞAHIS GBT SORGUSU 3886 31
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6600.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Emniyetten, Güvenli Kent Đçin Bilgilendirmeler
Devam Ediyor
Suçla mücadelede ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal destek ve katılımının
sağlanması; Polis Teşkilatı’nın etkinliği, başarısı ve güvenirliliğinin arttırılmasında önemli bir
etken olması nedeniyle, hizmetlerin daha...
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Suçla mücadelede ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal destek ve katılımının
sağlanması; Polis Teşkilatı’nın etkinliği, başarısı ve güvenirliliğinin arttırılmasında önemli bir
etken olması nedeniyle, hizmetlerin daha verimli ve kaliteli yürütülmesi, suç ve suçla etkin
mücadele edilebilmesi, verilen güvenlik hizmetlerine gereken desteğin sağlanabilmesi amacı
ile halkın bilgilendirilmesi planlanıyor.
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, halkın çeşitli güvenlik konularında
bilgilendirilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Açıklamada, ''Đl Emniyet
Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda;
Sıcak Yuvam Soba Zehirlenmelerini Önleme Projesi kapsamında Kocasinan Đlçesi Boztepe
KAYMEK ve Selimiye Kuran Kursunda vatandaşları 'Soba Kullanımı ve Karbonmonoksit
Zehirlenmelerine' karşı bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenlenmiş, yapılan toplantıya 60
vatandaşımız katılmıştır. Bilinçli Nesillerle Güvenli Ve Huzurlu Yarınlara Projesi
kapsamında; Kocasinan Đlçesi Şehit Mahmut Öner Anaokulunda öğrenim gören 100
öğrenciye ve 5 öğretmene 'Genel Güvenlik Asayiş ve Trafik' konularında bilgilendirme
seminerleri düzenlenmiştir.
'Kent Güvenlik Akademisi Projesi' kapsamında Kadir Has Kongre Merkezi Salon Erciyes’te
Kocasinan Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul idarecilerine yönelik bilgilendirme
semineri düzenlenmiş, yapılan toplantıya 76 okul idarecisi katılmıştır. 'Pencerem Kapım
Güvenli Yapım Projesi' kapsamında Kocasinan Đlçesi Serçeönü Mahallesi Çınar Camii
avlusunda vatandaşlarımıza 'Kapı ve Pencere Güvenliği' konusunda bilgilendirmek maksatlı
toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında 24.03.2014
tarihi ile 30.03.2014 tarihleri arasında 196 hane 480 kişi, 771 işyeri 1799 kişi, 116 okul 423
kişi, 201 kamu kurumu 615 kişi, 75 özel kurum 244 kişi, 125 umuma açık yer 349 kişi ve
ferdi olarak 4497 kişi ile görüşülmüş, 'Genel Güvenlik ve Asayiş' konularında
bilgilendirmeler yapılmıştır'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6601.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Görme Engellilerin Tiyatro Aşkı
Kayseri’de 7 kişilik görme engelli grubunun cumartesi günü sahneleyeceği 'Gemilerde Talim
Var' oyununun provası yapıldı.Kayseri’de 7 kişiden oluşan Benan Tiyatrosu çatısı altında
görme engelli vatandaşların sahneleyeceği 'Gemilerde...
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Kayseri’de 7 kişilik görme engelli grubunun cumartesi günü sahneleyeceği 'Gemilerde Talim
Var' oyununun provası yapıldı.Kayseri’de 7 kişiden oluşan Benan Tiyatrosu çatısı altında
görme engelli vatandaşların sahneleyeceği 'Gemilerde Talim Var' oyununun provası yapıldı.
Sahnelenecek oyun hakkında bilgi veren Tuzla Sanat Sahnesi Genel Koordinatörü ve
oyununun yönetmeni Orhan Çağlar, “Gemilerde talim var oyunu, hepimizin sıkça
televizyondan izlediği Süt Kardeşler Filmi’nin tiyatroya çok güzel bir uyarlamasıdır. Metin
avantajı olan bir oyundur. Seyirciyi gülme krizine sokabilecek kadar içine çekebilecek bir
oyundur. Aynı zamanda zor bir oyundur. O yüzden arkadaşlarımı ayrıca tebrik etmek
istiyorum. Çok uzun olmasa da iyi bir zamanda çalışıp hazır bir hale getirdik. Bundan sonra
artık söz sahnenindir” dedi.Görme Engelliler Tiyatro Grubu'nun kurucularından görme engelli
Semra Akgül ise, görme engellilerin vatandaşlar tarafından fark edilmesi için uğraştıklarını
dile getirdi. Akgül, “Oyun komedi oyunu ve bizim amacımız görme engellilerin aslında fırsat
verildiği zaman neler yapabildiğini göstermekti. Bu oyun da bizim için çok avantajlı bir oyun
oldu. Hareketli ve aksiyon dolu bir oyun. Bu oyunda kendimizi kanıtlayacağımıza
inanıyorum. Sadece insanların bize inanmasını ve güvenmesini istiyorum” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6602.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Şehit Polisler Đçin Mevlit Okutuldu
Pınarbaşı'nda Polis Haftası nedeni ile şehit polisler için mevlit okutuldu.Pınarbaşı merkez
Karslı Camii'nde Polis Haftası nedeni ile mevlit okutuldu. Mevlitte, şehit polisler için Kuran-ı
Kerim okunarak dualar edildi. Mevlide gelen vatandaşlara...
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Pınarbaşı'nda Polis Haftası nedeni ile şehit polisler için mevlit okutuldu.
Pınarbaşı merkez Karslı Camii'nde Polis Haftası nedeni ile mevlit okutuldu. Mevlitte, şehit
polisler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Mevlide gelen vatandaşlara çeşitli
ikramlarda bulunuldu.Đçe Emniyet Müdürü Temel Salman Polis teşkilatını kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla, şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ve mevlit okuttuklarını söyledi. Pınarbaşı Đlçe
Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Karslı Camii'nde okutulan mevlidi-i şerife polisler ve
vatandaşlar katıldı. Mevlit programının ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Programda konuşma merkez Karslı Camii Đmamı Mustafa Đnci ’’Polislerimiz bizim can
güvenliğimiz. Onların sayesinde evimizde ve işyerlerimizde rahatça yaşayabiliyoruz. Bugüne
kadar vatan ve millet için şehit olan polislerimize Allah'tan mağfiret, yakınlarına sabır
diliyorum’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6603.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kayseri'nin En Genç Muhtarı Bünyan’da
30 Mart Mahalli Đdareler Seçimlerinde Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Sağlık Mahallesi
Muhtarı seçilen Gökhan Çolak, Kayseri'nin en genç muhtarı ünvanına da sahip
oldu.Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki seçimlerde, çok az bir farkla Sağlık...
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30 Mart Mahalli Đdareler Seçimlerinde Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Sağlık Mahallesi
Muhtarı seçilen Gökhan Çolak, Kayseri'nin en genç muhtarı ünvanına da sahip oldu.
Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki seçimlerde, çok az bir farkla Sağlık Mahallesi Muhtarı Ali
Ünal’dan görevi devir alan Gökhan Çolak 27 yaşında (1987 doğumlu) ve halen bekar. Seçim
çalışmaları boyunca mahalle halkına büyük bir vaatte bulunmadığını belirten Sağlık
Mahallesi'nin yeni Muhtarı Gökhan Çolak, ''Çaycılıkla uğraşıyorum. Doğma büyüme Sağlık
Mahallesinde oturuyorum. Seçim çalışmalarımızda öyle büyük bir vaatte bulunmadım ama
azalarımız ve mahalle sakinleri ile birlikte mahalle sorunlarını dile getirip gerekli mercilere
ulaştırmaya çalışacağım. Şükür mahallemizin önemli bir sorunu yok, yalnızca bir çocuk
parkımız eksik. Mahallemiz zengin bir mahalle ama tabii ki fakir, yardıma muhtaç ailelerimiz
de var. Onların durumlarını biliyorum. Hepsine yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdiye kadar
bana yardımcı olan, teveccühlerini gösteren tüm Sağlık Mahallesi sakinlerine teşekkür
ediyorum, Allah herkesten razı olsun. Eski Muhtarımız da 15-20 senedir bu mahalleye emek
verdi. Çok iyi bir ağabeyimiz. Ona da yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum''
dedi.Mahalle sakinleri tarafından çok sevilen yeni Muhtar Gökhan Çolak bir sonraki
seçimlerde mahalle halkı isterse yeniden aday olabileceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6604.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Pancar Tohumları Toprakla Buluştu
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından organize edilen pancar tohumlarını toprakla
buluşturma günü olarak bilinen ''Tarla Günü''ne Boğazlıyan’da başlandı.Boğazlıyan Özler
köyünde çiftçilerin ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi...
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından organize edilen pancar tohumlarını toprakla
buluşturma günü olarak bilinen ''Tarla Günü''ne Boğazlıyan’da başlandı.
Boğazlıyan Özler köyünde çiftçilerin ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi yöneticilerinin
hazır bulunduğu tarla gününde çiftçi Tayfun Karaca’ya ait 100 dekarlık arazide tohum ekimi
dualar eşliğinde yapıldı.
Ayrıca, Esentepe köyünde de pancar üreticisi Nurullah Yozgat’a ait 85 dekar arazide pancar
tohumları toprakla buluşturuldu. Esentepe köyünde çiftçiler arasında bulunan muhtar Mustafa
Bulut söylediği türküyle etkinliğe renk kattı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Hüseyin Akay; ''Tarla gününde pancar
ekicilerimizle bir araya gelerek pancar tohumlarını toprakla buluşturmaya başlamış
bulundurmaktayız, tüm çiftçilerimize bereketli ürün diliyoruz'' dedi.
Tarla gününe Başkan Hüseyin Akay’ın yanı sıra Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli, Genel Müdür Yardımcısı Osman Canıtez, Bölge Müdürleri ve pancar ekicileri
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6605.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

