KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.03.2015–08.03.2015
Şehadet Ve Kardeşlik Gecesi Düzenlendi
İnsanlık ve Medeniyet Hareketi Kayseri teşkilatı Şehadet ve Kardeşlik Gecesi adlı program
yaptı. Şehadet, şahitlik ve kardeşlik konularının işlendiği geceye konuşmacı olarak Mavi
Marmara Şehidi Furkan Doğan’ın babası Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Adevviye Meyda’nın
da şehit edilen Esma El Biltaci’nin ağabeyi Ammar El Biltaci ve İnsan ve Medeniyet Hareketi
üyesi Muhammet Fesih Kaya katıldı. İl Özel İdare salonunda gerçekleştirilen programda
salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar arasında Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’da yer aldı.
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İnsanlık ve Medeniyet Hareketi Kayseri teşkilatı Şehadet ve Kardeşlik Gecesi adlı program
yaptı. Şehadet, şahitlik ve kardeşlik konularının işlendiği geceye konuşmacı olarak Mavi
Marmara Şehidi Furkan Doğan’ın babası Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Adevviye Meyda’nın
da şehit edilen Esma El Biltaci’nin ağabeyi Ammar El Biltaci ve İnsan ve Medeniyet Hareketi
üyesi Muhammet Fesih Kaya katıldı. İl Özel İdare salonunda gerçekleştirilen programda
salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar arasında Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’da yer aldı. Gece, Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. İnsan ve Medeniyet
Hareketi Kayseri Temsilcisi Mehmet Yükselen’in giriş ve selamlama konuşmasından sonra
Mısır’da darbeciler tarafından Rabiatül Adevviye Meydanı’nda şehit edilen Esma El Biltaci
ile alakalı bir sine vizyon gösterisi yapıldı. “DİLİM YOK AMA KALBİM VAR” Programa
konuşmacı olarak katılan Esma’nın ağabeyi Ammar El Biltaci, çevirmen eşliğinde konuklara
hitap etti. Konuşmasına “Dilim yok ama kalbim var” diyerek başlayan Ammar: “ Biz
şehitlerimizden ayrıldığımız için acı çekiyoruz ama şehitliği Allah verdiği için sevinç
içindeyiz. Bu sadece şehitlerin değil bütün mazlumların söylemidir. Şehidi Allah bizim
aramızdan seçti. Türkiye’de de şehit olacaklar vardı. Allah Furkan’ı seçti. Aynı şekilde
Mısır’da binlerce insan vardı ama Allah İslam davasını savunanları seçti. Mısır’daki direniş
cuntaya karşı yapılan dini- İslam direnişidir. Uzun bir zamandır direniş devam etmektedir. 4
yıldır devam eden direnişimiz ölümlere rağmen devam edecektir. Bir zamanlar hasan el
Bennalar, Seyyit Kutuplar, Malcom X ler konuşuluyordu bizlerde Furkanları, Esmaları
konuşuyoruz. Türkiye mazlumların kalbi olan bir ülkedir. Dünyada ne kadar mazlum ülke
varsa orada zulüm devam etmektedir. Rabia bir mekân adı değil, zulme karşı direnişin bir
simgesidir. Aramızdan Allah bazı şehitler seçti İnşallah bizde devam ettireceğiz. Müslümanlar
bir binanın tuğlaları gibi birbirinin kardeşidir. Dünya üzerinde zulme uğrayan Müslümanların
kanını yerde koymayacağız ”ifadelerini kullandı. “FURKAN İÇİN ŞEHADET, ŞEHİT GİBİ
YAŞAMANIN BİR SONUCU OLDU” Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi
Marmara gemisinde katil İsrail askerleri tarafından şehit edilen Furkan Doğan’ın babası Yrd.

Doç. Dr. Ahmet Doğan ise yaptığı konuşmada, oğlu Furkan’ın hayatını ve şehadet sürecini
anlattı. Furkan’ın, annesinin ve ablasının eseri olduğunu söyleyen Doğan: “Furkan için
şehadet, şehit gibi yaşamanın bir sonucu oldu. Doğduğunda annesi Furkan’ın çok farklı bir
çocuk olacağını rüyasında gömüş ama bunu Furkan şehit olduktan sonra bize anlattı. Annesi
batıldan uzak dursun diye Furkan ismini koyalım dedi. Birde yanına ek olarak Allah’ın çok
sevdiği Abdullah veya Muhammet isimlerinde birini koyalım dedik. Kulağına Abdullah
Furkan diye okuduk ama kimliğe sadece Furkan’ı yazdırdık. Annesi Furkan’ı abdestsiz
emzirmemeye çalıştı. Annesi Furkan küçükken yemek yemeye başlayacaklarında yüksek
sesle besmele çekerdi. Bunu Furkan duysun ve alışsın diye yapardı ”şeklinde konuştu.
FURKAN GENÇLERE ŞEHİTLERİN NASIL YAŞADIĞINI GÖSTERDİ Doğan sözlerini
şöyle sürdürdü “Furkan evimizin direğiydi. Evde son sözü o söyler, son kararı o verirdi. Bizde
saygı duyardık. Şehadetinden sonrada bu böyle oldu. Dünyada güzel bir yere gelemedi ama
gerçekte hepimizin imrendiği bir makama ulaştı. Furkan, cömert bir çocuktu. İhtiyacın dahi
başkalarıyla paylaşa bilen bir çocuktu. Küçük yaştan beri namazlarına dikkat eder, Sabah
namazlarını camide kılmaya çalışırdı. Helal ve haram konusunda çok hassastı. Annesinin
terbiyesinden dolayı kul hakkından çok korkardı. Furkan gençlere şehitlerin nasıl yaşadığını
gösterdi. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala insanlar ve özellikle gençler üzerinde
etkileri olması bizleri mutlu ediyor. Bizde şehadet nasip olur diye koşturuyoruz”. Furkan’ın
Mavi Marmara gemisine binme sürecini anlatan Doğan: “Furkan bizden habersiz başvuru
yapmış. Sonra bize böyle bir başvuru yaptığını söyledi. Gazze’ye gitmek istediğini ve yardım
etmek istediğini söyledi. Bizde tereddüt ederek olur İnşallah dedik. Yaşı küçük olduğu için
başvurusunun kabul edilmeyeceğini düşündük. O ise gemiye girmek için her yolu denedi.
Sonradan öğrendiğimize göre Furkan ilk listede yokmuş. Sonradan listede ki bazı arkadaşlar
gelemeyince son sıraya Furkan’ı eklemişler. Sonrasını ise malum olay meydana geldi.
Uluslararası sularda İsrail insanlık suçu işledi ”dedi. Gece Grup Genç’in ezgileriyle sona erdi.
Şubat ayında şehadete kavuşanlar. İskilipli Atıf Hoca, Hasan El-Benna, Metin Yüksel,
Malcolm X…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11837.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Yatırımlara Yön Veren Kararları İle Mart
Meclis Toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin
gündeminde bulunan mevzuları görüşüp karara bağlamak üzere 02 Mart 2015 Pazartesi günü
saat: 16.00 ‘da Melikgazi Belediye Meclisinde toplanacağını bildirdi.
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Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine
imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, kararların ilgili komisyonlarda tek tek incelenerek oylandığını belirtti.
İlgili komisyonlarda detaylı inceleme ve araştırma Belediye Meclislerin yatırım ve
hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime destek ve enerji aktarımı gibi maddeler
bulunduğunu belirterek şunları söyledi; “Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye
olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren
Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte,
önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir. 2015 yılının 3. meclis toplantısının
gündeminde 25 madde bulunmaktadır. Bunlardan 7 madde idari ve 18 ise imar konusunda
gündem maddeleridir.” Hayırlı olsun… Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye
Meclisinde alınacak kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11838.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Muhtarlar Da Nikah Kıymak İstiyor
Melikgazi İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Nameli, kendilerine nikah
kıyma yetkisinin verilmesi durumunda, memnun olacaklarını söyledi.
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Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Nameli, nikah kıymaları durumunda vatandaşlara da
kolaylık olacağını söyleyerek, "Böyle bir kanun çıkarsa memnuniyetle karşılarız. Hem bu
vatandaşlara kolaylık olur, kuyruk beklemelerindense gider anında nikahlarını kıyarlar, bizler
de yardımcı oluruz. Bize tam net bilgi geldiğinde, biz vatandaşları sosyal medya ve ilan
yazmakla bilgilendiririz. Camilerde olsun, okullarda olsun, gittiğimiz illerde olsun, gerekeni
söyleyip, muhtarları yönlendiririz" dedi. Muhtar Nameli ayrıca, "Kapılarının ağzında
evlendirme dairesi varken neden gitsinler de Belediyelerde sıra beklesinler? Bunu
demelerinden ise muhtarlara akşam gelip, sabah nikahımız var derler ve biz sabah erken
kalkar, Bismillah der, kıyarız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11839.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Başkan Büyükkılıç, Ampute Takımının
Maçında
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün Argıncık 2. Nolu sahasında
oynanan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Takımı ile Şahinbey
Belediyespor Ampute takımının karşılaşmasını izledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün Argıncık 2. Nolu sahasında
oynanan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Takımı ile Şahinbey
Belediyespor Ampute takımının karşılaşmasını izledi. 2014-2015 sezonunda Kayseri
Bedensel Engelliler Spor Kulübüne Melikgazi Belediyesi olarak sponsor olduklarını ve her
türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Engelli kardeşlerimizin
her alanda başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu manada Bedensel Engelliler
Spor kulübümüze maddi manevi destek olmak için belediyemiz bünyesine aldık. Fırsat
buldukça hem Ampute takımımızın hem de tekerlikle sandalye basketbol takımımızın
karşılaşmalarına giderek onlara tribünden destek olmaya çalışıyorum. Engelli kardeşlerimize
fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini görmek bana ayrı bir keyif ve gurur veriyor.
Bugünde Ampute takımımızın Şahinbey Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı takip etmek
için buradayız. Önemli olan spor yapmak. Müsabaka sonunda bir takım kazandığı için mutlu
olacak. Ama ben inanıyorum ki, o sahada mücadele eden bütün engelli kardeşlerimiz
yüreklerini ortaya koydukları ve bizlere yaşama sevinci aşıladıkları için o maçın kahramanı ve
kazananıdır.”dedi. TRT spor’dan naklen yayınlanan karşılaşmada Şahinbey Belediyespor,
Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Ampute takımını 3-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi
oldu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, maç sonrasında her iki takım oyuncularını ve teknik
heyetlerini
tebrik
ederek,
başarılarının
devamını
diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11840.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Kayseri'de 3 Kişi Sobadan Sızan Gazdan
Zehirlendi
Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Edinilen
bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne
H.Ö. ile çocukları A.M.Ö ve M.Ö.'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği
öğrenildi. Anne ve iki çocuğunun 112 ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11841.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Muhasebe Haftası
1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Atatürk anıtına çelenk bırakarak Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Baki Gümüşoluk, “Kayseri Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası olarak da bin 207 üyesi ve 401 stajyeri ile bu büyük camianın bir
parçasıyız” dedi.
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1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Atatürk anıtına çelenk bırakarak Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Baki Gümüşoluk, “Kayseri Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası olarak da bin 207 üyesi ve 401 stajyeri ile bu büyük camianın bir
parçasıyız” dedi. 1-7 Mart Muhasebe Haftası olması nedeniyle Kayseri Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası üyeleri Cumhuriyet meydanı Atatürk anıtı önünde toplanarak çelenk
bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Baki Gümüşoluk, “TÜRMOB
çatısı altında örgütlenen, ülke genelinde 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8
Yeminli Mali Müşavir Odasına kayıtlı 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları
ve aileleriyle birlikte sayısı 500 bini geçen muhasebe camiası ve çeşitli etkinliklerle
Muhasebe Haftasını kutlayacak. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak da
bin 207 üyesi ve 401 stajyeri ile bu büyük camianın bir parçasıyız” diye konuştu. Gümüşoluk
ayrıca, “Bizlerin çözüm bekleyen sorunlarımız ve taleplerimiz şunlardır; meslek yasamız
günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti
demokratik maddelerden arındırılmalıdır. Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin
ardından yasalaşmış, daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır.
Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır. Kamu
gözetimi, Muhasebe Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek
örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili bakanlıklar meslek camiamızın görüş ve
önerilerini dikkate almalıdırlar. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga
vergisinden istisna edilmelidir. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 8’e
indirilmelidir. Mesleki faaliyette KDV’yi doğuran olay tahsilata bağlanmalıdır. Serbest
meslek yıpranma indirimi getirilmelidir” şeklinde konuştu. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirler Odası eski Başkanı ve AK Parti milletvekili aday adayı Suat Özsoy ise, “Tabi ki
bugün son derece önemli bir gün. 1-7 Mart tüm Türkiye’de Muhasebe Haftası olarak
kutlanmaktadır. Dolayısıyla özellikle ekonominin temel taşı olan, vergisel boyutta Maliye
Bakanlığı ile mükellef arasında köprü oluşturan meslek mensuplarımız yeri çok önemli.
İnşallah mesleğin içinden gelen birisi olarak milletvekili seçilirsek mesleki anlamdaki
sorunlarımızın takipçisi olacağız” dedi. Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk
konulmasının ardından Vali Orhan Düzgün makamında ziyarette edildi. Ziyarette konuşan
Vali Orhan Düzgün, “Öncelikle Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerimizin bu haftasını
kutluyorum. Geçen hafta da bildiğiniz gibi Vergi Haftasıydı. Vergiyle muhasebe bildiğiniz
gibi ayrılmaz iki kuruluş. Mükelleflerinizin tabi kayıtlarının tutulması, evraklarının
hazırlanmasında sizlere büyük görevler düşüyor. Daha önceki oda başkanımızın milletvekili
adaylığı için istifa etmesinden sonra göreve siz başladınız. Bu açıdan size de yeni görevinizin
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11842.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Jandarma'dan Kaçak Sigara Operasyonu
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 680 paket kaçak sigara ele
geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 680 paket kaçak sigara ele
geçirilirken iki kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin Talas ilçesine
bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda yolcu otobüsünde bulunan B.A. ve Ö.B.
isimli şahısların bagajlarında toplam bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan B.A. ve Ö.B.'nin haklarında yapılan soruşturma sonrasında serbest
bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11843.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Uyuşturucu Hapları Montunun Astarına
Sakladı Ama Jandarmadan Kaçamadı
Kayseri'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları otomobildeki iki kişiyi
aradı. Yapılan üst aramasında bir zanlının montunun astarının içine gizlenmiş 845 adet
uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi.
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Kayseri'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları otomobildeki iki kişiyi
aradı. Yapılan üst aramasında bir zanlının montunun astarının içine gizlenmiş 845 adet
uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Sivas'a uyuşturucu
hap götürüleceği ihbarını değerlendiren jandarma ekiplerinin Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik
kasabası yakınlarında yol kontrolü yaptığı öğrenildi. Yapılan yol kontrolünde durdurulan aracı
kullanan E.P.'nin üst aramasında suç unsuruna rastlanmadığı, araçta bulunan Z.Ç.'nin yapılan
üst aramasında montunun astar kısmına gizlenmiş 845 adet ecstasy hap ele geçirildiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11844.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Vali Düzgün, Vali Yasemin Çetinkaya Onuruna
Veda Yemeği Düzenledi
Kayseri’de, Talas Kaymakamlığı ve Vali Yardımcısı Vekili görevini yürütürken Sinop
Valiliği görevine atanan Yasemin Özata Çetinkaya için veda yemeği düzenlendi.
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Kayseri’de, Talas Kaymakamlığı ve Vali Yardımcısı Vekili görevini yürütürken Sinop
Valiliği görevine atanan Yasemin Özata Çetinkaya için veda yemeği düzenlendi. Vali Orhan
Düzgün ve eşi Gül Düzgün tarafından Yasemin Özata Çetinkaya ve eşi Temel Çetinkaya
onuruna verilen yemeğe Vali Yardımcıları ve kaymakamlar eşleri ile birlikte katıldı. Vali
Düzgün, yemekte yaptığı konuşmada, 2 yıla yakın süredir birlikte çalıştıkları Yasemin Özata
Çetinkaya ile bu süreçte uyumlu ve verimli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kayseri’ye

katkılarından ve birlikte çalıştıkları süre içinde başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği
Yasemin Özata Çetinkaya’ya Sinop Valiliği görevinde başarılar dileyen Vali Düzgün,
“Yasemin Hanımın Sinop Valisi olarak atanmasının kendisi açısından, ilimiz açısından,
mesleği açısından çok farklı anlamları var. 2 yıla yakın süredir kendisiyle Talas Kaymakamı
ve Vali Yardımcısı Vekili olarak çalıştık. Bu çalışma süresince kendisinin çalışkanlığı ve
meslektaşları, amirleri, ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşları ile
uyumlu çalışması ve işine sahip olarak disiplinli, düzenli, gayretli ve fedakâr bir şekilde
görevine bağlılığı onu bugün bu noktaya taşıdı. Başarılı çalışmalarından dolayı da teklifimiz
üzerine bu yılın başında da yılın idarecileri ödülüne layık görülmüştü. İnşallah yeni görevinde
de ülkemize, milletimize güzel hizmetler yapacaktır.” dedi. Sinop’a atanarak Türkiye’nin
üçüncü Kadın Valisi ünvanını elde eden Yasemin Özata Çetinkaya ise mülki idare mesleğinde
kadın olarak üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını belirterek, aynı
zamanda daha çok kadın meslektaş sayısını artırmanın sorumluluğunu da üzerinde hissettiğini
anlattı. Kayseri’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ve uyumlu bir çalışma ortamında
görev yaptığını dile getiren Çetinkaya, yemeği düzenleyen Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün ile
yemeğe katılan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara teşekkür etti. Oldukça samimi bir
ortamda gerçekleşen yemekte Vali Orhan Düzgün tarafından Yasemin Özata Çetinkaya’ya
“Başarı Belgesi” ile Kayseri hatırası olarak tarihi saat kulesinin kristal maketi hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11845.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

“Melikgazi Hizmetleri İle Her Yerde”
Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2015
yılı Mart ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 11’i ek olmak üzere toplam 36
gündem maddesi görüşüldü.
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Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2015
yılı Mart ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 11’i ek olmak üzere toplam 36
gündem maddesi görüşüldü. Planlı gelişimin ilk şartı… Melikgazi Belediye Meclisi Mart ayı
olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 21 madde
oylanarak oy birliğince kabul edilirken, 15 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi
Tarihi mekanlar ile modern taksi durakları için önemli kararlar… Meclis gündem
maddelerinin genelde imar olduğunu çünkü Kayseri de planlı ve programlı bir şekilde Kentsel
Dönüşüm uygulandığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
olarak şehrimizi ilgilendiren her konuya ve yatırıma önem veriyoruz. Belediyenin görevleri
arasında olmasa dahi Meclis kararı ile hizmeti gerçekleştiriyoruz. Sonuçta kazanan şehrimiz
ve insanımız olmaktadır. Melikgazi Belediye Meclisi adeta ÇÖZÜM ÜRETİM MERKEZİ
gibi çalışmaktadır. Bu manada 3 tarihi yapı için onarım izni alındı. Kent Bilgi sistemi için

çalışmaya başlanıldığı e-devlet sistemi ile bütünlük sağlanacaktır. Şehrimizde güneş enerji
kullanımı artırmak için Güneş Enerji santral kurulabilmesinin önü açıldı. Tarihi mekanların
onarımında ORAN ‘dan mali yardım alınmasına izin alındı. Taksi duraklarına yeni bir model
ve çağdaş bir yapı da hizmet sunulması için yetki alındı. Tüm bu kararlar bugün Belediye
Meclisimizce alınmıştır. Kesintisiz ve sorunsuz hizmet için Melikgazi tüm kurumları ve
kuruluşları ile her zaman her yerde çalışmakta ve yatırım yapmaktadır “ dedi. Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak yaşanabilir
ve modern bir Melikgazi için Meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Meclis
Üyelerine Kentsel Dönüşüm Semineri Meclis Toplantısı sonrası Kentsel Dönüşüm Müdürü
Gökhan Kömürcü tarafından Küçükali, Anbar ve Yenimahalle semtlerinde başlatılan
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ hakkında meclis üyelerine slayt ve imar planları üzerinde
detaylı
bilgiler
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11846.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Büyükşehir'de Tecrübe Paylaşım Toplantısı
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet
Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ve yatırımlarla ilgili olarak
tecrübe paylaşımında bulundu.
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Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet
Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ve yatırımlarla ilgili olarak
tecrübe paylaşımında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanısıra
yatırımcı ve teknik daire başkanlıklarının yetkilileriyle biraya gelen Özhaseki, Erciyes, raylı
sistem, Sahabiye, Hava İkmal, köprülü kavşaklar vs. gibi devam eden yatırımlar hakkında
bilgilendirmeler yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, Başkan Özhaseki'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydederek,
"Belediyemiz içerisindeki yatırımcı dairelerle ilgili brifingler almaya başladık saha
çalışmalarını yerinde inceledik. Ama bizim bir miktar da tecrübe paylaşımına ihtiyacımız
vardı. Haseki Başkanımı davet ettik, sağolsun işlerinin yoğunluğu arasında bizi kırmayarak
geldi. Daha önceden başlamış olan proje ve yatırımlarla ilgili tecrübelerinden faydalanmak
istiyoruz. Yürüyen işler hakkında alacağımız bilgilerle dersimize daha iyi çalışırız ve daha
hızlı yol alırız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. "ÇAĞRILDIĞINDA GELMEYE
HAZIRIM" Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday
Adayı Mehmet Özhaseki de, çağrıldığında gelmeye hazır olduğuna vurgu yaparak,
"Kayseri'de son bir ay içerisinde büyük bir olgunlukla Büyükşehir ve Kocasinan
Belediyeleri'ne yeni başkanlar seçildi. 'Bu işi kim en iyi yapar, bu bayrağı en iyi kim taşır'
diye düşündük ve bir karara vardık. Neticesinde yıllardan beri tanıdığımız, güvendiğimiz,
zaten seçimler neticesinde Kocasinan Belediye Başkanlığını kazanmış olan arkadaşımız

Mustafa Çelik göreve geldi. Bana düşen de çağırdıkları zaman gelmek ve yardımcı olmak.
Eskiden beri devam eden birçok iş var ve bunların da epeyce müktesebatı var, yapılacaklar
var. Bunlar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak gerekiyor. Zaten yapılacak projeler belli
ama bunların daha hızlı şekilde yapılması hepimizin amacı. Ben de Kayseri'de yaşayan bir fert
olarak yapılacak olan yatırım ve hizmetlerden mutlu olurum. Bana da düşen birşey olursa
vatandaşlık görevi olarak görürüm ve bunu yerine getirmeye çalışırım. Bugün de bu amaçla
burdayım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11847.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Tüpçü Dükkanında Korkutan Patlama: 2
Yaralı
Kayseri'de bir tüpçü dükkanında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
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Kayseri'de bir tüpçü dükkanında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye
göre, Mimsin Şirintepe Mahalllesi Fatih Karcı Caddesi üzerinde bulunan bir tüpçü
dükkanında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine
çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, büyük çapta maddi hasar meydana gelen
dükkanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Başka bir patlamanın meydana gelmemesi
için önlem alan ekipler, çevrede bulunan vatandaşları da uzaklaştırdı. Olası bir yangına karşı
olay yerine itfaiye ekipleri de çağrılırken, meydana gelen patlamada dükkanın içerisinde
bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11848.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

13 Yıl Ceza Yiyen Tutuklu Sanık Hakime
Teşekkür Etti
Kayseri’de ‘Basit yaralama ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ davasından yargılanan
tutuklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık karar sonrası hakime teşekkür etti.
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Kayseri’de ‘Basit yaralama ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ davasından yargılanan
tutuklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık karar sonrası hakime teşekkür etti.
1.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada ‘Basit yaralama ve çocuğun nitelikli cinsel
istismarı’ davasından yargılanan tutuklu sanık M.K. (53) mahkemede hazır bulundu. Tutuklu
sanık mahkemede yaptığı savunmada ‘Benim akrabam, ailem onlar ben onlara böyle bir şey
yapmam’ dedi. Mahkeme heyetinin yaptığı yargılama sonucu ‘Basit yaralama ve çocuğun
nitelikli cinsel istismarı’ davasında yargılanan tutuklu sanık M.K.’ya 13 yıl hapis cezası
verildi. Karar sonrasında tutuklu sanık M.K. mahkeme başkanına gülerek, "Teşekkür ederim"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11849.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Cinsel Saldırıya 5 Yıl Hapis Cezası
Kayseri’de ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ davasında yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası
verildi.
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Kayseri’de ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ davasında yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası
verildi. 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ davasında
tutuksuz sanık V.H.(22) hazır bulundu. Tutuksuz sanık V.H. mahkemede yaptığı
savunmasında ‘ Ben kesinlikle böyle bir cinsel istismarda bulunmadım. O saatte ben
çalışıyordum’ dedi. Mahkeme heyetinin yaptığı yargılama sonucu tutuksuz sanık V.H.’ye 5
yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11850.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Uyuşturucu Tacirine 10 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Kayseri’de ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ davasında yargılanan
tutuklu sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
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Kayseri’de ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ davasında yargılanan
tutuklu sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ davasında yargılanan tutuklu
sanık M.Y.(20) duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık M.Y. mahkemede yaptığı
savunmasında ‘Bende uyuşturucuyu başkasından aldım. Satıcı değilim içiciyim’ dedi.
Mahkeme heyetinin yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık M.Y.’nin ‘Uyuşturucu veya
uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçunun sabit görülmesi sonucu sanığa 10 yıl 5 ay
hapis cezası verildi. 18.09.2014 tarihinde meydana gelen olayda 3 kişiye uyuşturucu satan
tutuklu
sanık
M.Y.
KOM
Şube
ekiplerince
yakalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11851.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Develi İlçe Merkezinde Temizlik Çalışmaları
Develi Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler ilçede bulunan parklarda, yol kenarlarında
ve kurum önlerinde çevre temizliği yaptı.
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Develi Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler ilçede bulunan parklarda, yol kenarlarında
ve kurum önlerinde çevre temizliği yaptı. Programları dahilinde ve aciliyet arz eden yerleri
temizleyen ekipler, Develi Belediyesine ait iş makinalarıyla temizlik ve düzenleme
çalışmalarının Develi’nin diğer mahalle ve sokak aralarında da devam etti. Develi Belediyesi
Temizlik
İşleri
yetkilileri,
çalışmaların
sürdürüleceğini
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11852.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Çolakbayrakdar, "Kayseri'de Hoş Bir Sada
Bırakacağız"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sunacakları hizmetlerle Kayseri'de hoş
bir sada bırakacaklarını söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sunacakları hizmetlerle Kayseri'de hoş
bir sada bırakacaklarını söyledi.
Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın yönetiminde ilk kez toplanarak gündemindeki konuları
görüşüp karara bağladı.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, meclisin alacağı kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek
başladığı açılış konuşmasında, "Malum olduğu üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Mehmet Özhaseki’nin milletvekilli adaylığı için istifa etmesinin ardından Kocasinan Belediye
Başkanımız Sayın Mustafa Çelik Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Çelik Başkanımız bu
nedenle Kocasinan Belediye Başkanlığı görevinden ayrıldı. 21 Şubat 2015 tarihinde yapılan
Kocasinan Belediye Meclisi toplantısında siz değerli meclis üyelerimizin kıymetli oylarıyla
bu göreve getirilmiş bulunuyorum. Bundan sonrası için de İnşallah birlikte çalışmaya devam
edeceğiz. Memleketimiz ve şehrimiz için iyi şeyler yapmaya gayret edeceğiz" dedi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar konuşmasına şöyle devam etti," Kayseri'ye yakışır bir şekilde
seçim süreci geçirilmesine katkı sağlayan meclis üyelerine, MHP grubuna bu süreçte
gösterdiği olgun tavırdan, aday arkadaşımıza da beyefendi, centilmen tavrından dolayı bir kez
daha teşekkür ediyorum. İlçemize, şehrimize yakışır bir seçim süreci olmuştur. Şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde, huzurlu bir şekilde şehrimize ve
insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı ve bu
şekilde de nihayetine erdirmeyi nasip etsin. Hepimiz biliyoruz ki bu makamlar birer görev
yeri. Nihayetinde bugün bizler için verilmiş olan bu görev bir gün gelecek sonuçlanacak. Bu
görevi sizlerle birlikte layıkıyla en güzel şekilde yapıp insanlarımızla, vatandaşlarımızla,
doğduğumuz topraklarla ödeşmeyi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Görevimizi hakkıyla
yaparak, haktan ve hukuktan ayrılmadan, vicdan süzgecinden geçerek karar almayı da yüce
Rabbimizden niyaz ediyorum. Görevleri almış olduğumuz günkü gibi değil, bayrağı daha
yukarılara çıkararak iyi hizmetlerle anılır bir şekilde devredebilmek en önemli duamız. O
günler geldiğinde tabiiki arkamızdan iyi sözler söyleterek, kubbede hoş bir sada bırakarak
bırakabilmek de önemli bir hedefimizdir."
Kocasinan'da ve Kayseri'de yapılacak çok iş olduğunun altını çizen Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, "Bunun bilinci içerisindeyiz. Ama şundan da eminim ki bu kadar çok ve
büyük işlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğiz, sizler gibi çok güzel çalışma
arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve profesyonel kadromuz da bu işe hakim. Belediyemizin
yıllarca bu işin üstesinden gelmiş iyi bir ekibi var. Hep birlikte bu bayrağı aldığımız yerden
daha yükseğe çıkaracağımıza olan inancım tamdır. Mustafa Çelik Başkanımızın başlatmış
olduğu projelerin bir kısmı ihale edilmiş, süreç başlamış. Mahalle evlerimizin 8 tanesi ihale
edilmiş 6 ‘sı da değişik aşamalarda, şu anda inşaatları devam etmektedir. Kadın Gelişim
Merkezi'yle ilgili projemiz ihale edilmiş ve yakın zamanda inşaatına başlanarak devam
edilecek. Bundan sonra süreç daha hızlı bir şekilde devam edecek, bu ihalelerimiz
tamamlanacak. Diğer projelerimizin de İnşallah üzerine ekleyerek, sizin katkılarınızla, bizim
bilgi birikimimizle, yeni yeni artılar sağlayacağız. İlçemiz ve şehrimiz adına daha güzel
hizmetler yapmak için projeleri hem artırarak hem de hızlandırarak devam edeceğiz.
Koşacağız ve koşturacağız. İnşallah bu koşturmacada sizlerle birlikte koşacağız. Bu işlerde
bizlerle birlikte olduğunuz ve birlikte hareket ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum"
şeklinde sözlerini bitirdi.
Daha sonra gündem maddelerine geçen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'in yerine meclise katılan Burcu Gökşen'i tanıttı. Başkan
Çolakbayrakdar'ın yerine de İmar Komisyon üyeliğine Ahmet Yüksek seçildi.
MHP Grubu adına söz alan Kazım Yücel de Başkan Çolakbayrakdar'a nazik konuşmasından