04.04.2014' Çılgınlığı
Hayatlarının en mutlu gününe ayrı bir anlam katmak isteyen pek çok gelin ve damat adayı,
nikahlarının kıyılması için 4 Nisan 2014 (04.04.2014) tarihini seçtiler.Ülke genelinde olduğu
gibi, Kayseri'de de gün, ay ve yıl rakamlarında 4 rakamının...
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Hayatlarının en mutlu gününe ayrı bir anlam katmak isteyen pek çok gelin ve damat adayı,
nikahlarının kıyılması için 4 Nisan 2014 (04.04.2014) tarihini seçtiler.
Ülke genelinde olduğu gibi, Kayseri'de de gün, ay ve yıl rakamlarında 4 rakamının buluştuğu
bu anlamlı günde, genç çiftler, Nikah Memurluklarının yolunu tuttular. Kayseri'nin merkez
ilçelerinden Melikgazi'de 46, Kocasinan'da 20 ve Talas'ta ise 13 çift, bu özel günde
nikahlarını kıydırdılar.
Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuran Fatoş Akpınar ve Koray Çimen çifti ise
böylesine özel bir günde ayrı bir güzelliği yaşadı. Gelin adayı Fatoş Akpınar, müstakbel eşine
jest yaparak, damat adayı Koray Çimen'in bir gün önce doğum günü olduğunu, bu nedenle
''Evlenmek istiyor musunuz?'' sorusunun öncelikle damat adayına sorulmasını istedi. Gelin
adayının ricasını kırmayan Nikah memuru da o ünlü soruyu önce damada soru sordu ve
kuvvetli bir 'Evet' cevabı aldı.
Nikah töreninin ardından duygularını dile getiren damat Koray Çimen, “Özel bir tarihte
nikahımızın kıyılmasını düşündük, beraber karar aldık bugün için ve bugün nikahımızı
yapmış olduk” dedi.
Gelin Fatoş Akpınar da “Nişanlımın bir gün önce doğum günüydü. Ona en yakın tarih de
04.04.2014'tü. Özel bir tarih olduğu için hem de eşimin doğum gününe en yakın tarih olduğu
için bugünü seçtik. Bu tarih, bizim için de özeldi” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6606.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Hacılar Belediye Başkanı Ekici Mazbatasını
Aldı
30 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Hacılar Belediye Başkan adayı olan ve yüzde 61 oy
oranı ile seçimleri kazanan Dr. Doğan Ekici, mazbatasını aldı.Adliye Sarayı 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi salonunda mazbata töreni öncesi gazetecilere açıklama...
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30 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Hacılar Belediye Başkan adayı olan ve yüzde 61 oy
oranı ile seçimleri kazanan Dr. Doğan Ekici, mazbatasını aldı.Adliye Sarayı 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi salonunda mazbata töreni öncesi gazetecilere açıklama yapan Hacılar Belediye
Başkanı Dr. Doğan Ekici, rekor bir oyla seçimi kazandıklarını belirterek, destek veren
vermeyen tüm Hacılarlılara teşekkür etti.Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici,
konuşmanın ardından 2. Asliye Hukuk Hakimi Ayşe Erkan'dan başkanlık mazbatasını aldı.
Başkan Ekici ile birlikte meclis üyeleri de mazbatalarını aldı.Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici, 4 Nisan Cuma günü düzenlenecek devir teslim töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6607.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Ela Naz'a Kayseri Valiliği Sahip Çıktı
Kayseri'de Başbakan ile görüşmek isteyen 3.5 yaşındaki kanser hastası Ela Naz'a Kayseri
Valiliği sahip çıktı.Kayseri'de Başbakan ile görüşmek istediğini söyleyerek hastalığı için
yardım bekleyen 3.5 yaşındaki Ela Naz Doğan'a Kayseri...
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Kayseri'de Başbakan ile görüşmek isteyen 3.5 yaşındaki kanser hastası Ela Naz'a Kayseri
Valiliği sahip çıktı.
Kayseri'de Başbakan ile görüşmek istediğini söyleyerek hastalığı için yardım bekleyen 3.5
yaşındaki Ela Naz Doğan'a Kayseri Valiliği sahip çıktı. Valiliğin resmi twitter sayfası olan
'Valilik takip' sayfasından yapılan açıklamada, 'Ela için Doç. Dr. Yasemin Altuner Torun
hocamızdan randevu alınmıştır. Tedavisi için ne gerekiyorsa yapılacaktır" açıklamasına yer
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6608.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan, 'ilan' Düzeltmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kayseri Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi tarafından 07
Nisan 2014 tarihinde birlikte düzenlenmekte olan, “Para Politikaları” konulu toplantıda
konuşmacı olarak şahsının da adının geçtiğini gazete ilanlarından...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kayseri Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi tarafından 07
Nisan 2014 tarihinde birlikte düzenlenmekte olan, “Para Politikaları” konulu toplantıda
konuşmacı olarak şahsının da adının geçtiğini gazete ilanlarından öğrenmiş bulunduğunu
belirten Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''Her ne kadar
gazetelerdeki ilanda belirtildiği gibi benim de konuşmacı olarak katılacağım yazılmış ise de
bu kurumun başkanı olarak benim haberimin olmayışını kamuoyunun takdirlerine bırakıyor
ve bu toplantıya ne konuşmacı olarak ne de dinleyici olarak katılmamın söz konusu
olmadığını belirtmek istiyorum'' dedi.
Hiçyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Temsil ettiğim kurum, 16 bini aşan üyesiyle
Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kayseri Ticaret Odası, sadece Kayseri’nin
değil, Türkiye’nin ticaretine yön veren kişi ve kuruluşları üye olarak bünyesinde bulunduran
bir kuruluştur. Kayseri Ticaret Odası gibi çok önemli bir kurumun Başkanı’nın, herhangi bir
yerde konuşma yapmak üzere davet edilmesi hususunun belli yolları vardır ama hiçbir zaman

gazete ilanı şeklinde yapılamaz. Bu toplantıda konuşmacı olduğumu gazete ilanından
öğrenmiş olmaktan büyük üzüntü duydum'' ifadelerine yer verdi.
Açıklamasında, ''Bu tür toplantılara; gerek katılımcı olarak, gerekse de konuşmacı olarak
davet edilme kural ve yönteminin, kimileri tarafından öğrenilmemiş olmasını da esefle
karşılıyorum'' diyen Hiçyılmaz, şunları kaydetti:
''Bu kural ve yöntemlere uymayanların daha öğrenecekleri çok şey olduğu kanaatindeyim. Bu
sebeplerden dolayı her ne kadar gazetelerdeki ilanda belirtildiği gibi benim de konuşmacı
olarak katılacağım yazılmış ise de bu kurumun başkanı olarak benim haberimin olmayışını
kamuoyunun takdirlerine bırakıyor ve bu toplantıya ne konuşmacı olarak ne de dinleyici
olarak katılmamın söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum.
Ayrıca, söz konusu ilanda, Başkan olarak benim ismimle birlikte temsil ettiğim kurum olan
Kayseri Ticaret Odası’nın logosunun, bize bilgi verilmeden ve bu organizasyonda herhangi
bir dahlimiz olmadığı halde kullanılmış olmasının da yanlış olduğunu özellikle belirtmek
istiyorum. Kayseri Ticaret Odası Başkanı olarak, temsil ettiğim bu kurumun itibarının
korunması hususunun en önemli görevlerimden biri olduğunu kamuoyuna saygıyla arz
ederim.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6609.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kocasinan Belediyesinde Devir Teslim Töreni
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 30 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından
görevini yeni seçilen Mustafa Çelik’e devretti.Kocasinan Belediyesinde düzenlenen devir
teslim törenine, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 30 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından
görevini yeni seçilen Mustafa Çelik’e devretti.
Kocasinan Belediyesinde düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi eski Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz katıldı. Devir teslim töreninde görevini Mustafa Çelik’e
devreden Bekir Yıldız, “20 yıl önce aldığım emaneti 20 yıl taşımaya gayret ettim. Mustafa
bey kardeşime bayrağı teslim ediyorum. Đnanıyorum ki çıtayı daha yüksek yerlere çıkaracaktır
ve Kocasinan halkına güzel hizmetler yapacaktır” dedi.
Kocasinan Belediyesi Başkanlığına seçilen Mustafa Çelik ise, “7 kişilik bir ailenin reisiydim.
Şimdi 370 bin kişilik bir Kocasinan’ın reisi olacağım. Đnşallah bundan sonra atacağımız her

adımda bunun vebali üstümüzde olacak. Hep bunun bilinciyle çalışacağız” ifadelerini
kullandı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da, “Kayseri Milletvekili olarak Sayın Bekir
Yıldız’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki hayatında
başarı dilerken, yeni seçilen belediye başkanı arkadaşımıza inancımız tam. Mutlaka
Kocasinan’ı Bekir ağabeyinden aldığı noktayı daha da üst seviyelere götürerek zirveye doğru
ulaştıracaktır” şeklinde konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer’de, Bekir Yıldız’a yaptığı çalışmalardan dolayı
teşekkür ederken, göreve yeni seçilen Mustafa Çelik’e başarılar diledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “20 yıl saat, dakika gibi geçti.
20 sene önce Bekir ağabeyi hep beraber buraya getirmiştik. Aradan 20 yıl geçti. Önemli olan
bu 20 yıl içerisinde iyi işler yapabilmek, insanların duasını alabilmek. Bunu da başararak
yaptı. Bu 20 yıllık süre içerisinde beraber olduk. Hamd olsun geride bıraktığı eserlere bakarak
vicdan huzuru içerisinde Bekir ağabey bugün buradan ayrılabilir. Bir taraftan değerli
kardeşimize koltuğu teslim ediyor. Allah utandırmasın. Bu açıdan Mustafa bey kardeşimize
hayırlı olsun” diye konuştu.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de, Bekir Yıldız’ın güzel hizmetlerde bulunduğunu
belirterek teşekkür etti. Dengiz ayrıca, Mustafa Çelik’e de başarılar işler yapması için dua
ettiklerini sözlerine ekledi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Kayseri’nin bize güvenen insanlarına
teşekkür ediyoruz. Hem tecrübemizle hem de dayanışmamızla inşallah hep beraber el ele,
gönül gönüle daha güzel hizmetlere yapacağımızı buradan belirtiyor, Bekir Başkanıma
bundan sonraki hizmet alanında ve yaşantısında başarılar diliyorum. Ayrıca göreve yeni
seçilen Mustafa Çelik’e de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6610.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Talas Belediyesi'nde Devir Teslim
Talas ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Belediye Başkanı seçilen Dr.
Mustafa Palancıoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.Adliye binasında Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kocasinan Belediye Başkanı...
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Talas ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Belediye Başkanı seçilen Dr.
Mustafa Palancıoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.
Adliye binasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kocasinan Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte mazbatasını alan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa

Palancıoğlu, belediyede düzenlenen devir teslim töreninde görevi eski başkan Rifat
Yıldırım'dan devir aldı.
Törene AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekili Đsmail Tamer, Đlçe Başkanı
Ragıp Dost, Đlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çakır ve çok sayıda partili katıldı. Makamda
gerçekleşen törende Başkan Rifat Yıldırım, görevlerin geçici olduğunu belirterek, "Asıl olan
hizmettir. Bizde asla bir küsmek ve kırılmak söz konusu değildir. Borçlu bir belediyeden
kasasında 3,5 milyon TL'si olan bir belediye bırakıyoruz. Gök kubbede hoş bir seda
bırakıyoruz. Bundan sonra yeni Türkiye'de Talas ve Kayseri çok daha farklı olacak" dedi.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 yıllık sürenin çok çabuk geçeceğine
inandığını belirterek, "Bizler de bu makamı devrettiğimizde güzel bir şekilde anılmayı
istiyoruz. Kocasinan'da Bekir Başkan'ın 20, Talas'ta Rifat Başkan'ın 10 yıl yıpranmadan
hizmet etmesi güzel şey. Đnşallah Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eder. Amacımız
halis niyetle ekibimizle, Büyükşehir Belediyemiz ve milletvekillerimizin desteğini alıp büyük
hizmetler etmek. Kalkınma Ajansı'ndaki ve yurtdışı tecrübelerimizle güzel hizmetler
yapacağız. Talas'ta belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçemizi farklı alanlarda öne
çıkaracak çalışmalar yapacağız. Rifat Beye ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diye
konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Talas'ın geçmişte küçük bir ilçeyken 10 yılda
120 bin nüfusa ulaşmasının çok önemli olduğunu anlatarak, "Bu gelişmede emeği olan Rifat
Beye teşekkür ediyoruz. Tarihi dokuyu harekete geçirdi, Ali Dağını dünyaya tanıttı, Talas'a
çok büyük katkı sağladı. Umuyorum bu çıta daha da yukarı taşınacaktır" ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından eski başkan Rifat Yıldırım yeni başkan Mustafa Palancıoğlu ile
sarıldıktan sonra birbirlerine çiçek hediye ettiler. Başkan Yıldırım'ı kapıya kadar uğurlayan
Başkan Palancıoğlu, edilen dualarla görevine başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6611.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Özhaseki Đle Yeni Dönem Başladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki mazbatasını alarak yeni döneme başladı.
Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinde personel tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan
Özhaseki, şehirdeki herkesi ailesinin bir ferdi gibi gördüğünü...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki mazbatasını alarak yeni döneme başladı.
Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinde personel tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan
Özhaseki, şehirdeki herkesi ailesinin bir ferdi gibi gördüğünü belirtti ve Kayserililerin
kendisine gösterdiği güvenden dolayı teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda
yapılan mazbata törenine AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili

Đsmail Tamer, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile teşkilat mensupları katıldı.
Đl Seçim Kurulu Başkanı Hakime Buket Sicimgiller kısa bir konuşma yaparak 30 Mart
Mahalli Đdareler Seçiminde Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına
seçildiğini belirtti ve hayırlı uğurlu olmasını diledi. Sicimgiller görevinde başarılar dileyerek
Başkan Özhaseki'ye mazbatasını verdi.
Başkan Özhaseki'nin ardından Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu da mazbatalarını aldı. Başkan Mehmet Özhaseki mazbatasını
almasının ardından Kocasinan Belediyesi'nde yapılan devir teslim törenine katıldı ve ardından
Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.
PERSONEL KARANFĐLDEN YOL YAPTI
Başkan Mehmet Özhaseki'ye Büyükşehir Belediyesi'ne gelişinde sürpriz bir karşılama yapıldı.
Genel Sekreter Mustafa Yalçın, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, daire müdürleri
ve belediye personeli belediye binası önünden başlayarak Büyükşehir Parkına uzanan bir
koridor oluşturdular ve bu koridordan geçen Başkan Özhaseki karanfil yağmuruna tutuldu. Bu
sırada Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı 'Samanyolu' şarkısını çalarak çoşkuya ortak oldu.
Büyükşehir Belediyesi binasına da üzerinde 'Başkanım, sizinle çalışmak ayrıcalıktır.
Onurluyuz ve gururluyuz' yazılı pankart asıldığı gözlerden kaçmadı.
Sevgi gösterisi altında eşi Neşe Özhaseki ile birlikte kürsüye gelen ve kısa bir konuşma yapan
Başkan Özhaseki, Kayseri'ye ve Kayseri'de yaşayanlara güzel hizmetler yapmaya çalıştığını
belirtti. Kayseri halkını ailesinin bir ferdi gibi gördüğünü ve şehrin her tarafını da evinin bir
köşesi bildiğini dile getiren Özhaseki, "Bana yeniden bu desteği veren halkımıza teşekkür
ediyorum. Đnşallah layık olurum. Rabbim mahcup etmesin. Güveninizden dolayı teşekkür
ediyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasının ardından Büyükşehir
Parkı'nda bir kokteyl verildi. Başkan Özhaseki kokteyl esnasında ve sonrasında da
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşların isteği üzerine sık sık hatıra fotoğrafı çektiren
Başkan Özhaseki, yoğun ilgi altında güçlükle ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6612.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu düzenlenen programda
mazbatalarını aldı.Adalet Sarayı konferans salonunda düzenlenen programa, AK...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı

Mustafa Çelik ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu düzenlenen programda
mazbatalarını aldı.
Adalet Sarayı konferans salonunda düzenlenen programa, AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkanlar, düzenlenen törende
mazbatalarını aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6613.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Erü’de Kostüm Ve Makyaj Festivali Başladı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đletişim Kulübü tarafından ‘Kostüm ve Makyaj Festivali
düzenlendi.Đletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda düzenlenen Kostüm ve
Makyaj Festivali’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Festivalde,...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đletişim Kulübü tarafından ‘Kostüm ve Makyaj Festivali
düzenlendi.
Đletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda düzenlenen Kostüm ve Makyaj
Festivali’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, plastik makyaj sanatçıları Senay
Kargül ve Umay Gelgör festivale katılan öğrencilere, makyaj ve kostüm hakkında bilgiler
verdi.
Festival hakkında bilgiler veren makyaj sanatçısı Umay Gelgör, “16 senedir bu işi yapıyoruz.
Bizim amacımız plastik makyajı Türkiye’de daha iyi yere getirmektir. Bu işi 16 senedir
setlerde yapıyoruz. Sinema filmi ve reklamda çalışıyoruz. Şu anda yetiştirdiğimiz öğrenciler
var. Çeşitli okullarda ve üniversitelerde 4 senedir eğitim veriyoruz. 3-4 senedir Türkiye’de
plastik makyaj kullanılmaya başlandı. Biz plastik makyajı fuarlarda çok kullanıyoruz. Bugün
de Erciyes Üniversitesi’nde plastik makyajın Türkiye’deki yerini anlatacağız. Plastik makyaj
nerelerde kullanılıyor? Setlerde nerelerde kullanılıyor? Bunları anlatacağız” dedi.
Festival kapsamında yarın, kostüm canlandırması yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6614.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Çinliler Beşikteki Bebeği Bile Katletmişti
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, bundan 24 yıl önce Çin
Đşgali altındaki Doğu Türkistan’da başlatılan Đstiklal mücadelesinde şehit olanları rahmetle ve
minnetle andıklarını söyledi.
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Erkinbeğ Uygurtürk, tarihe “ Barın Katliamı” olarak geçen Doğu Türkistan halkının
özgürlüğü için başlattığı milli ayaklanmanın 24. Yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “
Dünya tarihinde toprakları düşmanlar tarafından istila edilen milletlerin işgalcilere karşı
verdikleri istiklal savaşlarına verilebilecek misallerin en mühimlerinden biri (BARIN
MĐLLĐ AYAKLANMASI) dır. Bu ayaklanmadı Çinliler binlerce Müslüman Türk’ü şehit
etti ve hatta beşikteki bebeğe bile 77 adet mermi sıkacak kadar vahşileşmişti.” dedi.
Uygurtürk yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Doğu Türkistan’ın en önemli şehirlerinden biri olan Kaşgar vilayetinin Aktu nahiyesi
sınırları içerisindeki Barın köyünde 5 Nisan 1990 tarihinde Ramazan ayının 17. günü
Müslüman Türkler bölgede bulunan bir camiyi içinde ibadet edilebilir bir hale getirmek
istemişlerdir. Bu girişimi engelleyen Çin güçlerine karşı koyan Türkler önce ilkel araçgereçlerle ve daha sonra da Çinlilerden elde ettikleri silahlarla çatışmaya başlamışlar ve bu
çatışmalar gittikçe şiddetlenmiştir. Günlerce devam eden ve bir milli kurtuluş savaşına
dönüşen bu bölgesel savaşın en önemli özelliği, Çin gibi bir işgalci güce karşı bir avuç
Doğu Türkistan Türk’ünün başkaldırabilmiş olmasıdır… O Çin ki; dünyanın en kalabalık
nüfusuna, en kalabalık ordusuna, polisine, dünyada da çok büyük ekonomik ve siyasi güce
sahip ve de bütün dünya devletlerinin şerrinden-şirretliğinden korktukları bir devlettir…
Barın kahramanlarının genç lideri Zeydin Yusuf (Zeydin Kari) 1990 yılının Mart ayında
mücadele arkadaşlarına hitaben yapmış olduğu konuşmasında şunları söylemişti:“Bir milli
kurtuluş hareketinin başarısızlıkla sonuçlanması sonucunda milli kurtuluş hareketine
katılanların şehit olmaları onlar için çok zor elde edilebilir ve çok değerli bir manevi
kazançtır. Bu durum sadece o milletin ve o ülkenin istiklaline kavuşması sürecinin
biraz daha uzaması anlamına gelir. Fakat milli kurtuluş hareketi fikrinin yok olması
ise, bir milletin tamamen yok olması anlamına gelir. Bu sebeple, bizden sonra başka
milletlerin bizlere ‘Yok olmuş bir millet’ damgası vurmamaları ve Milli kurtuluş
hareketi fikrinin yok olmaması için şehit olmaya her an hazır olmamız
gerekmektedir…” Ve öyle de oldu… Zeydin Yusuf ve arkadaşlarının çoğu 4-6 Nisan
günlerindeki şiddetli çatışmalar sırasında şehit oldular… Fakat işgalci Çin güçlerini
öylesine perişan bir duruma sokmuşlardır ki; çatışmaların giderek şiddetlenmesinden ve
genişlemekte olmasından dehşete kapılan Çin silahlı birliklerinin başındakiler Pekin’den
destek kuvvet talebinde bulunmak zorunda kalmışlardır. Bu talebe istinaden de Çin’in
Lençu bölgesinde bulunan Hava indirme Tugayından 7000 kişilik bir paraşütçü birliği
Barın’a nakledilmiştir…