ve nezaketinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Meclis toplantısını Yemliha'dan gelen
bir grup hanım da izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11853.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Ebubekir Çelebi'nin Ailesinin Tek Umudu
Telefon Kayıtları
Kayseri'de yaklaşık iki yıl önce meydana gelen olayda, aracı Kızılırmak nehrine düşmüş
şekilde bulunan ancak kendisi bulunamayan Ebubekir Çelebi'nin ailesi, telefon kayıtlarının
incelendiği takdirde bir gelişme kaydedilebileceği düşüncesinde.
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Kayseri'de yaklaşık iki yıl önce meydana gelen olayda, aracı Kızılırmak nehrine düşmüş
şekilde bulunan ancak kendisi bulunamayan Ebubekir Çelebi'nin ailesi, telefon kayıtlarının
incelendiği takdirde bir gelişme kaydedilebileceği düşüncesinde. Yaklaşık iki yıl önce
Yemliha Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda 50 yaşındaki Ebubekir
Çelebi'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek Kızılırmak nehrine
uçmuştu. Ancak kazada Ebubekir Çelebi bulunamamıştı. Kazadan sonra Ebubekir Çelebi'yi
arama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ailesi halen ümidini kesmiş değil. Ebubekir
Çelebi'nin oğlu Cüneyt Çelebi, "Arama çalışmaları yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Biz de
kendi imkanlarımızla babamızı aramayı halen sürdürüyoruz. Kazadan bir gün öncesinde
babam Kayseri merkezinde telefonla konuşurken akrabalarımız şahit olmuş. Babam şüpheli
bir şekilde konuşuyormuş. Biz Cumhuriyet Savcılığı'nın babamın telefon kayıtlarına ulaşması
halinde durumun aydınlığa kavuşacağını tahmin ediyoruz" diyerek yetkililerden yardım
talebinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11854.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Hukuk Aşkı Engel Tanımadı - Engelleri Aştı,
Görenler Şaştı - Yapamazsın Dediler Yaptı
Çocukluk yıllarında geçirdiği hastalık sonucu görme engelli olan İbrahim Yirçi, 2004 yılında
Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, çevresinin takdirini topladı. İbrahim Yirçi, ”Yapmamam
gerektiğini söyleyenlerde oldu. Yapamazsın diyenler de oldu. Başardım. Eğitim alanında
başarılı olduğuma inanıyorum” dedi.
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Çocukluk yıllarında geçirdiği hastalık sonucu görme engelli olan İbrahim Yirçi, 2004 yılında
Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, çevresinin takdirini topladı. İbrahim Yirçi, ”Yapmamam
gerektiğini söyleyenlerde oldu. Yapamazsın diyenler de oldu. Başardım. Eğitim alanında
başarılı olduğuma inanıyorum” dedi. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ikamet eden, 42
yaşındaki yüzde 98 görme engeli olan İbrahim Yirçi, 1994 yılında kazandığı Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, bir yıl sonra ailevi bir sebepten dolayı bırakmak zorunda
kaldı. 2001 yılında çıkan öğrenci affından faydalanarak eğitim hayatına devam eden Yirçi,
2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversiteyi bıraktığı
dönemde, Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne İdari Şef olarak atanan Yirçi, hala
Kayseri Atatürk Evi’nde yaptığı görev sebebiyle avukatlık yapmadığını söyledi. Üniversiteyi
kazandığı yıllarda yakın çevresinden tepki aldığını ifade eden İbrahim Yirçi, 'yapamazsın'
diyenlerin olduğunu, okulu bırakması gerektiği şeklinde tavsiyeler aldığını söyleyerek,
"Başardım. Eğitim alanında gayretli bir insanım” dedi. Lise yıllarında Hukuk Fakültesi’ni
kazanmak istediğini söyleyen Yirçi, “Hukuk alanında eğitim almaya, lisede okuduğum
yıllarda karar vermiştim. Sonrasında da tüm tercihlerimi hukuk fakültesi alanında yapmıştım.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni de kazandım. Okudum. Bir müddet ara verdim. Sonra
eğitimimi tamamladım. Ama kamu çalışanı olduğum için avukatlığa geçme imkanım olmadı.
Ama hukuk ile ilgili hala kendimi yetiştiriyorum. Herkes takdirle karşıladı. Hukuk fakültesini
okumak büyük bir gayret gerektiriyordu. Tabii ki şimdi üniversiteyi bitirdikten sonra bir de o
meslekte başarılı olmak var. Ben mesleğe geçiş yapamayınca meslek alanında başarı
gösteremedim. Ama ülkemizde mesleki alanda da başarı gösteren bir çok engelli arkadaşımız
var” şeklinde konuştu. “EĞİTİM ENGELLİYE DE ŞART, ENGELSİZE DE” Bir engelli
birey için eğitimin şart olduğunu söyleyen Yirçi, ”Eğer hayatta başarılı olmak ve toplum
tarafından kabul görülmek ve ideallerini gerçekleştirmek istiyorlarsa eğitim alanında sonuna
kadar mücadele etmeleri gerekiyor. Devletin imkanlarını kullanarak başarılı olabilirler.
Ankara Üniversite’si Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hali hazırda da ikinci üniversiteyi
okuyorum hazırda. İkinci üniversiteyi de Sosyoloji alanında okuyorum. Aynı zamanda görme
engelliler alanında bir çok sosyal etkinliğe katılıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11855.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

“Milletvekili Adayları Önce İnsanların
Güvenini Kazanmaya Yönelik Çalışmalar
Yapmalı”
Uzman Pedagog Hanım Demirbaş, milletvekili aday adaylarının öncelikle insanların güvenini
kazanmaya yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.
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Uzman Pedagog Hanım Demirbaş, milletvekili aday adaylarının öncelikle insanların güvenini
kazanmaya yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi. Uzman Pedagog Hanım
Demirbaş, milletvekili adaylığı için yoğun çalışmaların olduğu günlerde açıklamalarda
bulundu. Öncelikli olarak adayların halkın güvenini kazanacak çalışmalar yapması gerektiğini
vurgulayan Demirbaş, “Halkı etkilemek için öncelikle tabi ki halkın desteklerine, ihtiyaçlarına
bakmak lazım. Yani bizim halkımız özellikle uzun zamandır güvene hasret, dürüstlüğe hasret
diye düşünüyorum. Sadece bizim toplum için değil, bütün toplumun siyasetçileri için geçerli.
Öncelikle insanların güvenlerini kazanmaya yönelik çalışmalar yapmalılar. Güvenirliğin
artması için elbette yüzlerce siyasetçi için geçerli bu. Yaptıkları işleri büyük bir tutkuyla
yapmalılar. Sadece kendilerine bir prestij kazandıran bir unsur olarak bakmamalılar” dedi.
Adayların, toplumun yararını düşünerek hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Hanım
Demirbaş, “Gerçekten toplumun genelinin yararını düşünerek hareket etmeliler. Büyük bir
sorumluluk duygusuyla işlerinin peşinden gitmeliler. Zaten yaptığı işi ciddiye aldığında,
severek yaptığı için de burada halkın isteklerine de daha yakın daha kolay şekilde cevap
verebilirler. Çünkü bizim halkımız da gerçekten ciddiye alınmak istiyor. Yani sadece yüzeysel
sorunları değil, boş vaatlerle, sözlerle geçiştirmek değil, derinlemesine inceleyerek,
insanlarımızı ve sorunlarını ciddiye aldıklarını ve bunlara çözüm noktaları üretmek
noktasında kendi becerilerini de geliştirdiklerini, adil olduklarını, dürüst olduklarını da ortaya
koymalılar. Bu süreçte işlerini daha çok hakkıyla yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.
Adaylara tavsiyelerde bulunan Pedagog Demirbaş, “Bir de çok önemli olan şey, bazı değerler
istenilmez, beğenilmez. İnsanların o değerleri taşıması için siyasetçiler de onları örnek olarak
yaşamalılar. Yani kanunlara, sözleşmelere, değerlere kendileri de riayet ettiklerini
göstermeliler, bu da bir şekilde halka güven duygusu olarak geri döner. Onun için
suiistimallere karşı kapalı olmaya da özen göstersinler. Çünkü güven çok önemli, çok uzun
zaman sonra oluşur ama ufak bir yanlışta da anında gidebilir. Bunun için aday adaylar ve ya
siyasetçiler de kendilerini eleştirirlerse, o gözle bakarlarsa, bunun faydasının toplumun
yararına olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11856.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

Yasak İhlaline İsyan
Gece saat 22.00’den sabah 06.00’ya kadar alkollü içkiler satışını yasaklayan düzenleme kâğıt
üzerinde kaldı. Kayserili vatandaşlar bazı Tekel Bayilerin gece 22.00’dan sonra da açık
olduğunu belirterek bu durumdan rahatsız olduklarını belirttiler.
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Gece saat 22.00’den sabah 06.00’ya kadar alkollü içkiler satışını yasaklayan düzenleme kâğıt
üzerinde kaldı. Kayserili vatandaşlar bazı Tekel Bayilerin gece 22.00’dan sonra da açık
olduğunu belirterek bu durumdan rahatsız olduklarını belirttiler. Tekel bayilerin yasağa
uymamalarından dolayı rahatsız olan bir vatandaş, 4 kez yetkililere şikâyet ettiğini, buna
rağmen tekel bayisinin hala yasağı çiğnemeye devam ettiğini söyledi. Şikâyetçi olan vatandaş:
”İşim gereği geç saatte eve gidiyorum. Osman Kavuncu Bulvarından evime geçiyorum.
Yolumun üzerinde yer alan bir tekel bayiyi saat 22.00’den sonraları açık görüyorum ve satış
yaptığına tanık oldum. Bu olaylar üzerine polisi arayarak şikâyette bulundum. Fakat bayii
yine yasağı çiğnemeye devam etti. Farklı günlerde toplam 4 sefer polise ihbarda bulundum
ama bayii hala açık” ifadelerini kullandı. Yasağı çiğneyen bayiiler için gerekli cezai
uygulamaların yapılmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı. Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) yönetmeliği gereği saat 22.00 ile sabah 06.00
saatleri arasında alkollü içkilerin satışı yasak. İhlal edenlere ağır cezai yaptırımlar söz konusu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11857.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

İnsan
Bugün bütün insanlığın bir problemi olan ve sadece belli bir kesimle sınırlandırılmış olan
sorumluluk bilincinden , insani bilinç ve ,toplumsal bilinçten ve bunların eksikliği sonucu
meydana gelen yabancılaşmaktan bahsedeceğim. Evvela yüce Rabbimiz Asr Suresinde şöyle
buyuruyor:
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“ Düşün zamanın akıp gidişini! Gerçek şu ki insan ziyandadır.Ancak iman edenler salih amel
işleyenler hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstena.” Burada zaman üzerine
yemin edilmesinin anlamı zamanın insanının büyük hüsran içerisinde olduğu bundan ancak 4
özellik sahibinin(iman edenler salih amel işleyenler hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye
edenler)kurtulacağına işaret edilmiştir.Zaman kelimesine burada iki anlam yükleyebiliriz.
Birincisi geçmiş zamana yemin ederek insanlık tarihinin yukarıda sayılan 4 özellikten uzak
kalmaları sonucu hüsrana uğradıklarına şahid olunmasıdır. İkinci olarak geçmekte olan zaman
anlamı verilmiştir .Geçmekte olan zamanın içerisindeki her bir insana verilmiş olan fırsatın iyi
değerlendirmek olduğunu bildirmek için zamana yemin etmiştir. Bugün dünya kıyamete
doğru hızla akarken hala büyük sorunların pençesinde. Hergün bunların binlercesine şahit
oluyoruz. Peygamberi soluğun tarihten çekildiği bir zaman dilimindeyiz. Neden böyle
söylüyorum? Eğer tam tersi bir durum olsaydı zulüm, zorbalık,açgözlülük,iktidar hırsı,
kariyer yapmak, doymak bilmeyen arzu ve iştihalar, son üç asırdır süren büyük felaketlerin
savaşların ,çatışmaların içerisinde olmayacaktık. Fakat bunları engelleyemiyoruz.Ülkeler ve
sınıflar arası uçurumderinleşiyor. Zenginlik belli bir kesim tarafından sabit kalırken büyük
yığınlar yoksullukla boğuşuyor. bu manada Alemlerin Rabbi asırlar öncesinden şüphesiz
insan büyük bir hüsran içerisindedir diyerek zamana and içiyor. insanoğlunun doğasının
sürekli bir kaybediş içerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Dünyanın baş döndüren hızına ve
dönüşümlerine karşı Rahmanın beyanı bu. Maalesef insan kendi cevherinin üzerini büyülü
görsellerle kaplıyor. Yaratandan ne kadar uzaklaşır ise o kadar özgür olabileceği hayali ile
yaşıyor. Oysa bu yolda tek başına gittiği kadar köleleşiyor.Derdimiz yalnızlık değil Allah tan
uzaklıktır. Bugün dini sadece bir takı olarak gören dinin kendi hayatında, toplumsal ve siyasal
alanlarda görülmesinden hoşlanmayan seküler bir kafa yapısı şekilleniyor. Müslümanların
arasında, Hz.Peygamber(a.s)ın yaklaşımı ile Kuranı okuyan ve boğazından aşağı indirilmeyen
tehlikeli bir Müslüman yaşam biçimi ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. İslami ideallerden ve
ilkelerden uzak ,menfaat uğruna yaşayan ,samimiyetsiz , kişiliksiz bir Müslüman tipi
oluşturuluyor. Bu anlayış İslam ruhunu ve Müslüman kimliğini yok ediiyor. Yaşanan bütün
bu olumsuzlukların bertaraf edilmesi bizlerin her alanda gerçekleştireceği çalışmalarla
mümkün olacaktır muhakkak. İnsanlarımızın daha özelde genç kuşaklarımızı İslamdan
uzaklaştıran sömürgeci yabancılaştırıcı,gençlerimizi mankurtlaştırıcı eğitim ve medya
rejimine son vermek boynumuzun borcudur. Çareyi başka yerde aramak beyhude bir
uğraştır.Bunların farkında olan bizlerin ,bunların farkında olmayanlardan farklı olarak
sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bizler boşluğa bakar gibi bakamayız.çünkü yaşanılanların
nedenlerini niçinlerini bilen insanlarız. Bu bilinçle yaşanılan olaylara ses vermemiz ve
sorumluluklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.Birbirimizi çoğaltan, büyüten ,birbirine geçmiş
halkalar biçiminde gelişen bir yapıyı inşa etmemiz gerekiyor. Bu bilinçle yaşanan olaylara ses
vermemiz gerekiyor. Dr. Ali Şeriati:” Şuursuz insan sorumluluk duymaz mes’uddur, ama
şuuru üst düzeye çıktığı ölçüde çocuğuna ailesine ,şehrine,memleketine ,bir bölgeye , üçüncü
dünyaya ,sömürüye uğramış dünyaya karşı insan cinsine karşı sorumluluk hissi duyar.”der.
Aliya İzzet Begoviç ise ;Çalışma ve mücadele olmadan yapılan her işin riya olduğunu
söyler.Unutmamalıyız ki arkadaşlar geleceğimizi bugünkü çaba ve gayretlerimiz
şekillendirecektir.Dün nasıl bugün için bir tarih ise bugün de yarının tarihi olacaktır inşallah..
Hepimiz yıllardırl tefsir, hadis , fıkıh, kelam ,felsefe dinler tarihi gibi dersleri okuyoruz.Gerek
ilahiyat fakültesin de gerekse vakıf ve dernek gibi yerler de bu dersleri alıyoruz. Ya da
konferans seminer ve sohbetlere katılıyoruz.Lakin bu ders ve sohbetler hayata tekabül
etmiyorsa bu derslerin anlamı yoktur.Zira ötekine ve hayata dokunmadan işlenen derste
Allah’ ın dini eksik anlaşılmış demektir.Sokağa yansımayan topluma adalet götürmeyen
,komşuyu gözetmeyen ,çocuklara ve kadınlara inmeyen, çarşıya pazara taşınmayan dersler

yüktür. Kuran-ı.kerimin ifadesi de böyle değil midir?böyle kimseleri kitap yüklü merkebe
benzetir Yüce Rabbimiz.(cumasuresi 5.ayet) Evvela bizlerin yaptığı çalışmaların evimize,
semtimize, mahallemize, şehrimize, ülkemize adalet taşıması lazım. Bizler bunun için var
olmalıyız hayatın içinde bunun için yer almalıyız. Ahzab Suresi 72. Ayet i kerimede Yüce
Rabbimiz şöyle buyurur: “Biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettikte onlar bunu
yüklenmekten çekindiler.Sorumluluğundan korktular.Onu insan yüklendi.Doğrusu o çok çok
zalim ve çok cahildir.” Haşr suresi 21. Ayet i kerimede ise: “Eğer biz Kuranı dağa indirseydik
muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdük .Bu misalleri
insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” Ayetlerden de anlaşıldığı üzere Allah insanın
dünyadaki konumunun farkına varmasını istiyor.Şu manada:eğer insan dünya hayatını sadece
oyun ve eğlence olarak kabul ediyor ve dikkatsizce yanlış bir tavır takınıyor ise sadece kendi
kötü akıbetini hazırlıyor demektir..Bu emenetin ne kadar ağır olduğu konusunda bir fikir
verebilmek için Allah göklerin ve yerlerin büyüklüklerine ,dağların da sabitlik muazzam
ölçülerine rağmen bu emaneti yükleme güç ve cesaretini göstermedikleri bildirilir.Fakat insan
, zayıf insan cahil insan bu ağır yükü üzerine almıştır. Yaşamak basitçe bir varoluş değildir.
Yaşıyor olmak faal olmaktır.endişe taşımak ve bütün bunların farkında olmaktır.Olup
bitenden haberdar olmaktır.Yani sorumlu olmaktır.Öncelikle insan olarak kendimize karşı
sorumluyuz.Bizim varlık özelliklerimiz akıl sahibi oluşumuz yaptıklarımız üzerinde düşün
memiz bizatihi kendimiz olmamız sorumlu oluşumuzu gerektirir.Bizim nihai amacımız
Rabbine ram olmuş inanç değerleriyle bezenmiş yaşadığı toplumun hassasiyetlerini bilen
,erdemli,faziletli,inançlı münevver asla yılmayan usanmayan yeni bir nesle vesile
olmaktır.Bizi umutla bekleyen yığınlarca insan var. Şeriat inin deyişiyle artık
zindanlarımızdan kurtulma vaktidir. İnsanın kendinden bir parçası olan “nefis zindanından”
kurtulmasının yolu ise kendi içsel devrimi ile mümkündür.Bu içsel devrim ise evvela insanın
tekrardan özbilincine dönerek olmalıdır. Ne demektir özbilinç? Özbilinç , beni daima
dışarıdan kendisine kurban eden sürekli uğraşlardan(arzu ve iştihalar) kendime çağıran bir
şeydir. Beni bana tanıtan hakkımda çıkarsama yapan ne kadar değerli olduğumu anlamamı
sağlar. Bilinç, kendini bilme felsefe bilgisinden, ilim bilgisinden ve diğer bilgilerden daha
üstün bir şeydir .Zira bunlar bilgidir bilinç değildir.(yukarıda saymış olduğumuz dersler eğer
biz de bir şeyler uyandırmıyor ise sadece bilgi seviyesinde kalır….)Muhakkak sorumlulukları
güç ve imkanlar değil, bilinç ve inançlar doğurur. Bir de toplumsal bilinç vardır Yani insanın
toplumun hangi tarihsel aşamada bulunduğunu bilmesi, toplumuna karşı nasıl bir bağlılığının
olduğunu bilmesi, toplumuna karşı sorumluluk hissetmesidir Mesela günümüz
Müslümanlarının ümmet olarak ,toplum olarak ilgilenmesi gereken Filistin sorunu Suriye de
akan kardeş kanı ,Afkanistan da Pakistan da Arakan da ve saymadığım bir çok yer de
sorunlarımız var.Bizim bu meselelerle bu kardeşlerimizle ilgilenmemiz gerekir ümmet olarak
.Eğer bunların tam tersi yerine günlerimizi televizyon başın da dizi takip etmekle geçiriyor
isek ya da milyarlarca insan mabetlere koşar gibi futbol sahalarını doldurmakla geçiriyor isek
biz bu öz bilinçten (insani bilinçten)ve toplumsal bilinçten uzaklaşmışız demektir. Çünkü bizi
bu gibi şeylerle.yabancılaştırdılar.(eşekleştirdiler) Nedir öyleyse yabancılaştırma ? İnsan
zihninin ister fert olsun ister toplum olsun insanın bilgi ve şuur yönünün insani bilinç ve
sosyal bilinçten sapmasıdır. Bunu yaparken de insanı tek bir yönden kötülüğe
çağırmazlar.Senin tipine göre davet şeklini seçerler.(şeytanın insanı sadece tek bir yönden
kandırmaması gibi)Bazen seni iyiliklere çağırır fakat bunu yaparken kötü niyetlidir.Bir hakkı
yaparken diğer hakkı çiğnerler .Mesela bir evde yangın var iken eğer ki seni namaza davete
çağırıyorsa bu davet sahte bir davettir Haince bir davettir..Burada mesele kutsal olsun veya
olmasın ,senin yangını söndürmekten başka yapacağın her şey eşekçedir.Bu yüzden
Müslüman ne yapması ve nasıl davraması gerektiğinin farkında olması gerekir.Evvela
Müslüman uyanık olmalıdır. Fakat bugün biz Müslümanlara ne yaptılar? Önce
dinimizi,dilimizi edebiyatımızı ,düşüncemizi aşağıladılar.Bizi ikinci sınıf insan kabul

ettiler.Karşılığında ise onlar kendini o kadar üstün gösterdiler ki, bizim bütün çaba davet ve
mücadelemizin batıya uşaklık etmek olduğuna inandırdılar.Sonunda onlar gibi yürüdük onlar
gibi düşündük onlar gibi hareket etmeye başladık.Biraz önce de söylediğim üzere bizi insani
bilincimizden uzaklaştırdılar.İnsanın kendi doğal yapısından, benliğinden ,özünden
uzaklaştırdılar.Bizi fakirleştirdiler. Günümüzde fikirsel aşlık ekmeğe duyulan açlıktan daha
büyük bir sorun haline gelmiştir. Yabancılaşmayı(eşekleştirmeyi) kapitalizme özgü bir durum
ya da özellik olarak gören Marx damodern toplumun bir hastalığı olarak görür.Marx a göre
modern kapitalist toplum teknolojiye yalnızca üretim açısından bakmaz teknoloji tarafından
üretilen nesnelere , insana gösterilmesi gereken saygıyı göstererek taparlar.Böyle bir
toplumda insanlar kendilerini değersiz bir araç olarak görürken , makinalar çok büyük değer
kazanıp insanların taptığı araçlar olup çıkar.işte böyle bir toplum yabancılaşmış bir toplum ,
bireyleride yabancılaşmış insanlardır.Kierkegard ise , anlamsızlığın ve umutsuzluğun hüküm
sürdüğü dünyada insanın kendi benine anlam yükleyebilmesi ,kendi özüne ilişkin olarak
uygun vir kavrayışa ulaşabilme problemidir Yabancılaşmayı aşmak ancak ve ancak insanın
sıçrayışıyla Tanrıya yönelmek süretiyle mümkün olabilir .der. Dini anlamda yabancılaşma ise
insanın varoluş amacını unutarak sahte kutsallara tapmasıdır.Zira Hz Adem in şeytanın
aldatmasıyla dünyaya düşmesi bir yabancılaşmadır. Yabancılaşma bir nevi isanı kurtuluşa
götürecek bilgiye insanın çeşitli gerekçelerle sırtını dönmesidir. Bu noktada Eflatunun Mağara
Alegorisini hatırlamak gerekir. Eflatun felsefesini iki evren anlayışı üzerine bina eder:”İdealar
evreni ve görüntüler evreni .Mağara alegorisi bu ayırımı açıklamada yeterli ipuçlarını
verecektir.Bir mağaranın önünde yüzleri mağaraya dönük ayaklarından ve boyunlarından
zincirli insanlar vardır.Arkalarında idea evreni ve onun arkasında da güneş
bulunmaktadır.Güneşin idealara vurmasından dolayı oluşan gölgeler mağaranın duvarına
düşmektedir.Ömrü boyunca gölgeleri gören insanlar idea evreninden habersiz oldukları için
onları gerçek zannetmektedirler.Gerçeği görmek için de gölgelere bakmaktan kurtulup
arkalarındaki gerçeğe yönelmeleri gerekmektedir.Ancak ayaklarındakive boyunlarındaki
zincirler onları engellemektedirl.İnsanların gerçeği görmesini engelleyen bu zincirler insanları
bu dünyayabağlayan arzu ve istekleridir. İnsan arzu ve isteklerinin esiri olmaktan
kurtulmadıkça asıl gerçekliğin farkına varmadan yaşamaya devam edecektir. Mağaranın
içinde gerçeğin bilgisinden yoksun yaşayan insanlar eşekleştirilmiş insanlardır.Onlar arzu ve
isteklerinin kölesi olmuşlardır. Fakat akıllı insanlar bu zincirlerden kurtulup gerçek bilgiye
ulaşabilenlerdir. Artık ürkek savunmacı İslam algısından aktif bir pozisyona geçmemiz
gerekmektedir.İslami hayat bilinçli ve dinamik bir süreçtir. Bir durak ve menzil değildir .K
Kerim de Allah “bir kavim kendi içerisinde olanı değiştirmedikçe Allah ‘ta onların durumunu
değiştirmez(Rad suresi 11.ayet)İslamın değişmez sabitesi,sürekli hareket eksenli olmasıdır
Evvela Müslüman artık sorunların değil çözümlerin adresi olmalıdır.İnsanlığın tıkandığı şu
dünyada insanlığın yeniden onur ve erdemle buluşması için bilinçli çabalar ortaya
koymalıdır.Bunu yaparken de M.Akif in dediği gibi: Doğrudan doğruya Kurandan alıp ilhamı
Asrın idrakına söyletmeliyiz İslamı Ya açar bakarız nazmı celilin yaprağına Ya üfler geçeriz
bir ölünün toprağına İnmemiştir hele Kuran bunu hakkıyla bilin Ne mezarlıkta okunmak ne de
fal bakmak için Ölüler dini değil sen de bilirsin ki bu din Diri doğmuş duracak dipdiri
durdukça zemin! Eğer birisi gerçekten bir hizmet yapmak istiyorsa rahat insanları rahatsız
etmeli suskunları konuşur uysalları hareketli hale getirmeli donuk insanlar arasında mücadele
çıkartmalıdır. Rabbim sorumluluklarımıza sahip çıkmayı zindanlarımızdan kurtulmayı bizleri
harekete geçirmeyi nasib etsin duyarlılıklarımızı diri kılsın inşallah. . Esselamü aleyküm…..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11858.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