Aslında bölge halkından olan bazı kişilerin daha sonraki yıllarda naklettiklerine göre uzun
bir zamandan beri daha büyük çaplı, daha etkili ve topyekûn bir hareket başlatmak üzere
hazırlıklar yapmakta olan mücahitler, karşılaştıkları ciddi bir tahrik sonucunda zamansız ve
hazırlıksız olarak bir savaşa girişmek zorunda kalmışlardır.
Çin askeri birliklerinin havadan ve karadan yaptıkları saldırılara kahramanca karşı koyan ve
çok çetin bir savaşa girişen Doğu Türkistan istiklal savaşçıları dünyada eşine az rastlanır bir
destan yazarak şehit olmuşlar, yaralı ve sağ olarak esir düşen Barın kahramanlarının
birçokları da yargısız infazlarla bölgeden çıkartılmaksızın kurşuna dizilerek şehit
edilmişlerdir. Bu Çin saldırılar sırasında aynı bölgedeki 9 köy havadan bombalanmış,
binlerce Doğu Türkistan Türk’ü katledilmiştir. Görgü tanıklarının ifadelerine göre de,
beşikte yatmakta olan bir bebeğin vücudunda 77 adet mermi izine rastlanılmıştır.
Zeydin Yusuf(Zeydin kari)’un dediği gibi Doğu Türkistan istiklal kahramanları onlarca
yıldır şehit olmaya devam etseler de Doğu Türkistan Türklerindeki Đstiklal fikri asla yok
olmamıştır. Olmayacaktır. Yaşasın Doğu Türkistan Türklerinin hiç unutulmayacak,
silinmeyecek, azalmayacak ve asla sona ermeyecek olan Đstiklal Mücadeleleri!”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6615.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Karısını 22 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Kayseri'de bir kişinin tartıştığı eşini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.Đddiaya
göre, Keykubat Mahallesi Eren Yurdu Bulvarı üzerindeki bir binada M.A.K. (35), eşi A.Ü.K.
(23) ile tartışmaya başladı. M.A.K., tartışmanın...
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Kayseri'de bir kişinin tartıştığı eşini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.
Đddiaya göre, Keykubat Mahallesi Eren Yurdu Bulvarı üzerindeki bir binada M.A.K. (35), eşi
A.Ü.K. (23) ile tartışmaya başladı. M.A.K., tartışmanın büyümesi üzerine elindeki bıçakla
eşini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen sesler üzerine komşuları, evin açık
kapısından içeri girince A.Ü.K.'yı kanlar içerisinde gördü. Özel bir otomobille Belsin Sağlık
Ocağı'na kaldırılan A.Ü.K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç
kadının cesedi ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis
ekipleri olayın meydana geldiği bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından
çiftin çocukları E.K., B.K. ve Y.K. ise polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne
götürüldü. Cinayet zanlısı olduğu öne sürülen M.A.K. olayın ardından kayıplara karışırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6616.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan'ın Acı Günü
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkan Aydın Kalkan'ın kayınbabası Ali Demirezen vefat etti.
Demirezen, Hunat Camiinde son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camiinde kılınan cenaze
namazına Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve çok...
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkan Aydın Kalkan'ın kayınbabası Ali Demirezen vefat etti.
Demirezen, Hunat Camiinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Demirezen
şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6617.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Özel Dünyam Hastanesi’nden Başarılı Ameliyat
Özel Dünyam Hastanesi doktorları Op. Dr. Mehmet Bayram ve Op. Dr. Salim Başaran
tarafından 81 yaşındaki Yaşar Ayav isimli hastaya başarılı bir mesane tümörü ameliyatı
uygulandı.Özel Dünyam Hastanesi’nde ilk defa yapılan mesane tümörü...
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Özel Dünyam Hastanesi doktorları Op. Dr. Mehmet Bayram ve Op. Dr. Salim Başaran
tarafından 81 yaşındaki Yaşar Ayav isimli hastaya başarılı bir mesane tümörü ameliyatı
uygulandı.
Özel Dünyam Hastanesi’nde ilk defa yapılan mesane tümörü ameliyatı başarı ile gerçekleşti.
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, hastanın yaşından dolayı büyük bir risk taşıdığını, fakat
ameliyata karar vererek başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini vurguladılar. Op. Dr.
Mehmet Bayram, “Hastamız dış merkezde mesane kanseri tanısı konulmuş, bize kontrol için
geldi. Hastanın yapılan tetkiklerinde mesanede (idrar torbası) yaygın kanser ve sağ böbrekte

hidronefroz mevcuttu. Hastaya radikal sistoprostatektomi ameliyatı önerildi. Hastanın yaşı da
ileri olduğundan riskli bir ameliyattı. Hasta ile bu durum konuşuldu. Hastanın idrar yollarının
cilde anostomoz edilmesine karar verildi. Hastanemizde ilk defa bu ameliyatı başarı ile
gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.
Ameliyatta buluna doktorlardan Op. Dr. Salim Başaran ise “Doktor Mehmet Bayram
nezaretinde hastanın ileri tetkikleri yapıldıktan sonra radikal sistoprostatektomi yapılmasına
karar verildi. Uygun ortam ve şartlarla sağlandıktan sonar sayın Mehmet Bayram ile birlikte
hastanemizde ilk defa yapılan bir ameliyatı başarı ile sonuçlandırmış olduk. Hastamız şu an
gayet sıhhatli bir şekilde ve bir gün içerisinde de taburcu edilecek” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6618.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Etto Yazılım Kümesi Üyeleri, Erciyes
Teknopark’ta Buluştu
Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) bünyesindeki yazılım kümesi
üyeleri düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.Erciyes Teknopark Toplantı
Salonu’nda gerçekleşen seminere Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Organize...
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Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) bünyesindeki yazılım kümesi
üyeleri düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.
Erciyes Teknopark Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminere Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Kayseri Ticaret Odası (KTO) temsilcileri ve
yazılım kümesi üyeleri katıldı. Seminere katılanlara, Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri, dış
ticaret yönetimi, markalaşma, inovasyon ve kümelenme, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya
ve tasarım, kalite ve verimlilik, ihtiyaç analizi ile hibe programı hakkında bilgi verildi.
Seminerle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Enes Şenol,
amaçlarının ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Çeşitli faaliyetler hakkında,
firmaların bilgilendirilerek ekonomik olarak geliştirilmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını
dile getiren Şenol, “Bugün Erciyes Teknopark'ta şuan gerçekleştirmiş olduğumuz
seminerimiz, Ekonomi Bakanlığımız 2010/8 sayılı rekabetinin gerçekleştirilmesinin,
desteklenmesinin programıyla alakalı. Đhracat Genel Müdürlüğü KOBĐ ve Kümelenme
Destekleme Daire Başkanlığı'ndan gelen bir uzmanımız konuyla ilgili bilgi vermektedir.
Uluslararası rekabetin geliştirilmesi derken, KOBĐ ve kümelenme üzerinde durulacak.
Ekonomi Bakanlığı tarafından, Teknopark olarak Kayseri Yazılım Kümesi projemiz kabul
edildi. Kümede yer alan firmalarımız da toplantıda mevcutlar. Kendilerine ilerleyen
dönemlerdeki faaliyetler, yapılacak aktivitelerle ilgili de bilgi verilecek. Amaç, ilk başta
firmalarımızın kümelenerek bir araya gelmesi. Bunun sonucunda da, ihtiyaç analizinin
çıkarılarak, bu ihtiyaç analizine göre firmalarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık, yurt

dışı pazarlama gibi faaliyetlerde firmalarımızı birlikte hareket ettirerek ekonomik olarak
geliştirmek. Yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
amaçlamaktadır. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6619.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kto'da Ortak Meslek Komitesi Toplantısı
Yapıldı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından, 'Ortak Meslek Komitesi' toplantısı düzenlendi.Rifat
Hisarcıklıoğlu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Đstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından, 'Ortak Meslek Komitesi' toplantısı düzenlendi.
Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Đstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla
Yayla ve Kayseri Ticaret Odası üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Gerçekten Kayseri Ticaret Odası olarak bundan
sonraki süreçte Türkiye'nin geleceğinin daha parlak olması bakımından ihracata önem
verilmesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Bir taraftan biz ihracatın ne kadar arttırılması
hususunda neler yapılması gerektiğini düşünürken, diğer taraftan da gümrük kapılarımızdan
bu TIR’larımızın çıkması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini
düşünüyoruz. Tabi biz kendi aramızda yapmış olduğumuz konuşmalarda, görüşmelerde,
meclis toplantılarında neler yapacağımız hususunda bir araya geldiğimizde anlatıyoruz.
Meslek komiteleri toplantılarına ne kadar önem verdiğimizi sık sık tekrarlıyorum. Çünkü bir
odanın gerçekten çok faal bir şekilde çalışması için meslek komitelerini çalıştırması
gerekiyor. Meslek komiteleri göreve geldiğimizden bu yana baktığımızda gerçekten çok faal
olarak çalışıyor. Bu açıdan meslek komitelerine katılan arkadaşlarıma özellikle teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Hiçyılmaz ayrıca, “Tabi meslek komitesi toplantılarımızın her ay en az 1 sefer toplanacağını
zaten biliyorsunuz. Birde meslek komiteleri ortak toplantısının 6 ayda bir yapılması gerekiyor.
Bu toplantıda sizlere bilgi vermeleri bakımından ve sizlerin bazı soruları olursa onları
cevaplandırmaları bakımından konuşmacı arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu meslek komitesi
toplantısına kendi görüşleri doğrultusunda birçok icraatları olan ve üniversitelerde ders veren
çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Atilla Yayla beyi davet ettik. Liberal düşüncenin ne olduğunu
bu konudaki uygulamaların hangi şekilde, nasıl yapılacağı hususunda sizlere bilgiler verecek”
şeklinde konuştu.
Toplantıya konuşmacı olarak katılan Đstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Atilla Yayla ise, “Sizin belki yaptığınız işin ne olduğunu ve niye önemli olduğunu, yaptığınız