28 Şubat, toplumu dönüştürme operasyonudur
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin
Burçları Derneği’nin düzenlediği “Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde konuşan
Gazeteci-Yazar Yusuf Yerli "28 Şubat operasyonu bir siyasete müdahale, toplumu değiştirme
dönüştürme operasyonu olmuştur’’ dedi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi” üçüncü hafta
dersleri ile devam etti. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Konferans Salonu’nda
devam eden akademinin derslerinde birinci oturumda Eğitimci-Yazar Bülent Doymuş
"Bilgisayar ve İnternet Güvenliği" konusunu anlattı. İkinci oturumda ise Gazeteci-Yazar
Yusuf Yerli "Türkiye'de Medya, Siyaset ve Sermaye" konusunu anlattı. Akademinin üçüncü
oturumunda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Ertürk,
"Düşünce Tarihine Giriş" konusunu anlattı. "28 ŞUBAT, SİYASETE MÜDAHALE,
DEĞİŞTİRME VE DÖNÜŞTÜRME OPERASYONUDUR" Akademinin 2. oturumununda
Gazeteci-Yazar Yusuf Yerli "Türkiye'de Medya, Siyaset ve Sermaye" konusunda açıklamalar
yaptı. Yusuf Yerli tarih boyunca ve özellikle yaşadığımız dönemde medyanın oynadığı rolü
ve sermayenin medya ile olan ilişkisine değindi. Yerli konuşmasına 28 Şubat'ın yıldönümü
olması nedeniyle Türkiye'de özellikle 28 Şubat sürecinde medyanın oynadığı rolü ele aldı. "28
Şubat operasyonu bir siyasete müdahale, toplumu değiştirme dönüştürme operasyonu
olmuştur’’ diyen yerli şunları kaydetti: ‘’Dinleyicilerimizin hemen hepsinin ülkesi de benzer
süreçleri geçirdi. Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da bir ülke sıklıkla askeri darbelere maruz
kaldı. İktidarları değiştirildi, dönüştürüldü. Türkiye'de daha önce askeri güçle iktidarlar
değiştirildi. 28 Şubat'da dediler ki bu sefer silahsız kuvvetler devreye girsin bu çağrı medyaya
yapılan bir çağrıdır. Silahsız kuvvetler olarak medya işlevini görmüştür. Olmayan olayları
varmış gibi manşetlere taşımıştır. Yaklaşık 6 ay süreyle yapılan ve atılan manşetler sonucu
iktidar değiştirildi. Yani sermayenin medya aracılığı ile siyasete müdahale ettiği ve iktidarı
değiştirdiği günün adıdır 28 Şubat. Burada medya, sermaye, siyaset ilişkilerinin üst başlığı
olarak iktidar kavramını ele almamız gerekiyor. İktidar kavramında daha ontolojik olarak
yerine götürmemiz gerekiyor. İnsan yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gönderilmiştir. Halife
kelimesinin açılımı birinin yerine iş yapmaktır. Yani insanlar yeryüzünde Allah'ın yerine onun
emirleri doğrultusunda iş yapmak olarak tarif edilir.. İlahi egemenlik, Tanrı'nın egemenliği
gibi kavramlar tartışılmış, krallar daha çok kendilerini Tanrının yeryüzündeki temsilcisi,
gölgesi olarak tanımlarlar. Yani iktidarın kaynağı olarak bir ilahi güce atfeder. Bu atfedişin bir
hak olan bir de batıl olan tarafı vardır. Ancak bu işin bir sahtekarı vardır bir de gerçek
mümessili vardır. Bu anlamda Allah adına iktidarı deruhte etmek var bir de Allah gibi yani
Tanrının dünyadaki nüvesi gibi görüp Tanrı gibi davranarak yaparlar. Bu şekilde yapan
krallar, sultanlar, yöneticiler olmuştur. Tarih bu iki tür davranan insanların dünya egemenliği
mücadelesi ile devam etmiştir. Dünyada Habil, Kabil mücadelesi de dahil olmak üzere
nihayetinde kimin iktidar olacağı mücadelesi olarak da okunabilir. İktidarın en önemli

ayaklarını burada görüyoruz. Sermaye ayağı, siyaset ayağı, medya ayağı vardır. Bu iktidarın
tanımında Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hz. Musa kıssalarında görüyoruz. Kur'an'da en çok altı
çizilen kıssa Hz. Musa kıssasıdır. Bunlar rastgele anlatılan kıssalar değildir. Burada yoğun bir
şekilde vurgu Firavun'a yapılan vurgu siyasetin yürütücüsü, Haman vardır başka bir şahsiyet
Belam vardır. Bir de Karun namında servetin temsilcisi konumundaki insan vardır. Bu üçlü
yapı tarihin her döneminde tezahür etmiştir. Bu yapı üzerine iktidar değişir ve dönüşür. Bizler
medyanın yani iletişim unsurlarının aktardıklarına maruz kalıyoruz." ‘’İLETİŞİMDEKİ
GELİŞMELER İNSANLARI CEHALETE SÜRÜKLÜYOR’’ Yerli, medya ve iletişimdeki
gelişmelerin insanları cehalete sürüklediğini ve bu sayede insanoğlunu daha kolay
yönetilebilir ve iktidarı sağlamak üzere teknolojinin kurgulandığı bir dünya haline
getirildiğinin altını çizdi. Ayrıca bilgisayar, cep telefonu ve benzeri iletişim araçları ile
insanoğlunun her anının nasıl gözetlendiğini ve bunlarla ilgili gerek önceki dönemlerde
gerekse son dönemlerde yaşanan olaylardan örnekler verdi. Her anımızın farklı tekniklerle
kontrol altında olduğunu vurguladı. Huxley'in kitabında bahsettiği ve 26. yüzyılda olmasını
tahmin ederek yazdığı birtakım hususların da günümüzde artık gerçek olduğunu bu hususların
başında, insanlara her taraftan bilgi geleceğini ve bu bilgi sağanağı içinde insanlar müthiş bir
cehaletin içinde kalacaklarının anlatıldığını belirtti. Bugün bütün bunların gerçek olduğunu ve
insanların büyük bir bilgi bombardımanı altında cehaleti yaşadıklarına vurgu yaptı. ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. RAMAZAN ERTÜRK:
"DÜŞÜNCE ANTİK YUNANLA DEĞİL İLK İNSANLA BAŞLAMIŞTIR" Akademinin
üçüncü dersini veren, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan
Ertürk , "Düşünce Tarihine Giriş" konusunda açıklamalarda bulundu. Düşüncenin alemdeki
canlılar içerisinde sadece insana has bir özellik olduğunu ve diğer hiçbir canlıda bu özelliğin
bulunmadığının altını çizdi. Ertürk konuşmasında daha sonra düşüncenin nasıl başladığı ile
ilgili konulara değinerek batılı yazarların bu konuda yanıltıcı bilgiler verdiğine dikkat çeken
Ertürk şöyle konuştu: "Bir düşünce tarihçisi bir felsefeci olarak bu batılı kaynaklarda düşünce
antik Yunanla başlar sözünü görünce hemen bir ışık yandı içimde, bu olsa olsa gökten
zembille indi Yunanlılara dedim. Bunun sonucunda araştırmalara koyuldum ve bunun
sonucunda böyle olmadığını gördüm. Düşüncenin Yunan'da başlamadığını gördüm. Düşünce
nerede, nasıl başlar sorusuna cevap arıyorum. Her insan dünyaya gelirken düşünce potansiyeli
ile beraber geliyor. Çocuk, belli yaşlardan sonra da sorgulamaya başlar. Dolayısıyla yavaş
yavaş düşünce kabiliyetleri gelişir. Doğal merak yetisi de gelişmeye başlayınca, doğal olarak
çocuk etrafını gözlemler. İşte insanoğlu doğuştan itibaren, merakla öğrenmeye başlıyor.
İkincisi doğal merakın çok önemli bir tamamlayıcı unsuru vardır. O da varlığını sürdürme,
koruma hissi. Hatta bu fıtratımıza kazınmıştır ki, düşünmeden dahi otomatik korumaya
geçersiniz. Otomatik reflekstir. Bu varlığı sürdürme istek ve arzusu iki şeyi tetikler. Birincisi
iyiliğime pozitif etki yapacak şeyi yani cazibeyi, varlığıma zarar verecek şeyleri de defetme
uzaklaştırmadır. Her insanın fıtratına konulmuş varlığını sürdürme içgüdüsü vardır. İşte bu
temel varlığını sürdürme içgüdüsü ister istemez varlığımı ne tehdit eder bunu bilmeye zorlar.
Nasıl ne zaman düşünme başlamıştır sorusuna ilk insanla birlikte başlamıştır diyoruz. Hz.
Adem ve Hz. Nuh gibi peygamberlerin yaptıkları akıl ve düşünce ürünüdür. O yüzden ilk
insanın mağara insanı olduğu gibi bir durum söz konusu değildir. Bugünün teknolojisi ile bile
mümkün olmayan şeyleri yapan insanlar nasıl olur da mağara adamı olur. Demek ki düşünce
ilk insanla beraber başladı. İlk insan havyan falan değildi, maymun falan da değildi.
Peygamberdi ve bizim düşünemediğimizi de bal gibi düşünüyordu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11859.html
Erişim Tarihi: 02.03.2015

“Suriye’de Olaylar Bitmez”
Suriye Milli Hareket Partisi kurucusu Tarık Cevizci, Kayseri Alperen Ocakları’nın konuğu
olarak Kayseri’ye geldi. Cevizci, Kayseri’de Suriye Türkmenlerinin tarihini ve bölgede
meydana gelen olayları anlattı.
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Suriye Milli Hareket Partisi kurucusu Tarık Cevizci, Kayseri Alperen Ocakları’nın konuğu
olarak Kayseri’ye geldi. Cevizci, Kayseri’de Suriye Türkmenlerinin tarihini ve bölgede
meydana gelen olayları anlattı. Kayseri Alperen Ocaklarında gerçekleşen sohbette konuşan
Cevizci Suriyeli Türkmenlerin bilinçlenmesi ve güçlenmesi için faaliyet gösterdiklerini
söyledi. Suriye’de çok sayıda Türkmen’in yaşadığını belirten Cevizci, Ülkede yaşanan
olaylarda en çok zararı Türkmenlerin gördüğünü vurguladı. Ülkede yaşanan olaylara değinen
Cevizci, ülkede çok fazla mezhepsel gruplaşma olduğunu ve bu gruplar arasında sürekli
çatışmalar yaşandığı belirtti. IŞİD’in oluşumundan bugüne kadar ülkede oynadığı rolü anlatan
Cevizci,:”IŞİD’in masum bir örgüt değil. Komuta kademesindekilerin tamamı daha öncesinde
Irak ordusunun rütbeli askerleridir. Bundan dolayı örgütlenmeyi ve disiplini çok iyi
yapıyorlar. Savaş tecrübeleri olduğu için silahlı mücadelede başarılılar. Biz Türkmenlerin ise
askeri bir tecrübesi bulunmuyor. Sıradan vatandaşlardık. Suriye’de IŞİD ile Esad arasında
çatışma yaşanmıyor. Esad’ın daha önceleri IŞİD’de vermiş olduğu destek ve örgüt içerisinde
ki Esad ajanlarından dolayı IŞİD, Esad’ın kontrolünde olan yerlere saldırmıyor. Esad’da
IŞİD’in elinde olan bölgelere saldırmıyor” ifadelerini kullandı. “TÜRKİYE HIZLI GİRDİ,
ERKEN BIRAKTI” Türkiye’nin bölgede yaşanan olaylara karşı tutumunu değerlendiren
Cevizci şöyle konuştu: “Türkiye olaylara çok hızlı girdi. Olayların başlamasından 6 ay
geçmişti ki, Türkiye Esad düşecek dedi. Fakat Esad kolay indirilemeyeceği belliydi. Esad’ın
arkasında Rusya, İran, Çin var. Şuan Eşad adına çatışan askerlerin çoğunluğu İran ordusu
mensubudur. Esad’ın askeri kalmadı. Çin silah ve para yardımında bulunuyor. Rusya ise
politik olarak Suriye’ye karşı planlanan hareketleri engelliyor. Türkiye ise hızlı girdi ama
erken bıraktı. Şuan Türkiye bölgede ki konumunu ve gücünü kaybetti.” Suriye’de yaşanan
olayların bitmesinin zor olduğunu belirten Cevizci: “ Suriye’de çatışanlar Suriyeli değil.
Suriye’de çıkan olaylar, ülke halkının değil. Kısacası Suriye meselesi Suriyelilerin olmaktan
çıktı. Büyük devletlerin hesaplaşma alanı Suriye oldu. Büyük devletler kozlarını ülkemizde
oynuyor. Bundan dolayı yaşanan olaylara ancak Rusya, ABD, İsrail gibi devletlerin
yıkılmasıyla durulur. Bu devletler ülkemiz üzerinde oyun oynadığı sürece Suriye’de olaylar
bitmez” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11860.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Ahmedi Nejad Protesto Edildi
Bir grup genç, Erbakan Vakfı’ın Bursa’da ki ’Erbakan’ı Anma ve Anlama Gecesi’
programında Ahmedi Nejad’ı protesto eden gence şiddet uygulanmasını Kayseri’de Erbakan
Vakfı’nın önüne dövizler bırakarak protesto etti.

03 Mart 2015 Salı 10:36

Bir grup genç, Erbakan Vakfı’ın Bursa’da ki ’Erbakan’ı Anma ve Anlama Gecesi’
programında Ahmedi Nejad’ı protesto eden gence şiddet uygulanmasını Kayseri’de Erbakan
Vakfı’nın önüne dövizler bırakarak protesto etti. Vakıf önüne ellerinde dövizlerle gelen
protestocu grup ellerinde ki dövizleri vakıf binası önüne bıraktı. Erbakan Vakfı İl başkanı
Ahmet Çilsal protestocu grubu vakıf önünde karşıladı. Çilsal, protestocu gençlere çikolata
ikram ederek konuşmaya davet etti. Protestocu gençler olay çıkarmak istemediklerini, sessiz
bir şekilde dövizlerini bırakıp dağılacaklarını söylediler. Protestocu grup dövizlerini
bıraktıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11861.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Erbakan Vakfı İslam Birliği'ni
kurmaya odaklandı
Kayseri Erbakan Vakfı tanıtım ve Basınla İlişkiler Başkanı Ahmet Taylan, "Kayseri’de
2014yılının Haziran ayında küçük bir ofiste 120 kişile ile kurulan Kayseri Erbakan Vakfımız,
şuan 2 bin 800 kişiyi aşan büyük bir aile olmuştur. Vakfımız heyecanlı vakıf gönüllüleri
sayesinde çoşkulu bir ivme almıştır. Her hafta 25-30 gönüllü genç-yaşlı katılmak için
vakıfımızı ziyaret etmektedir" dedi.
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Kayseri Erbakan Vakfı tanıtım ve Basınla İlişkiler Başkanı Ahmet Taylan, "Kayseri’de
2014yılının Haziran ayında küçük bir ofiste 120 kişile ile kurulan Kayseri Erbakan Vakfımız,
şuan 2 bin 800 kişiyi aşan büyük bir aile olmuştur. Vakfımız heyecanlı vakıf gönüllüleri
sayesinde çoşkulu bir ivme almıştır. Her hafta 25-30 gönüllü genç-yaşlı katılmak için

vakıfımızı ziyaret etmektedir" dedi. "Vakfımızda haftanın belirli günlerinde islam birliğini
kurmak için projeler hazırlanmakta , gençlerin islam dinini şuurlu bir şekilde yaşamaları için
eğitim verilmekte ve büyükler için İlimli Eğitim Sohbetleri yapılmaktadır" diyen Taylan,
"İslam birliğini kurmayı kendine hedef edinen Kayseri Erbakan Vakfımız, zamanında
Necmettin Erbakan Hocamızın yolunu kesmeye çalışan çeşitli grupların engellemelerine
benzer bir durumlarla karşılaşmaktadır. Kayseri Erbakan Vakfımızı, hangi etnik gruptan
olursa olsun, boykot etmek için gelen kişilere , sıcak-samimi tavrımızla, ikramlarımızla
karşılayıp, büyük bir vakurla dinliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11862.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayserispor, Medicana Sivasspor Maçı
Ertelendi
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakası olan Kayserispor, Medicana Sivasspor maçı
ertelendi.
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakası olan Kayserispor, Medicana Sivasspor maçı
ertelendi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakası olan ve bu hafta oynanacak olan
Kayserispor, Medicana Sivasspor maçı 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11863.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

AGÜ, uluslararasılaşma stratejisini belirledi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararasılaşma stratejisini akademik ve idari tüm
personel ile katılımcı demokrasiyle belirledi.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararasılaşma stratejisini akademik ve idari tüm
personel ile katılımcı demokrasiyle belirledi. Sümer Kampüsü’nde yapılan çalıştayda,

uluslararasılaşma stratejisi, üniversitedeki yabancı uyruklu çalışanlar da dahil olmak üzere
tüm personelin katılımıyla ortaya çıktı. Çalıştayda üniversitenin uluslararası hedeflerini
anlatan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ olarak 3. nesil üniversitelerin öncüsü olma
vizyonu doğrultusunda uluslararası işbirliklerini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Disiplinlerarası bir müfredata ve araştırma alanlarına sahip olduklarını belirten Sabuncuoğlu,
‘’Çok sayıda uluslararası akademisyenimiz var. Ayrıca hem uluslararası akademisyen hem de
uluslararası öğrenci sayısını artırmayı amaçlıyoruz” dedi. Üniversite olarak dünya vatandaşı
yetiştirmek istediklerini ve bu nedenle yüzde yüz İngilizce eğitim verdiklerini vurgulayan
Rektör Sabuncuoğlu, “Farklı ülkelerden çok sayıda kuruluşla güçlü işbirliği ve ortaklıklarımız
var. Bunun yanı sıra bilgiyi değere dönüştürecek işbirliklerini önemsiyor, değer veriyoruz”
diye konuştu. Sabuncuoğlu, AB Eğitim Programları olan Eurodesk akreditasyonu, EVS,
Erasmus programı üyeliği ile iş ve sanayi dünyası işbirliklerini artırmaya çalıştıklarını da
belirterek, küresel sorunlara çözüm bulmak için uluslararası alanda AGÜ’yü temsil edecek
projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Tamamı İngilizce yapılan çalıştayda üniversitenin,
aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu akademik ve idari personeli, çeşitli gruplara
ayrılarak, “Neden, niçin uluslararasılaşma”, “Üniversiteye değer katma”, “Varolma ve
sürdürülebilirlik”, “Rekabet, öğrenci araştırma fonları” konularını, beyin fırtınası yöntemiyle
tartıştı. Çalıştayda, uluslararasılaşmanın temel yapıları olan uluslararası öğrenci sayılarının,
personel ve öğrenci hareketliliğinin arttırılması ile milletlerarası eğitimin arttırılması, özel
sektör ve kamuda yeni kaynakların geliştirilmesi konuları da ele alındı. Yapılan grup
çalışmalarında, öğrencilere uluslararası boyutu olan bir eğitim ve müfredat sağlama
konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda, yabancı üniversitelerle ortak
programlar geliştirerek kültürel değişim programları organize edilmesi kararlaştırıldı.
Uluslararası farkındalık oluşturmak için uluslararası araştırma işbirliklerinin öneminin ele
alındığı çalıştayda, ortaklıklar ve işbirlikleri aracılığıyla güçlü bir öğrenci kabul programı
kurulmasını ve milletlerüstü, uluslarüstü ve uluslararası şirketlerle işbirlikleri ile ayrı ayrı
odaklanılmış pazarlar oluşturulması gerektiği vurgulandı. Bir gün süren çalıştay sonunda,
üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11864.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Şüpheli bavul patlatılmadan sahibi geldi
Kayseri’de şüpheli görülen bir bavulun bomba imha uzmanı tarafından patlatılacağı sırada
sahibi geldi.
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Kayseri’de şüpheli görülen bir bavulun bomba imha uzmanı tarafından patlatılacağı sırada
sahibi geldi. Edinilen bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde yol
kenarında kırmızı renkli bir bavulun olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay

yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli bomba imha uzmanı
incelemek üzere bavula yaklaştı. Bomba imha uzmanının uzaktan fünye ile patlatmaya
hazırlandığı sırada bavulun sahibi olduğunu söyleyen bir kişi gelerek, bavulun içinin boş
olduğunu söyledi. Bunun üzerine bavulu kontrol eden polis, içinin boş olduğunu belirledi.
Bavulun sahibi olduğunu söyleyen vatandaş ise, tekerleğinin kırık olduğunu ihtiyacı olan
birinin kullanabileceği düşüncesiyle çöpe atmadığını söyledi. Polis bavulu bulunduğu yerden
kaldırılırken, sahibi olduğunu söyleyen şahsın ifadesini aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11865.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

“Oylara değil, gönüllere ve dualara talip
oldum”
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki,
7 Haziran seçimleri öncesinde muhalefetin iktidarı hedeflemediğini belirtti. Muhalefetin
hedefinin muhalif kalmak olduğunu belirten Özhaseki, “Bu nedenle AK Parti’nin kaderi
Türkiye’nin kaderi olmuştur” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki,
7 Haziran seçimleri öncesinde muhalefetin iktidarı hedeflemediğini belirtti. Muhalefetin
hedefinin muhalif kalmak olduğunu belirten Özhaseki, “Bu nedenle AK Parti’nin kaderi
Türkiye’nin kaderi olmuştur” dedi. Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti
Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki başkanlığından ayrılma sürecini anlattı. Özhaseki,
belediyeden ayrılma kararını vermenin kolay olmadığını söyledi. Özhaseki şöyle konuştu:
“Belediyeden ayrılma kararını vermek çok kolay olmadı, çünkü 21 sene emek verdim.
Belediye ile yatıp belediye ile kalktım. Rüyalarımda belediyeyi gördüm. Gece gündüz
demeden koştum. Belediye adeta evladım gibi oldu. Kendi aile bireylerinizle ilgili olumlu
veya olumsuz bir haberde nasıl bir tavır içinde oluyorsanız, belediye ile ilgili, Kayseri ile ilgili
olumlu bir haber aldığınızda da bayram ediyorsunuz adeta. Benim için aynen böyleydi.”
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifasını açıkladığı gün yaşanan duygusal ortamla ilgili
bir soruyu cevaplarken duygusal bir insan olduğunu ifade eden Mehmet Özhaseki, “Dışarıdan
bakınca ‘Çalışıyor, koşuyor, bazen sert; ama güleç yüzlü bir başkan’ diye düşünülür; ancak
kendi içimi biliyorum. Duygusallık var. Türk filmlerindeki çocuklara bile dayanamam,
ağlarım. Veda konuşmamda çabuk hüzünlerim diye korktum. Bu yüzden konuşmamı kağıttan
kitap okur gibi okuyayım, bu işi duygusallığa vurmadan diyeceklerimi söyleyeyim ve sessizce
ayrılayım dedim. Önce iyi gidiyordu, sonra aile ile helalleşme faslına gelince duygu
yoğunluğu başladı ve dışarıya da yansıdır” dedi. “BEN OYLARA DEĞİL, GÖNÜLLERE VE

DUALARA TALİP OLDUM” Bugüne kadar almış olduğu görevi en iyi şekilde yapmaktan
başka bir düşüncesinin olmadığını ve her zaman insanların dualarına talip olduğunu
vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’a hamdolsun geriye doğru baktığımda
dolu dolu 21 sene geçti. Hiç boş anım yok. Hiç iş yapmadığımız an yok. Aldığımız Kayseri ile
teslim ettiğimiz Kayseri arasında dağlar kadar fark var. Bana oy veren, vermeyen herkes bunu
söylüyor. Dikkat ederseniz, ben insanların oylarına talip olmadım. Ben hep insanların
gönüllerine, dualarına talip oldum. Bana oy vermemiş başka partililer de yaptıklarımızı takdir
ediyorlar. Kayseri’yi böyle bir yerde bıraktığım için Allah’a şükrediyorum.” “GAYRET
BENDEN TEVFİK ALLAH’TAN” Bundan sonraki süreçle ilgili düşüncelerini de açıklayan
Mehmet Özhaseki, bir görev verilmesi halinde her zaman olduğu gibi altından kalkmak için
çırpınacağını söyledi. Bugüne kadar Kayseri’de en ağır yüklere omuz verdiklerini dile getiren
Özhaseki, “Üzerimize yük bindiği zaman çırpınarak çalıştık. Geriye doğru baktığımızda
Kayseri tarihinin en önemli projelerine imza attık. En zor projelerini yaptık, en ağır yüklerine
omuz verdik. Dün taşra denilen Kayseri’den bugün marka kent denilen bir Kayseri’ye doğru
geldik. Avrupa’da ne varsa daha iyisiyle buraya yaptık. Bunu yaparken ideolojik takılmadık.
Hizmet belediyeciliğini ön plana çıkardık. İkincisi kendimize has formüller bularak finansman
modelleri oluşturduk ve dışarıya hiç borçlanmadık. Bizim büyüklüğümüzdeki şehirlerin
milyar dolarlık borçları var; ama Allah’a hamdolsun bizim kasamız da dolu, mal varlığımız da
var. Bir de çok önem verdiğim için söylüyorum bu şehirde belediyenin işi değil demeden
birçok işe omuz verdik. Bunları yaparken iç barışı sağlamaya gayret ettik. Şimdi gideceğimiz
yerde bir görev varsa ve omzumuza konursa altından kalkmak için çırpınırız. Gayret benden
Tevfik Allah’tan deriz ve devam ederiz” diye konuştu. “MUHALEFETİN HEDEFİ
MUHALEFET KALMAK” Türkiye’nin bugünkü siyasi durumuna ilişkin tespitlerini de
aktaran Mehmet Özhaseki, anketlere göre AK Parti’nin yüzde 50 oy bandında olduğunu,
muhalefetin ise iktidara hevesli olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun seçim hedeflerini yüzde 35 olarak açıklamasına değinen Özhaseki, “Eğer siz
hala yüzde 50 hedeflememişseniz, muhalefette kalmayı hedeflemişseniz partilileriniz size
sorar. Muhalefetin iktidara gelmek gibi bir hevesi gözükmüyor. Muhalefetin hedehi muhalif
kalmak. Bu yüzden şunu söylersek haksızlık olmaz. AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin
kaderidir. İnşallah AK Parti yine güçlü bir şekilde gelir. İnşallah ülkemizin üzerine sığmayan
bu elbiseyi değiştirerek Anayasayı yapar ve güçlü sisteme doğru adım atar. Böylece 2023’e
doğru hızla yol alır ve ilk 10 ülke arasına gireriz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11866.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Sarraflardan altın uyarısı
Kayseri'de sarraflık yapan Ahmet Ergüven, altın fiyatlarının yeniden yükselmeye başladığını
söyleyerek, vatandaşların altınlarını hemen bozdurmaması uyarısında bulundu.
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Kayseri'de sarraflık yapan Ahmet Ergüven, altın fiyatlarının yeniden yükselmeye başladığını
söyleyerek, vatandaşların altınlarını hemen bozdurmaması uyarısında bulundu. Kayseri'de
sarraflık yapan Ahmet Ergüven, altın fiyatlarının yeniden yükselmeye başladığını söyledi.
Altın fiyatları hakkında bilgiler veren Ergüven, "Şuanda altın gram fiyatı 97 TL’dir. Bu sene
82 TL ile başladı. Daha sonra 90’lara çıktı. Şuanda 97 TL civarında devam etmektedir. Bu yıl
altın gram fiyatının 90 ila 100 TL arasında gidip gelmesi beklenmektedir. Altın şuanda
yatırım değil satış ağırlıklı çünkü altın iki senedir bu fiyatları görmemişti. Altın bu fiyatlara
yükselince insanlara yatırım değil satış yapmaya başladı. 90’lı fiyatlardan herkesin sattığı
altını geri almasını bekliyoruz" dedi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan sarraf Erşen, şunları
söyledi: "İnsanlar bu fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor. Bu fiyatlara daha alışamadılar.
Düğün sezonu da olmadığı için şuanda altını bozdurma yönünde değerlendiriyorlar. Altın yeni
yükseldiği için vatandaşlar beklemeliler. Bu artış geri düşecektir. Vatandaş altının fiyatını çok
iyi şekilde takip ettiği için fiyatlar düştüğünde vatandaşlar da zaten hemen alım tarafına
geçmektedirler."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11867.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