işin felsefi temellerinin hem sizin için hem de insanlık için sonuçlarının ne olduğunu
anlatmaya çalışacağım. 4-5 asır önce dünya neredeydi? Bugün nerede? O zaman manzara ne
net bir şekilde ortaya çıkıyor ki, o zaman insanların ortalama ömrü 30 seneydi. Demek ki 4-5
asır önce dünyaya gelmiş olsaydık hepimiz çoktan mevta olacaktık. Halbuki şimdi 50 yaşını
aşan insanlar bile gelecek ile ilgili hesaplar yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6620.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kayseri’de Avukatlar Yemekte Bir Araya Geldi
Kayseri Barosu tarafından düzenlenen etkinlikte, 5 Nisan Avukatlar Günü olması nedeniyle
avukatlar yemekte bir araya geldi.Flamingo salonunda düzenlenen programa, Kayseri
Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ve...
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Kayseri Barosu tarafından düzenlenen etkinlikte, 5 Nisan Avukatlar Günü olması nedeniyle
avukatlar yemekte bir araya geldi.
Flamingo salonunda düzenlenen programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta,
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ve çok sayıda avukat katıldı. Düzenlenen programla
ilgili konuşan Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, “Tabi 5 Nisan Avukatlar Günü öncelikle
tüm avukatlarımıza kutlu olsun. Hukukun üzerinde kara bulutların dolandığı bir dönemde
savunmanın en önemli ayağı olan Barolar ve avukatlar olarak bugün 5 Nisan Avukatlar
Gününü burukta olsa kutluyoruz. Hep bir aradayız. Kayseri Barosunda yaklaşık 800-900
avukat arkadaşımız ve aileleriyle beraber bu sofrayı birlikte paylaşacağız. Hukukun çok
tartışıldığı, yargıya müdahalenin olduğu iddialarının bulunduğu bir dönemde Baro ve
avukatlar olarak bir arada olmanın güzelliğini yaşamaya gayret edeceğiz. Tabi bugün
meslektaşlarımla paylaşabileceğim bir güzel hadise de uzun yıllardır beklediğimiz avukatlık
kanunun komisyonlarda şuan tamamlanmış yazım aşamasına geçilmiş olması da Avukatlar
Gününde bizi mutlu eden hadiselerden bir tanesi” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6621.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kayseri Oryantring Yarışması Başladı
Kayseri Erciyes Üniversitesi BESYO’da düzenlenen Oryantring Yön Bulma Yarışması
başladı.Kayseri Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulunca gerçekleştirilen
Oryantring yön bulma yarışması başladı. Katılımın yoğun olduğu...
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Kayseri Erciyes Üniversitesi BESYO’da düzenlenen Oryantring Yön Bulma Yarışması
başladı.Kayseri Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulunca gerçekleştirilen
Oryantring yön bulma yarışması başladı. Katılımın yoğun olduğu yarışmada parkuru bitirenler
sevinç dolu anlar yaşarken, yönünü kaybedenler de uzun süre bitişe varamadı.
Konu hakkında konuşan Oryantring Đl Temsilcisi Zeliha Uysal “Oryantring sporu koşarak
hedef bulma sporudur. Bu okullar arası turnuvayı Kayseri BESYO’da yapıyoruz. 200 tane
katılımcı sporcularımız var. Bunlar bay, bayan, küçükler, yıldızlar, genç kızlar ve genç
erkekler olmak üzere bu sporu bu sene okullar arası müsabakalar seviyesine aldık. Geçen sene
pilot illerden biride Kayseri olarak bizdik” dedi.Uysal, “Tabii ki güzel bir yarışma oldu.
Bundan dolayı da bu senede okullar arası turnuva haline getirdik. Buradaki sporcularımızda
amacımız zeka gelişimlerini ve yön bulmalarını sağlamak. Zaten bizim bu branşımızda harita
ve pusula ile yön bulmayı öğretiyoruz sporcularımıza. Sağ olsunlar Kayseri’den katılan
hocalarımız çok fazla bu sporu seviyorlar geçen senede yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6622.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

(özel Haber) Elma Ve Kayısı Don Kurbanı
Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği bakımından önemli ilçeleri arasında bulunan Kayseri'nin
Yeşilhisar ilçesinde meyve üreticilerini don vurdu. Elma üreticisi Hayrettin Erbay, "29, 30 ve
31 Mart gecesi don olayı oldu, üretimimiz tamamen sıfırlandı"...
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Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği bakımından önemli ilçeleri arasında bulunan Kayseri'nin
Yeşilhisar ilçesinde meyve üreticilerini don vurdu. Elma üreticisi Hayrettin Erbay, "29, 30 ve

31 Mart gecesi don olayı oldu, üretimimiz tamamen sıfırlandı" dedi.Geçtiğimiz günlerde
yaşanan don olayı nedeniyle Yeşilhisar'ın Kovalı Mahallesi'nde meyve üretimi yapan çiftçiler,
bu yıl meyvelerine don vurmasından dolayı mahsul çıkmayacağını belirtti. Üretici; elma, erik,
kayısı, gibi meyve ağaçlarındaki tomurcukların içlerinin çürük olması nedeniyle zor günler
yaşadıklarını belirtti.Yaşadıkları sorunla ilgili bilgi veren meyve üreticisi Hayrettin Erbay,
"Bölgemiz meyvecilikle geçinmektedir. Bölgemizin yaklaşık 120 bin ton civarında elma
üretimi var. Mahallemize ait de yıllık 20 bin ton üretim vardır. Elmamızın yüzde 50’ye yakını
ihracata gider. Geriye kalanı ise iç tüketime gider. 29, 30 ve 31 Mart gecesi don olayı oldu.
Bu don olayından dolayı üretimimiz tamamen sıfırlandı. Bizim buradaki meyvelerin tamamı
zarar gördü. Bizim geçim kaynağımız elma olduğu için bizde elma ön plandadır. Elma
tamamen bitti. Đç çiçeklenme dediğimiz ilk etap onlar tamamen kayboldu ve çiçek karardı. Bu
yıl için bundan sonra herhangi bir ürün beklemiyoruz" diye konuştu.Meyve üreticisi Ahmet
Atay ise, "Meyvecilik ile uğraşıyorum. Meyve olarak Kovalı Mahallesi bugüne kadar hep ön
plana çıkmıştır. TARSĐM sigortasının bize fayda vereceğini söylediler ama bugüne kadar don
olayında hiç faydalanamadık. 2004 ve 2006 yılında dondu. 2006 yılında don sigortası
yaptırdığımız halde kapsama girmedi. Bu sene yine TARSĐM’e haber verdik, ‘Sigorta
kapsamında değil’ dediler. Sigorta kapsamında olsa dahi elma tarımı yapan çiftçilerin yüzde
50’si tapudan dolayı sigorta yaptıramıyor. Bu duruma devletimizin bir el atması gerekiyor. Bu
köylünün kurtuluşu sadece devletin bu tarıma tam teşekküllü şekilde sahip çıkması gerekiyor.
Kovalı, Kayadibi, Kuşçu gibi bazı köylerimizdeki bütün çiftçilerin yüzde 80 oranında
meyvecilikle uğraşıyor. Bu yüzde 80’nin tamamı zarar gördü. Đkinci bir ürünün paletini
alabilmesi için 700 gün beklemesi gerekiyor. Bu 700 günde bu insanlar sıfır girdi
yapabilecekler" şeklinde konuştu.Kovalı Muhtarı Ömer Çiçek de, "Köyümüzün 29,30 ve 31
Mart gecesi almış olduğu soğuktan dolayı bölgemizin çok büyük bir zararı vardır. Bu zararla
beraber bizim inşaatımız vardı, soğuk hava deposu olarak işimiz yarım kaldı. Yapmış
olduğumuz emekler boşa gitti. Yaptıracağımız soğuk hava inşaatından dolayı hayvanlarımızı
satıp buraya yatırım yapmıştık. Elmamızı depolamak amacıyla yapılan inşaatın da kapatılması
üzerine en az 25-30 hane evin ekmek kapısı da kapandı. Đnsan nasıl susuz ve havasız
yaşayamazsa bizim de meyvesiz burada yaşamamızın hiçbir anlamı kalmadı. Biz bu konuda
devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6623.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Geçmişten Günümüze Özgürlük Konferansı
Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübünün organize ettiği ''Geçmişten Günümüze
Özgürlük'' isimli konferansta; Đstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslar arası Đlişkiler Bölüm
Başkanı, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve Liberal Düşünce...
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Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübünün organize ettiği ''Geçmişten Günümüze
Özgürlük'' isimli konferansta; Đstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslar arası Đlişkiler Bölüm
Başkanı, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve Liberal Düşünce Topluluğu yöneticilerinden Prof. Dr.
Atilla Yayla ile öğrenciler ve birçok bölümden öğretim görevlisi bir araya geldi.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, Prof. Dr. Hasan Yetim ve çok sayıda
öğretim görevlisinin de yer aldığı programda açılış konuşmasını Evrensel Adalet Kulübü
Başkanı Taner Afşar gerçekleştirdi. Afşar, ''Özgür olmayan toplum ruhsuz bir insan gibidir
işlevsiz hareketsiz ve anlamsızdır. Bu yüzden özellikle üniversite dünyasında bu konu üzerine
eğilimler gerçekleştirilip gençlikte farkındalık oluşturulmalıdır'' dedi.
Konferansta konuşan Prof. Dr. Atilla Yayla salona bazı sorular yönelterek özgürlüğün
önemine dikkatleri çekmeye çalıştı. Konuşmasında özgürlüğü teorik olarak inceledikten ve
çeşitlendirmelerinden bahsettikten sonra, devletin özgürlük ihlalcisi olmaması gerektiğini
söyledi. Devletin ve bireylerin zarar verebilme potansiyellerini karşılaştırdıktan sonra, en kötü
insanın dahi zarar verebileceği insan sayısı üçü beşi aşmazken, devletin binlerce, on binlerce
insana özgürlük ihlali yaparak daha fazla zarar verebileceğini ifade etti. Bu yüzden devlet
otoritesinin mutlaka özgürlük ihlali yapmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten
Yayla, soruları da cevapladı.
Evrensel Adalet Kulübü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim, konferansın
sonunda katkılarından dolayı Prof. Dr. Atilla Yayla'ya teşekkür plaketi verdi.
Konferanstan sonra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur konuşmacı
Yayla’yı ve Evrensel Adalet kulüp yöneticilerini makamında ağırlayıp etkinliği
gerçekleştirenlere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6624.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Emniyet, Hırsızlara Göz Açtırmadı
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli tarihlerde ve çeşitli yerlerde gerçekleşen hırsızlık
olaylarını aydınlatarak, zanlılarını adalete teslim etti.Emniyet Müdürlüğünden yapılan
açıklamaya göre, Anbar Mahallesi bulunan bir işyerinden...

05 Nisan 2014 Cumartesi 09:58
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli tarihlerde ve çeşitli yerlerde gerçekleşen hırsızlık
olaylarını aydınlatarak, zanlılarını adalete teslim etti.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anbar Mahallesi bulunan bir işyerinden
hırsızlık olayı ile ilgili işyeri ve çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi
sonucu olayın şüphelisi B.Ç. isimli şahıs tespit edilerek, yakalanarak adli makamlara sevk
edildi.
Sakarya Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak kamera
görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın şüphelileri olduğu tespit edilen yaşları küçük 3
şahıs yakalanarak hırsızlık malzemeleri bilgisayar ve monitörü sattıkları yerlerden temin
edilerek müştekilerine teslim edildi, şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Keykubat Mahallesinde park halinde bulunan B. V.’ye ait otoda meydana gelen hırsızlık olayı
ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olduğu tespit edilen H. T. ve
Y. K. isimli şahıslar yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

Argıncık bölgesinden çalınan F. P.’ye ait motosiklet şüpheli B. D. ile birlikte Anbar
Mahallesinde bir Cadde üzerinde yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.
Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde faaliyet gösteren internet kafeden cep telefonu hırsızlığı
ile ilgili olarak ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Ö.T., A.A. ve E.A. isimli
şahıslar yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.
Sanayi Mahallesinde faaliyet gösteren işyerinden demir profil hırsızlığı ve iş yeri önünde park
halinde bulunan aracın çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesi, olayı
gerçekleştirdiği tespit edilen S.A., F.Y. ve A.T. isimli şahıslar yakalanarak, adli makamlara
sevk edildi.
Kayabaşı Mahallesinde faaliyet gösteren Ş. K.’ya ait işyerinde meydana gelen hırsızlık
olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Ü. E. isimli şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk
edildi.
Gevher Nesibe Mahallesinde bulunan medikal malzeme satan işyerinden S.K.’ya ait 1 adet
Tekerlekli Özürlü Sandalyesi çalınması olayı ile ilgili şüpheli M.G. isimli şahıs yakalandı.
Çalıntı “Tekerlekli Özürlü Sandalyesi” müştekiye teslim edilirken, şüpheli adli makamlara
sevk edildi.
Bu arada Kayseri'de hakkında çeşitli mahkemelerce yakalama ve UYAP aranması bulunan 75
şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 12 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kısım
ekiplerince, 16 şahıs ise diğer ekiplerce olmak üzere toplam 103 şahıs yakalanarak, adli
makamlara sevk edildi.
Đl genelinde yapılan uygulamalarda şahıs, oto ve ele geçen malzemeler ise, 24.03.201431.03.2014 tarihleri arasında Đl genelinde yapılan uygulamalarda toplam 20747 şahsın GBT
sorgusu yapıldı. Bu sorgularda, çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs, adli makamlara teslim
edildi. Ayrıca 6294 oto sorgusu yapılmış, bu otolardan çalıntı, haciz yakalamalı oto olduğu
tespit edilen 15 araca işlem yapıldı.. Uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız
tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet bıçak ve 46 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6625.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Emniyet Dolandırıcılara Göz Açtırmıyor
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, dolandırıcılık yapmak
isteyen bazı şüpheliler, suçüstü yakalandı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada,
''Kahramanmaraş ilinden ilimize sahte altınları bozdurmak...
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, dolandırıcılık yapmak
isteyen bazı şüpheliler, suçüstü yakalandı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Kahramanmaraş ilinden ilimize sahte altınları bozdurmak
için geldikleri tespit edilen, R.Y., Y.O. ve M.Đ.T. isimli şahıslar Bankalar Caddesi üzerinde
görev yapan güven timlerimiz tarafından yakalanarak, adli makamlara sevk edilmiştir. Đlimiz

Kazancılar Çarşısı’nda şüpheli hareketlerde bulunan S.S. isimli şahsın, güven timlerimizin
yapmış olduğu incelemeler neticesinde kuyumculara ayarı düşük, üzerine sahte ayar damgası
vurulmuş (22 ayar) bilezik satmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Şüpheli yakalanarak, adli
makamlara sevk edilmiştir. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış
olduğu çalışmalar neticesinde, bankalardan kredi alamayan vatandaşlara kredi temin etmek
bahanesi ile dolandırıcılık yaptığı anlaşılan C.Ş. ekiplerimizin yaptığı operasyon neticesinde
Talas Đlçesinde PTT Şubesinden para çekmek üzere iken yakalanarak, adli makamlara sevk
edilmiştir'' denildi.
Açıklamada ayrıca, güven timlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kayseri'de bir
bankada bir şahsın sahte kimlik ile 26.000 TL kredi çekmek üzere olduğu bilgisi alınması
üzerine ivedilikle olaya müdahale edilerek, yapılan ani operasyon neticesinde güven timleri
ve ekiplerce şahsın banka çıkışında yakalandığı da bildirildi. Açıklamada, ''Şahsın üzerinde
N.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunmuş, gerçek kimliğinin ise Y.K. olduğu tespit
edilmiştir. Aynı kimlik ile ilimizde bir başka bankadan 25.03.2014 tarihinde 15.000 TL
kredinin çekildiği, ayrıca başka bir bankadan da kredi başvurusunda bulunulduğu
anlaşılmıştır. Şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilmiştir'' ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6626.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Az Çocuk Sahibi Olmak Meme Kanserine
Neden Olabiliyor
Meme kanserinin hem kadınların hem erkeklerin hayatını tehdit eden önemli sağlık
problemlerinden biri olduğunu söyleyen Özel Modern Dünyam Hastanesi'nden Op. Dr.
Mehmet Ali Deneme, “Her bayan hayatı boyunca meme kanseri ile karşılaşabilir....
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Meme kanserinin hem kadınların hem erkeklerin hayatını tehdit eden önemli sağlık
problemlerinden biri olduğunu söyleyen Özel Modern Dünyam Hastanesi'nden Op. Dr.
Mehmet Ali Deneme, “Her bayan hayatı boyunca meme kanseri ile karşılaşabilir. Her yüz
kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riskine sahip. Bayan çalışanların
çocuklarını daha az emzirmesi, daha az çocuk sahibi olması meme kanseri ihtimalini
artırabilmekte” dedi.
Meme kanserinin tanısının, tetkikinin son derece kolay ve masrafsız olduğunu söyleyen Op.
Dr. Mehmet Ali Deneme, “Çünkü her bayanın kendi muayenesi ile tespit edebileceği ve çok
erken evrede tanı konulabilecek bir hastalık. Meme kanserinin sebeplerinden en önemlisi
genetik geçiş. Özelikle birinci derece akrabası meme kanseri olan bayanlarda bu ihtimal daha
sık görülmektedir. Onun dışında günümüzün bayan çalışanları çocuklarını daha az emzirmesi
daha az çocuk sahibi olması meme kanseri ihtimalini artırabilmekte. Hormon içeren ilaçlar

kullanılması yine meme kanseri ihtimalini artırabilmekte. Erkeklerde meme kanseri görülme
ihtimali daha düşük ama yine de erkeklerde de olabiliyor” şeklinde konuştu.
Meme kanserinin tespitinin son derece kolay olduğunu, her bayanın kendini elle muayene
ederek tespit edebileceğini vurgulayan Deneme, "Memede fark edilebilecek bir kitle, bir
sertlik meme kanserinin ilk bulgusu olarak ortaya çıkabilmekte. Onun dışında meme başında
oluşacak kanlı bir akıntı da yine meme kanserinin önemli bulgularından biridir. Böyle bir
durumda en yakın hastanede bir genel cerrahi uzmanına başvurularak, bir mamografi
çektirilerek diğer tetkiklerle böyle bir riskin olup olmadığını anlamak mümkün. Meme
kanserinde erken evre hayat kurtarıcı gerçekten. Çünkü artık günümüzde büyük cerrahi
müdahaleler gerektirmeden hastanın göğsü tamamen alınmadan da meme kanseri tedavi
edilebilmekte. Đlk iki evrede yani meme kanseri kitlesi 4 santimden daha küçükken ve uzak
organlara yayılmadan sadece meme koruyucu cerrahi dediğimiz o bölgenin çıkarılmasıyla
hastaların sağlığına kavuşması mümkün. Đleri evrede hastalık daha geniş daha kapsamlı
olacağı için daha büyük tedaviler gerekebilir" ifadelerini kullandı.
Deneme, şöyle devam etti: "Ayrıca her hastaya kemoterapi, radyoterapi alacak diye de bir şart
yok. Ne kadara erken tespit edilirse daha sonraki kemoterapi ve radyoterapiden hastanın
korunması mümkün. Hastaların özellikle 30 yaş üzerindeki bayanların her adetin yedinci
gününde kendi kendilerine yapacakları bir meme muayenesi meme kanseri için bize yol
gösterici olabilecek. Meme kanseri taraması ise birinci derece akrabasında meme kanseri olan
bayanlarda otuz yaşından itibaren, böyle bir riski olmayan bayanlarda kırk yaşından itibaren
yılda bir defa muhakkak uzman kontrolünde bir denetim yapılması gerekir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6627.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kayseri Alperen Ocaklarından Bulgaristan’a
Cenaze Aracı Ve Klimalı Tabut
Kayseri Alperen Ocakları Bulgaristan’a yardım amaçlı 3 adet cenaze yıkama aracı ve klimalı
tabut gönderdi.Yardım amaçlı yapılan tabutlar Bulgaristan’ın Filibe, Koşukavak ve Sofya
bölgelerinde bulunan camilerde kullanılmaya başlandı....
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Kayseri Alperen Ocakları Bulgaristan’a yardım amaçlı 3 adet cenaze yıkama aracı ve klimalı
tabut gönderdi.
Yardım amaçlı yapılan tabutlar Bulgaristan’ın Filibe, Koşukavak ve Sofya bölgelerinde
bulunan camilerde kullanılmaya başlandı. Hediyelerin bölge müftülerince teslim alındığını
açıklayan Kayseri Alperen Ocakları Başkanı Mahmut Cömert, ”Bu tür organizasyonlar Türk
Đslam dünyasının birleşmesi için atılan birer adımdır. Alperenler olarak Nizamı Alem için
çıktığımız yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Davamızı bir odaya hapsetmeyip 3 kıtaya
yaydık. Bu çerçevede geçen yıl Kosova’da bir sünnet organizasyonu gerçekleştirdik. Bu yıl da