ERÜ’den Japonya'daki üniversitelere ziyaret
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur iş birliği anlaşmaları için
Japonya’da öğrenciler, araştırmacılar ve
akademisyenlerle bir araya geldi.
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur iş birliği anlaşmaları için
Japonya’da öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenlerle bir araya geldi. Erciyes
Üniversitesi ile Japonya’daki bazı devlet ve özel üniversiteler arasında akademik ilişkilerin
pekişmesini sağlamak amacıyla 1994’ten bu yana işbirliğinde bulunulan Osaka Uluslararası
Üniversitesi (OIU)’ni ziyaret ederek, hem öğrenci hem de akademisyen değişim programları
konusunda görüşmelerde bulunuldu. Ziyaret sonrasında, Erciyes Üniversitesi ve Osaka
Uluslararası Üniversitesi arasında yapılan toplantıya Erciyes Üniversitesi’nden Rektör Prof.
Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Abdulatef
Ahhmed katıldı. Osaka Uluslararası Üniversitesi’nden ise Rektör Dr. Ikuo Miyamoto,
Uluslararası Ofis Müdürü Miss Sayuri Tanaka, Uluslararası Değişim Merkezi Koordinatörü
Mr. Katsuhito Taniguchi katıldı. Erciyes Üniversitesi’nin fakülte ve araştırma merkezlerinin
tanıtıldığı bir sunumla başlayan toplantıda, her iki üniversite arasında ilerisi için akademik iş
birliği konusunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda bilimsel işbirliği kapsamında uzlaşmaya
varılan noktalar ise: Değişim öğrencisi sayısının artırılması ve Erciyes Üniversitesi’nde daha
fazla Japon öğretim elemanlarının bulunması olarak belirlenirken Osaka Uluslararası
Üniversitesi (OIU) Rektörü de Erciyes Üniversitesi’ne davet edildi. Prof. Dr. Keleştemur,
Japonya’nın güneybatısında bulunan Miyazaki Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Ziyarette iki

kurum arasındaki ilişkileri geliştirmek adına görüşmeler gerçekleştirilerek; Erciyes
Üniversitesi ve Miyazaki Üniversitesi (UOM) arasında akademik bağlantıların başlatılması
için işbirliği ön protokolü imzalandı. Miyazaki Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen
toplantıya Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur ve ERÜ Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Abdulatef Ahhmed katılırken, Miyazaki Üniversitesi’nden Rektör Dr. Tatsuo
Suganuma’nın yanı sıra birçok Japon Dekan ve öğretim elemanı da hazır bulundu. İş birliği
alanlarının geliştirilmesi için yapılan görüşmelerde: Her iki kurum arasında öğrenci
değişimine başlanması, Erciyes Üniversitesi’nde daha fazla Japon öğretim elemanı istihdamı,
kısa süreli de olsa akademisyen değişim olasılığı, bilimsel projelerde işbirliği, uzlaşıya varılan
konu başlıkları oldu. Prof. Dr. Keleştemur, imzalanan ön protokol hususunda göstermiş
oldukları hassasiyet ve iş birliği desteğinden dolayı Miyazaki Üniversitesi yöneticilerine
teşekkür etti. Ayrıca, Prof. Dr. Keleştemur her iki kurumun gelecekte uluslararası projelerde
bir araya gelerek çalışması için temennide bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11868.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Bağırsağından taşlaşmış yiyecek kalıntısı çıktı
Özel Tekden Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta 78 yaşındaki bir hastanın ince
bağırsağından 5 santimetre büyüklüğünde taşlaşmış yiyecek kalıntısı çıkarıldı.
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Özel Tekden Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta 78 yaşındaki bir hastanın ince
bağırsağından 5 santimetre büyüklüğünde taşlaşmış yiyecek kalıntısı çıkarıldı. Özel Tekden
Hastanesi’ne bir süre önce karın ağrısı,bulantı ve kusma şikayetleri ile başvuran 78 yaşındaki
Reyhan Düşünceli isimli hasta Op.Dr. Mahmut Şenel tarafından hastaneye yatırıldı. Özel
Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Op.Dr. Mahmut Şenel hastanın bulantı ve kusma
şikayetlerinin fazla olmasından şüphelenerek ileri tetkik yapılmasını istedi. Yapılan
tetkiklerde Reyhan Düşünceli’nin ince bağırsağında tıkanıklığa neden olan 5 santimetre
büyüklüğünde taş ve safra kesesinde 4 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Yapılan
ameliyatta Reyhan Düşünceli’nin hem ince bağırsağındaki taşlaşmış yiyecek kalıntısı
oluşumu hem de safra kesesi taşı alındı. Op. Dr. Mahmut Şenel yaptığı açıklamada ince
bağırsaktaki Bezuarların (taşlaşmış yemek kalıntısı) son derece nadir görüldüğünü söyledi.
Özellikle ağız ve diş sağlığı bozuk yaşlı hastalarda rastlanan bu durumun yemeklerin iyi
çiğnenmeden mideye gönderilmesinden kaynaklandığını belirten Op.Dr. Mahmut Şenel,
yaşlıların yemeklerini iyi çiğneyerek yutmaları ve ağızlarına mutlaka diş yaptırmaları
gerektiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11869.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Basketbol takımı erteleme maçında lider FMV
Işıkspor’u ağırlıyor
Türkiye Erkekler Basketbol 3. Lig B grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor,
erteleme maçında yarın Kayseri’de grup lideri FMV Işıkspor takımını konuk edecek.
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Türkiye Erkekler Basketbol 3. Lig B grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor,
erteleme maçında yarın Kayseri’de grup lideri FMV Işıkspor takımını konuk edecek. Ligde
uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Batman Petrolspor’u 83-71 mağlup
ederek, hem şansızlığını yenen hem de ligde kalma yönünde önemli bir galibiyete imza atan
Melikgazi Belediyespor’da bu önemli karşılaşma öncesinde sakatlığı devam eden Sabih
dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Antrenör Nihat Kahraman nezaretinde, Batman
Petrolspor maçının hemen ardından ara vermeden Keykubat tesislerinde günde tek idman
yaparak bu zorlu maça hazırlanan temsilcimizde teknik heyet ve oyuncuların tek hedefi
galibiyet. Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, “Basketbolcularımız Batman Petrol karşılaşmasında
aldıkları galibiyetle kazanamama fobilerini yenmiş oldular ve kendilerine güvenleri geldi.
Ayrıca moral motivasyonları da adeta tavan yaptı. Bu galibiyetin morali ve sevinci ile yarın
grup liderini ağırlayacağız. Ligde kalmak için ilk maç’ta deplasmanda 7 sayı farkla mağlup
olduğumuz FMV Işıkspor’u taraftarlarımızın da desteği ile yenerek eli boş göndermek
istiyoruz.”dedi. Melikgazi Belediyespor-FMV Işıkspor karşılaşması 04 Mart 2015 Çarşamba
günü Atatürk Spor Salonunda saat 16:30’da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11870.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

"Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor"
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel
Akın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus oranında hızlı bir artış yaşandığına
dikkat çekerken, 2023 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 10,2’sinin yaşlılardan oluşmasının
beklendiğini kaydetti. Yaşlanan Türkiye’de yaşlı hastaları tanıyan, her semptomu yaşlılığın
doğal bir sonucuymuş gibi algılamayan geriatri uzmanlarına sayısının artmasına ihtiyaç
olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Akın, “Türkiye’de 6 milyon yaşlı için 60 geriatri uzmanı
bulunmaktadır. Bu da 100 bin yaşlıya bir geriatri uzmanı demek. Dünya ortalamasına göre bu
oran oldukça az” dedi.
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel
Akın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus oranında hızlı bir artış yaşandığına
dikkat çekerken, 2023 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 10,2’sinin yaşlılardan oluşmasının
beklendiğini kaydetti. Yaşlanan Türkiye’de yaşlı hastaları tanıyan, her semptomu yaşlılığın
doğal bir sonucuymuş gibi algılamayan geriatri uzmanlarına sayısının artmasına ihtiyaç
olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Akın, “Türkiye’de 6 milyon yaşlı için 60 geriatri uzmanı
bulunmaktadır. Bu da 100 bin yaşlıya bir geriatri uzmanı demek. Dünya ortalamasına göre bu
oran oldukça az” dedi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel
Akın, yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde
faaliyetini sürdüren geriatri polikliniğiyle ilgili bilgiler verdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, yaşlılığı, “çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin
azalması” olarak tanımladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Akın, demografik anlamda yaşlılık
sınırının 65 yaş, 65-74 yaş arasının erken yaşlılık, 75-84 yaş arasının yaşlılık, 85 yaş üzeri ise
ileri yaşlılık olarak nitelendirildiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr, Akın, “Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır. Yaşlı nüfus oranı 2013 yılında %7,7 iken,
nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında bu oranın %10,2 olması beklenilmektedir. Doğuşta
beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 76,3 yıl; erkeklerde 73,7 yıl ve
kadınlarda 79,4 yıldır. Kayseri’de yaklaşık 94 bin 414 yaşlı bulunmaktadır. Yaşlı nüfusun il
genel nüfus oranı %7,3’dür ve yaşlı nüfusun %88’i şehir merkezinde yaşamaktadır” dedi.
Yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artması nedeniyle yaklaşık 6 milyona ulaşan
Türkiye’de yaşlı nüfus için sadece 60 geriatri uzmanı bulunduğunu bildiren Yrd. Doç. Dr.
Akın, yaşlı hastaları tanıyan, her semptomu yaşlılığın doğal bir sonucuymuş gibi algılamayan
geriatri uzmanlarının sayısının artmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Akın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geriatri; 65 yaş ve üstü hastaların
sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu
hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bilim dalıdır. Geriatri bilim dalının amacı yaşlının
sağlığını korumak, hastalığını tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı
olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Geriatri uzmanı olabilmek için 4 yıllık iç hastalıkları
uzmanlık eğitimi üzerine, 3 yıllık geriatri yan dal eğitimi almak gerekmektedir. Geriatri, aynı
zamanda, tüm bilgi, ilgi, uğraşı ve araştırmasının 65 yaş ve üstünde odaklandığı, bu nedenle
deneyiminin de o ölçüde arttığı bir bilim dalıdır. Geriatri bilim dalı bünyesinde faaliyet
gösteren geriatri polikliniklerine iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, şeker hastalığı
gibi hastalıkların yanı sıra osteoporoz, idrar kaçırma, bunama (Alzheimer Hastalığı),
depresyon, düşme problemleri olan, beslenme bozukluğu, yatak yaraları, çoklu ilaç kullanımı
olanlar ve koruyucu hekimlik için bilgilenme amacında olanlar başvurabilirler. Geriatri
polikliniğinde yaşlılara kapsamlı geriatrik değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme
sürecinde yaşlının fonksiyonelliği değerlendirilir, uyku problemleri ve idrar kaçırma gibi
yaşlıda sık karşılaşılan sorunlar değerlendirilir, unutkanlığa yönelik mini-mental test,
depresyona yönelik geriatrik depresyon testi, beslenmenin değerlendirilmesinde mini
nütrisyonel değerlendirme testi ve son olarak da aldığı ilaçların sorgusu yapılır. Bir hastaya
ayrılan süre ortalama 1 saat olmaktadır. Bu kadar kapsamlı bir inceleme birçok hastalığın
daha belirti vermeden önce teşhis ve tedavisini mümkün kılar. Hangi belirtinin yaşlılığın
doğal bir sonucu, hangisinin hastalığa bağlı olduğunu ortaya koyar. Bunun yanında geriatri
gerek bizim üniversitemizdeki, gerekse başka üniversitelerdeki polikliniklerde sağlıklı
yaşlılara koruyucu sağlık hizmetler de sunulmaktadır. Biz, Erciyes Üniversitesi’nde bu işin
uzmanı olarak, geriatri polikliniğimizde primer koruma kapsamında; yaşlılara eylül, ekim
ayında yıllık grip aşısını ve 65 yaş üzerinde tek doz zatüre aşısı ve tetanoz aşısını