Bulgaristan’da unutulmuş Müslüman, Türk kardeşlerimizle iletişim kurduk ve gücümüz
yettiğince bir ihtiyaçlarını karşıladık. Yine bu yıl içerisinde planladığımız Doğu
Makedonya’da bir sünnet ve Sudan’da Muhsin Yazıcıoğlu Su Kuyusu Organizasyonlarımız
olacak. Bu sayede uzaklarda kalmış, unutulmuş kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6628.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'den Avukatlar
Günü Mesajı
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı
yayımladı.AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz mesajında, hukuk alanında yapılan reformlar,
avukatlık mesleğinin zorluğu ve öneminden bahsederek, “Adaletin...
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AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı
yayımladı.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz mesajında, hukuk alanında yapılan reformlar, avukatlık
mesleğinin zorluğu ve öneminden bahsederek, “Adaletin ve Hukukun işlemesinde büyük
öneme sahip olan Avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum" dedi.
Hukuk alanında yapılan reformlarla adalet sisteminin özgürlükler ve hakların korunması
konusunda önemli yol kat edildiğini ve adaletin herkes için gerekli olduğunu belirten Dengiz,
"'Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü' söylemiyle hukuk alanında yeni reformlar
gerçekleştirilerek, adalet sistemi içerisindeki uyuşmazlıklar büyük ölçüde giderildi. Avukatlık
mesleği bugün toplumun her kesimindeki sorunların çözümü konusunda adil bir şekilde
işlemesini sağmakla yükümlü ulvi bir meslektir. Adaletin ve Hukukun temelinde insan
hayatının her alanında büyük bir gayretle işini yapan, adalet için çalışan, özgürlük ve temel
insan hakları için faaliyet gösteren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6629.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kayseri'deki Kadın Cinayeti
Kayseri'de, dün akşam saatlerinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, sağlık kontrolünden
geçirildi.Olay, Kayseri'de dün akşam meydana geldi. M.A.K. (35), tartıştığı eşi A.Ü.K (23)'yı
22 yerinden bıçakla öldürdü. Komşuları tarafından...
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Kayseri'de, dün akşam saatlerinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, sağlık kontrolünden
geçirildi.
Olay, Kayseri'de dün akşam meydana geldi. M.A.K. (35), tartıştığı eşi A.Ü.K (23)'yı 22
yerinden bıçakla öldürdü. Komşuları tarafından özel bir araçla Belsin Sağlık Ocağı'na
kaldırılan A.Ü.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından
kayıplara karışan M.A.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan
aramanın ardından gözaltına alındı. M.A.K, bugün sağlık kontrolünün ardından gerekli
mercilere teslim edildi.
Öte yandan, 22 bıçak darbesi ile hayatını kaybeden A.Ü.K., öğle namazını müteakiben Hunat
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6630.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Arapça Bilgi Ve Etkinlik Yarışmaları Đl Finali
Yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen 5. Uluslar arası
Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının il elemeleri Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip
Lisesinin ev sahipliğinde Melikgazi Belediyesi Konferans...
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tertip edilen 5. Uluslar arası
Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının il elemeleri Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip
Lisesinin ev sahipliğinde Melikgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Kayseri’nin il ve ilçelerindeki imam hatip liselerinin arasında kıyasıya bir yarışa sahne olan
yarışma, Bilgi Yarışması, Şiir Yarışması ve Hitabet Yarışması dallarında yapıldı. Yarışmanın
jüri üyeliklerini Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri gerçekleştirdi. Yarışmanın sunuculuğunu
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Ali Güngör yaptı.
Yarışma, Đstiklal Marşının okunmasının ardından ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi Meslek
Dersleri Öğretmenlerinden Fatih Fındıkçı’nın Kur’an tilavetiyle başladı. Daha sonra ev sahibi
okul müdürü olarak Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ayman
bir konuşma yaparak katılan tüm okullara başarı dileklerini iletti. Ev sahibi olarak güzel bir
organizasyon olmasına özen gösterdiklerinin altını çizerek bütün okullar için hayırlı bir
yarışma olmasını diliyorum dedi. Ayman, yarışma organizasyonunda emeği geçen
öğretmenlere ve öğrencilere de ayrıca teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra Kocasinan ĐMKB
Anadolu Đmam Hatip Lisesinin tanıtım filmi ve ardından 5. Uluslar arası Đmam Hatip Liseleri
Arası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları ile ilgili tanıtım filmi gösterildi.
BĐLGĐ YARIŞMASINDA SIKI BĐR REKABET YAŞANDI
Açılış programının ardından daha önce belirlenen gruplar halinde Arapça Bilgi Yarışması
elemelerine geçildi. Elemelerde 3 grubun birincileri ve en iyi ikinci final etabında yarışmaya
hak kazandı.
A Grubunda; Kayseri Melikgazi Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Kocasinan M. Germirli
Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri
Melikgazi Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Bünyan N. Baydemir
Anadolu Đmam Hatip Lisesi yarıştı. A gurubu elemesi sonucunda, Ali Rıza Özderici Anadolu
Đmam Hatip Lisesi birinci, M. Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi ikinci oldu.
B grubunda ise Kayseri Develi Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Pınarbaşı Dedeman
Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Tomarza Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Yahyalı
Anadolu Đmam Hatip Lisesi yarıştılar. Bu yarışmada da Yahyalı Anadolu Đmam Hatip Lisesi
birinci oldu.
C grubunda ise, Kayseri Đncesu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Melikgazi Keykubat Anadolu
Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Kocasinan Nuh Mehmet Yamaner Đmam Hatip Lisesi, Kayseri
Melikgazi Hacı Hüseyin Aksakal Erkek Anadolu Đmam Hatip Lisesi yarıştılar. Yarışmanın
birinciliğini Hacı Hüseyin Aksakal Erkek Anadolu Đmam Hatip Lisesi kazandı.
Üç gurubunun birinci okullarının yanı sıra dördüncü olarak en iyi ikinciler arasından ise final
grubuna yükselen okul M. Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi oldu.
Öğleden sonraki oturumda yapılan Arapça Bilgi Yarışması Finali büyük bir çekişmeye sahne
oldu. Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi,
Yahyalı Đmam Hatip Lisesi, Hacı Hüseyin Aksakal Erkek Anadolu Đmam Hatip Lisesi
arasındaki yarışın galibi M. Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi oldu. Đkinci sırayı Ali Rıza
Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi alırken üçüncülüğü de Yahyalı Anadolu Đmam Hatip
Lisesi elde etti.
ARAPÇA ŞĐĐR YARIŞMASI OLDUKÇA HEYECANLI GEÇTĐ
Arapça Bilgi Yarışmasının ardından Arapça Şiir Okuma Yarışmasına geçildi. Öğrenciler şiir
okuma konusundaki hünerlerini ortaya koydular. Şiir Okuma yarışmasına, Kayseri Melikgazi
Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Melikgazi Anadolu Đmam Hatip
Lisesi, Kayseri Bünyan N. Baydemir Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Felahiye Đmam
Hatip Lisesi, Kayseri Pınarbaşı Dedeman Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Tomarza
Anadolu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Đncesu Đmam Hatip Lisesi, Kayseri Melikgazi Keykubat
Nuh Mehmet Yamaner Đmam Hatip Lisesi öğrencileri okudukları eserlerle katıldılar. Yarışma
sonunda Ali Rıza Özderici Anadolu Đmam Hatip Lisesinden Elif Demir isimli öğrenci,
“Esmau’llahi’l Husna” isimli şiiriyle birinci oldu. Đkinci sırayı Kayseri Melikgazi Anadolu
Đmam Hatip Lisesinden Ahmet Özdere isimli öğrenci, “Felsefetü Hayati” isimli şiiriyle aldı.

Üçüncülüğü ise, Bünyan N. Baydemir Anadolu Đmam Hatip Lisesinden Rabia Taş isimli
öğrenci, “el-Ummu Medresetun” isimli şiiriyle aldı.
HĐTABET VE METĐN CANLANDIRMA DALINDA GERMĐRLĐ’YE RAKĐP YOKTU
5. Uluslar arası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının Kayseri Finalinin son bölümünde
öğrenciler Hitabet ve Metin Canlandırma alanında yarıştı. Bu dalda iki okul yer aldı. M.
Germirli Anadolu Đmam Hatip Lisesi ve Yahyalı Anadolu Đmam Hatip Lisesinin yer aldığı
yarışmada M. Germirli Đmam Hatip Lisesi öğrencisi Faysal Abdulmümin birinci oldu. Yahyalı
Anadolu Đmam Hatip Lisesinden Sahre Karslı isimli öğrenci de ikinci oldu.
KAZANAN ÖĞRENCĐLERE TABLET BĐLGĐSAYAR VE KOL SAATĐ HEDĐYE EDĐLDĐ
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Uluslar arası
Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının Kayseri il elemeleri sonunda yarışmayı ev sahibi
olarak düzenleyen Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi tarafından kazanan
öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Bilgi Yarışması, Şiir Yarışması ve Hitabet Yarışması
birincilerine birer tablet bilgisayar hediye edildi. Ayrıca ikinci olan öğrencilere de kol saati
hediye edildi. Üçüncü olan öğrenciler için ise hazırlanan kitap seti verildi. Bunun yanında
yarışmaya katılan bütün öğrencilere Diyanet Đşleri Başkanlığı Yayınları arasında bulunan
kitapların yer aldığı üç kitaplık set hediye edildi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bütün katılımcı öğrencilere ve onları bu
yarışmalara hazırlayan öğretmenlerine katımlarından dolayı teşekkür belgeleri verildi. Yine
katılımcı öğretmenlere de ev sahibi okul Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi
tarafından kitap seti hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6631.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Şehit Olan Polis Memurunun Baba Evinde Yas
Ağrı'da 4 Şubat’ta Đl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın
trafik kazası yapması üzerine yaralanan ve Erzurum'da tedavi görürken şehit olan polis
memuru Ünal Kayhan'ın babası Ahmet Kayhan, "5...
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Ağrı'da 4 Şubat’ta Đl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın
trafik kazası yapması üzerine yaralanan ve Erzurum'da tedavi görürken şehit olan polis
memuru Ünal Kayhan'ın babası Ahmet Kayhan, "5 yaşında yetim kalmıştı benim oğlum,
kucağımda büyütmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.
Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ünal Kayhan'ın baba evinde
acı haber sonrasında Türk bayrağı asıldı. Ünal Kayhan'ın babası Ahmet Kayhan, "5 yaşında
yetim kalmıştı. Kucağımda büyütmüştüm" diyerek, "ne dediyse aldım, ne dediyse verdim.
Evlendi, yuva kurdu. Şimdi eşyaları her şeyi bir yanda kaldı. Kısmet böyleymiş" diye
konuştu.
Ahmet Kayhan, oğlunun yoğun bakımdan çıktığına sevindiklerini anlatarak, "Doktorlara
elimde her türlü imkanın var olduğunu söyledim. Nereye istiyorlarsa oraya naklettirelim

dedim. Ama izin vermediler. Bu gün sabah acı haberini aldık. Allah kimseye bu acıyı
yaşatmasın" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit polis memuru Ünal Kayhan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde
kılınacak olan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında bulunan Polis Şehitliği'nde
defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6632.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kocasinan'da Yeni Meclis Toplanıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye meclisinin yeni dönemin ilk oturumunu
gerçekleştirmek üzere 8 Nisan 2014 Salı günü toplanacağını söyledi.Başkan Mustafa Çelik,
30 Mart 2014 Mahalli Đdareler Seçimleri sonucunda oluşan Kocasinan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye meclisinin yeni dönemin ilk oturumunu
gerçekleştirmek üzere 8 Nisan 2014 Salı günü toplanacağını söyledi.
Başkan Mustafa Çelik, 30 Mart 2014 Mahalli Đdareler Seçimleri sonucunda oluşan Kocasinan
Belediyesi yeni Meclisi’nin 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na istinaden ilk oturumunu 8
Nisan 2014 Salı günü saat 16'da, Meclis Salonu’nda yapacağını bildirdi.
2014 yılı toplantı döneminin altıncı birleşimini gerçekleştirecek Meclis'in gündeminde
bulunan konuları görüşüp karara bağlayacağını belirten Başkan Çelik, Meclis’in öncelikle iç
seçimlerini yapacağının altını çizerek, “Denetim Komisyonu Raporu’nu da meclisin bilgisine
sunacağız. 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık Başkanlık
Faaliyet Raporu’nu görüşecek, Orta Anadolu Kalkınma Birliği ve Tarihi Kentler Birliği'ne
üye seçeceğiz. Belediyemizin memur ve sözleşmeli personelleri adına memur sendikasıyla
Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmasına izin ve sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye
Başkanı'na yetki verilmesini isteyeceğiz. Birlik, beraberlik ve uyum içinde şehrimize hizmet
etmek için üstün gayret göstereceğine inandığım Meclisimizin ilk toplantısının ve alacağımız
kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bütün meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar
diliyorum” diye konuştu.
BAŞKAN ÇELĐK BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Bu arada Başkan Mustafa Çelik, 7 Nisan 2014 Pazartesi günü bir basın toplantısı
düzenleyecek. Başkan Çelik’in basın toplantısı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda saat
13.30’da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6633.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Erciyes Koleji'nden Planetaryum Çadırı
Erciyes Koleji Astronomi Kulübü tarafından kurulan 'Planetaryum Çadırı' açıldı.Erciyes
Koleji Astronomi Kulübü tarafından bir alışveriş mağazasında açılan Planetaryum Çadırında,
misafirlere uzay hakkında bilgiler verildi. Katılımcının...
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Erciyes Koleji Astronomi Kulübü tarafından kurulan 'Planetaryum Çadırı' açıldı.
Erciyes Koleji Astronomi Kulübü tarafından bir alışveriş mağazasında açılan Planetaryum
Çadırında, misafirlere uzay hakkında bilgiler verildi. Katılımcının yoğun olduğu çadırın açılış
kurdelesini kesen Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzat Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Đbrahim Küçük de, çadırın öğrenciler için faydalı olacağını söyledi.
Erciyes Koleji Ortaokul Müdürü Erdem Örnek ise, "Erciyes Koleji Astronomi Kulübü olarak
bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bir program düzenledik. Bu etkinliği düzenlememizin amacı,
burada kulüp öğrencilerimizin sene içerisinde yaptıkları kulüp faaliyetlerinin burada insanlara
bilgi olarak aktarmaktı. burada öğrencilerimiz uzay kıyafetleri giyinerek, planetaryum da
hazırlamış oldukları videoyu misafirlerimize izlettiler" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6634.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Umre Hediyeli Meal Bilgi Yarışmasında Ödüller
Sahiplerini Buldu
Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve Đzcilik Kulübü tarafından desteklenen, “Umre Ödüllü Meal
Bilgi Yarışması”nda sonuçlar belli oldu. Kayseri’den Vahap Akpınar, umre ödülü kazanırken
toplamda 12 bin 500 TL’lik ödül sahiplerine verildi.Kur’an-ı...
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Kayseri Pozitif Gençlik Spor ve Đzcilik Kulübü tarafından desteklenen, “Umre Ödüllü Meal
Bilgi Yarışması”nda sonuçlar belli oldu. Kayseri’den Vahap Akpınar, umre ödülü kazanırken
toplamda 12 bin 500 TL’lik ödül sahiplerine verildi.

Kur’an-ı Kerim Anlamıyla Buluşmak Platformu (KAB) ile Đstanbul Zinde Gençlik Spor ve
Đzcilik Derneği tarafından “Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları-2” kapsamında düzenlenen ve
Pozitif Gençlik Spor ve Đzcilik Kulübü tarafından desteklenen yarışmasının sonuçları
açıklandı. Kayseri’de kent merkezi ile ilçelerden yaklaşık 3 bin 500 kişinin ter döktüğü
yarışmada Vahap Akpınar, umre ödülü kazandı. 14 yaş ve altı grubunun yarıştığı A
kategorisinde, Ebrar Kara birinci, Şeyma Kodak ikinci, Fatma Geçim üçüncü, Esmanur Parlak
dördüncü ve Hatice Zennure Bağcı beşinci, 14-19 yaş arasındakilerin katıldığı B
kategorisinde Fatma Zehra Şahin birinci, Ebru Güngör ikinci, Elif nur Somuncu üçüncü,
Fatma Ayrancı dördüncü ve Şeyma Nur Başaran beşinci, 19 yaş ve üzerindekilerin katıldığı C
kategorisinde ise, Vahap Akpınar birinci Đrfan Toker ikinci, Münevver Ciğer üçüncü, Mehmet
Turgut dördüncü ve Ruziye Eker beşinci oldu. Đlk 5’e girenlere bisiklet, tablet ve bin TL
olmak üzere toplamda 12 bin 500 TL’lik ödül, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda
düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Programda, Diyanet Đşleri Başkanı eski yardımcısı
Mehmet Altunkaya, Kur’an-ı Kerim’in önemi ile ilgili katılımcılara bilgi aktardı. Pozitif
Gençlik Spor ve Đzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu da faaliyetleri anlattı.
Yarışmada, Din kültürü öğretmenleri, Kur’an Kursu öğretmenleri, imam, hatipi müezzin ile
ilahiyat fakültesi mezunlarının katıldığı 4’ncü kategoride (D kategorisi) ödül bulunmuyor.
Son kategoridekiler ise (E kategorisi) on-line sınav oldu. Bu kategoridekilerin sonuçları ve
ödülleri ise, Đstanbul Zinde Gençlik tarafından verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6635.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

Kayseri Erciyespor - Sanica Boru Elazığspor
Maçı Ardından
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde Sanica Boru
Elazığspor'u 3-0 mağlup etti.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde Sanica Boru
Elazığspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yabancı sınırlamasının teknik
adamları zorladığını söyledi. Karaman, futbolcuları kutladığını belirterek, “Zor bir maçtı. Maç
öncesi her iki teknik adam da planlamalarını yapıyor. Biz biraz daha farklı plan yaptık hem
kadro hem teknik anlamda. Đlk dakikalarda bu düşünce takım adına skor olarak döndü.
Karşımızda saygı duyulacak bir Elazığspor vardı. Biz 28 hafta sonra 3 puanı aldıktan sonra
küme düşme potasının üzerinde yer alıyoruz. Bugünkü 3 puanı ilerleyen haftalarda kıymetli
kılabilmek için galip gelmek zorundayız. Türkiye’deki yabancı sınırlamasının getirdiği

dengelerde teknik direktörler zorluklar yaşıyor. Takım iyi gidiyor, oyuncuyu almıyorsunuz. O
oyuncuyu ayarda tutmak, motive etmek zor oluyor. Takımımızda en çok sorulan oyuncunun
ismi neydi. Hiç kimsenin tanımadığı Joseph de o. Vileminckx banko oynayabilecek bir
oyuncu ama bu zorluğu yaşıyoruz. Oynattığınız zaman da aynı performansı bulamıyorsunuz.
Antrenörler zorluk yaşıyor. Đnşallah bundan sonraki kararlarda teknik direktörlerin
düşünceleri alınır ve Türk futbolunun gelişmesi için önemli adımlar atılır. Daha yapılacak çok
işimiz var" dedi.
Kayseri Erciyessporlu futbolcu Cenk Ahmet de bütün arkadaşlarını yürekten kutladığını
belirterek, "Son üç haftadır bir puan aldık. Bu maç bizim için çok önemliydi. Đyi bir oyunla üç
puan aldık, mutluyuz” şeklinde konuştu.
Kayseri Erciyessporlu Joseph Çınar ise kazanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bütün
hafta boyunca bu maç için çalıştık. Maç başladığında da görüldü ki, takım sahada mükemmel
bir performans ortaya koydu. Kazandığımız için mutluyuz” yorumunda bulundu.
SANĐCA BORU ELAZIĞSPOR CEPHESĐ
Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Đrfan Saraloğlu konuşulması zor bir maç olduğunu
ifade ederek, “Đki oyuncumuzun yokluğunu çektik. Oyunun başında iyi başlayamadık. Erken
gol yedik. Gol öncesinde bazı oyuncularımızın bulunması gereken yerde bulunmadığını
gördük. Toparlanma direncini gösteremedik. Maçı kaybetmek, puan sıralamasında bizi bir sıra
aşağı çekti. Son 6 takımın son 6 maçta rahat olmadığını söyleyebiliriz. En kısa zamanda
toparlanıp, Antep maçında çıkış yakalamak istiyoruz. Teknik ekip olarak üstümüze düşeni
yapacağız. Futbolcular da üzerine düşeni yaparsa çıkış yakalarız” diye konuştu.
Sanica Boru Elazığsporlu futbolcu Tanju Kayhan ise maça kötü başladıklarını vurgulayarak,
“1-0’dan sonra takımda düşüş oldu. Bize yakışmayan bir futbol oynadık. Üzgünüz.
Önümüzde 6 hafta var” dedi.
Sanica Boru Elazığsporlu futbolcu Serdar Özkan'da, sergiledikleri futbolla kendilerini rezil
ettiklerini belirterek, “Bu zamana kadar böyle kaybetmemiştik. Ah, vah demeye vaktimiz yok.
Önümüzdeki maçları almamız lazım. Đnşallah bunu telafi edebiliriz. 5-0 kaybedip, iyi
oynasaydık böyle konuşmazdım ama kötü oynadık” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6636.html
Erişim Tarihi: 07.04.2014