önermekteyiz. Sekonder korumada ise; osteoporoz taraması 65 yaş üzeri kadınlarda ve 70 yaş
üzeri erkeklerde rutin olarak uygulanmaktadır. Kanser taraması yapıyoruz; kalınbağırsak
kanseri taraması için 50 yaşından sonra kolonoskopi ya da 5 yılda bir rektosigmoidoskopi ya
da yılda bir gaitada gizli kan taraması önermekteyiz. Meme kanseri taraması için 50 yaşın
üzerindeki bayanlara 2 yılda bir mamografi önermekteyiz. 65-70 yaş arası kadınlarda rahim
ağzı kanseri taraması da yapılmaktadır. 65-70 yaş arası sigara içmiş erkek hastalarımızda aort
damarında genişleme var olup olmadığını değerlendirmek için, ultrason değerlendirilmesi
önermekteyiz.”
Türkiye’de ilk geriatri bilim dalının 1980’li yıllarda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nde kurulduğunu, daha sonra burayı sırası ile Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve en son olarak da Erciyes Üniversitesi’nin izlediğini
söyleyen Yrd. Dr. Akın, Türkiye’de genelinde tıp fakültesi olan tüm üniversitelerde geriatri
bilim dalının yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11871.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kocasinan'dan topyekün tebrik ziyareti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e bürokratlarıyla birlikte 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e bürokratlarıyla birlikte 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Kocasinan Belediyesi'de
görev yapan başkan yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı
Çelik'i ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, hepbirlikte iyi işler yapmaya gayret edeceklerine
vurgu yaparak, "Yakın zamana kadar birlikte çalışmış olduğunuz mesai arkadaşlarınızla
birlikte hayırlı olsun demek için gelmiş bulunuyoruz. Haseki Başkanım'dan almış olduğunuz
bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz. Ben ve çalışma arkadaşlarım da sizin şehre
sağlayacağınız her türlü katkıya destek olmaya çalışacağız. Yeni göreviniz hayırlı olsun,
Allah kolaylık versin" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında
yürüyen hazır bir tezgahın üstüne geldiklerini ifade ederek, "İlk günden beri Haseki
Başkanımın hazırladığı projeler, yıllardır uyum içerisinde çalıştığı kadro ve yürüyen bir
tezgahın üstüne geldiğimi hep söylüyorum. Çok şükür bir sıkıntımız olmadan işleri devam
ettiriyoruz. Sadece üst ölçekli projelerin detaylarını anlamayla ilgili biraz mesai veriyoruz.
Onun dışında geldiğimiz günden beri kendimizi işin içinde bulduk ve çalışmaya devam ettik.
Aynı olay, siz de takdir edersiniz ki Kocasinan'da geçerli. Orada da dinamik bir ekip ve hazır
projeler var. Ahmet Başkanım da bizden almış olduğu bayrağı daha da ileriye taşıyacaktır"

dedi. TÜM İLÇELERE YATIRIM İki dönemdir yani on senedir Büyükşehir Belediye
Meclisi'nde olduğunu vurgu yapan Başkan Çelik, bu nedenle tüm ilçelerin sorunlarını
yakından bildiğini ifade ederek, "İlçeleriyle birlikte tüm Kayseri'yi daha iyi noktalara
taşıyacak işler yapacağız. Melikgazi ve Kocasinan'ı ne kadar biliyorsam Yahyalı'yı,
Yeşilhisar'ı, Tomarza'yı Akkışla'yı o kadar biliyorum. Hepsiyle ilgili çalışmalar yapacağız"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11872.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Öğrenciler İstiklal Marşı'nı güzel okumak için
yarıştı
Melikgazi ilçesinde bulunan liselerde okuyan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma
Yarışması'nda ter döktü.
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Melikgazi ilçesinde bulunan liselerde okuyan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma
Yarışması'nda ter döktü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri
Şubesi tarafından İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Melikgazi ilçesinde
bulunan liselerde okuyan öğrencilerin katıldığı yarışmada, öğrenciler İstiklal Marşı'nı
seslendirdi. Yarışma hakkında bilgiler veren Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube
Müdürü Abdullah Karabulut, "Etkinliğimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türkiye
Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından imzalanan protokol gereği İstiklal Marşı’nı Güzel
Okuma Yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmada 1’inci olan öğrencimiz, İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün düzenlediği yarışmaya göndereceğiz. Bu yarışmada 1, 2, ve 3’üncü olan
öğrencilerimize Melikgazi Belediyesi tarafından hediyeleri verilecektir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11873.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Servis şoförlerine yaş sınırı geliyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı
servis şoförlerine 26 yaş sınırı getirilmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Kayseri
Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Olgunlaşmış insanların
direksiyon başında olması mutlaka kaliteyi arttıracağı kanaatindeyim” dedi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı
servis şoförlerine 26 yaş sınırı getirilmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Kayseri
Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Olgunlaşmış insanların
direksiyon başında olması mutlaka kaliteyi arttıracağı kanaatindeyim” dedi. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından servis şoförlerine 26 yaş sınırı getirilmesi, E
sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartının 3 yıldan 5 yıla, B sınıfı sürücü belgesine sahip
olma şartının ise 5 yıldan 7 yıla çıkartılması ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Kayseri
Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Ulaştırma
Bakanlığımızın almış olduğu karara tabi ki saygı duyulması gerekir. Mesleğimizin daha üst
seviyelere çıkması adına zannedersem bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamada biraz daha
tecrübeli şoför arkadaşlarımızın görev almasından yana karar aldıklarını düşünüyoruz.
Aslında en önemli şey belki bunu kendi sektörümüz olarak da düşünüyorum. Bakanlığa bir
eleştirimiz en önemlisi acaba bu kararlar alınırken sahada olan biz esnaf gruplarından, meslek
odalarından ya da federasyondan bir görüş alındı mı? Ya da burada ne amaçlanıyor? Tecrübe
muhakkak önemlidir fakat E sınıfı ehliyetler için 5 yıl şartı aranması bana çok mantıklı
gelmiyor. B sınıfında 7 yıl tecrübe veya 26 yaş sınırı, olgunlaşmış insanların direksiyon
başında olması mutlaka kaliteyi arttıracağı kanaatindeyim. Biz meslek odası başkanlarından
bu konuda görüş alınarak bazı uygulamaların hayata geçirilmesi bence çok daha mantıklı
olur” diye konuştu. Ehliyetlerdeki tecrübe yılının arttırılmasına değinen Ay, “B sınıfı
ehliyetlerde 7 yıl, E sınıfı ehliyetlerde de 5 yıl tecrübe aranıyor. Acaba B sınıfı ehliyet ile E
sınıfı ehliyet arasındaki fark bu kadar farklı mıdır? Sadece bir koltuk farkı ile E sınıfa geçiş
yapılabiliyor. Ben bu konuda ciddi anlamda şoför arkadaşlarımızın mağduriyet yaşayacağı
kanaatindeyim. Buradaki amacımız kaliteyi getirmekse, bu mesleği koruma altına almaksa,
savunmasız bir kesime hitap edildiğini anlatmak ise bence çok daha kaliteli şeylerin yapılması
kanaatindeyim” şeklinde konuştu. ‘E sınıfı ehliyetlerde 5 yıl tecrübe aranması bana çok
mantıklı gelmiyor’ diyen Ay, “Bu konuda bir eleştirim var ama bununla beraber bizler esnaf
odaları olarak bu hizmetin çok kaliteli olması adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Örnek vermek
istiyorum; Ulaştırma Bakanlığının servis hizmet yönetmeliğinde 12 yaş sınırı varken bizim
araçlarımızın yüzde 90’ı 0-5 yaş arasında hizmet veriyor. Yine servis hizmet yönetmeliğinde
araç takip sistemi zorunlu olmadığı halde Kayseri’deki tüm araçlarda takip sistemini zorunlu
hale getirdik. Yine daha da önemlisi araçlara kamera sistemini getirdik. Araçlarımızın
tamamında da güvenlik açısından şoförlerimiz ve öğrencilerimiz ne şartlarda gidip gelebiliyor
kamera sistemi ile kontrol ediliyor. Bunun da biz hatta takip şifrelerini öğrenci velilerimize
kadar veriyoruz. Bence bunun ötesinde öğrenci servisleri için söylüyorum; eğitim sezonumuz

başladı. Bugüne kadar 4-5 aylık süreç içerisinde 20’nin üzerinde eğitim seminerleri
düzenledik.
Elimizden
geleni
yapmaya
çalışıyoruz”
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11874.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nden 7 kişi Litvanya'ya gitti
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları KA'2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıkları projesi kapsamında 22-28 Şubat tarihleri
arasında Litvanya ziyaretini gerçekleştirdi.
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Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları KA'2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıkları projesi kapsamında 22-28 Şubat tarihleri
arasında Litvanya ziyaretini gerçekleştirdi. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı Akif Bahçeci, "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları KA'2 Okul
Eğitimi Stratejik Ortaklıkları “Up to the future with science, technology, languages and key
competences.” adlı proje kapsamında 2 Öğretmen ve 5 Öğrenci ile 22 -28 Şubat 2015 tarihleri
arasında Litvanya’nın Birzai şehrine 1 haftalık ziyaret Gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ayrıca
yaptıkları sunumlarla başta ülkemizi, şehrimizi daha sonra kültürümüzü, mutfağımızı en son
olarak
da
okulumuzu
5
farklı
Avrupa
ülkesinden
(İtalya,Polonya,Yunanistan,Bulgaristan,litvanya) gelen öğretmen ve öğrencilere tanıtarak
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Kültürel etkinlikler, yarışmalar ve gezilerin yanında
çok güzel anılar ve heyecanlarla unutulmaz dostluklar kazandık. Ekibimiz ayrıca Vilnius ve
Riga şehirlerini de görme fırsatı buldu" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11875.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Emsal teyzeden başkan Cabbar’a teşekkür
ziyareti
Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına esprileriyle damga vuran Develi’li Emsal Tekin,
Başkan Cabbar’ı makamında ziyaret etti
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Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına esprileriyle damga vuran Develi’li Emsal Tekin,
Başkan Cabbar’ı makamında ziyaret etti. 60 bin liralık soruyu görüp 30 bin liralık ödülü
kazanan Emsal Tekin maddi- manevi destek sağladığı için Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar’ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Başkan Cabbar, “Emsal abla
sevdiğimiz saydığımız bir ablamızdır. Yarışmaya katılmaya hak kazandığını duyduğumuzda
çok sevindik ve yolculukta kendisine eşlik etmesi hususundan joker haklarının belirlenmesine
kadar her şeyde yardımcı olduk ve sağ olsun hem kendisinin hem de bizlerinin yüzlerini
ağırtarak Develi’ye döndü. Develimizin tanınması hususunda önemli bir katkı sağlamış oldu.
Kendisini
tebrik
ediyor,
başarılarının
devamını
diliyorum”
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11876.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

“Yeşilay Türkiye’de 95 yıldır içki, sigara,
madde bağımlılığı ve şiddeti öngören bütün
bağımlılıklarla mücadele etmektedir
Adıgüzel ayrıca, “Bizde 2 yıllık mücadelemizin sonucunda Kayseri’yi iyi yere getirdiğimize
inanıyoruz. İnşallah bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da bizim bıraktığımız yerden bu
bağımlılıkla mücadelenin bayrağını daha ileriye götüreceğine eminim. 7 Haziran’da
gireceğimiz seçimlerde aday adaylığı için nasip olur da bu kardeşiniz eğer Ankara’ya giderse
bu mücadelenin devamını Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürdürecek” dedi.
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1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle, Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından ‘ Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’ düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde
düzenlenen programa Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü
İsmet Taymuş, Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday

adayı Mehmet Adıgüzel ve öğrenciler katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Yeşilay
Cemiyeti Kayseri Şubesi eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Mehmet Adıgüzel,
“2013 yılından bu yana sürdürdüğüm Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığından AK Parti
milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmiş bulunuyorum. Tabi 2 senedir Yeşilay Kayseri
Şube Başkanlığını yürütürken ben ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Kayseri’de
30-40 yıldır hizmet veren Yeşilay Kayseri Şubesini sigara, alkol ve diğer bağımlılık alanlarına
karşı mücadele eden bir dernek haline getirmiş bulunmaktayız. 95 yıldır Türkiye’de hizmet
eden derneğimiz içki, sigara, madde bağımlılığı, İnternet bağımlılığı ve şiddeti öngören bütün
bağımlılıklarla mücadele etmektedir” diye konuştu. Adıgüzel ayrıca, “Bizde 2 yıllık
mücadelemizin sonucunda Kayseri’yi iyi yere getirdiğimize inanıyoruz. İnşallah bizden sonra
gelecek arkadaşlarımız da bizim bıraktığımız yerden bu bağımlılıkla mücadelenin bayrağını
daha ileriye götüreceğine eminim. 7 Haziran’da gireceğimiz seçimlerde aday adaylığı için
nasip olur da bu kardeşiniz eğer Ankara’ya giderse bu mücadelenin devamını Türkiye Büyük
Millet Meclisinde sürdürecek” dedi. Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün ise, “1-7 Mart
tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftasında alkol ve uyuşturucunun topluma, aileye bireye
zararları anlatılmaya çalışılır. Yeşilay’ın amacı ülkemizdeki ahlaki ve kültürel kalkınma
atmosferi içerisinde içki ve uyuşturucu maddelerin sigara da dahil olmak üzere tüketimin
devlet organları ile de iş ve görüş birliği yaparak en aza indirgemek, sağlıklı bir neslin
oluşmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. Yeşilay Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu
üyelerinden Hacı Yakışıklı ise Yeşilay’ın halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı
çalışmalarla kamuya önem veren ve bu sebeple de kamuya yararlı cemiyetler arasında yer
alan bir kurum olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele
(T.B.M.) Kayseri Sorumlusu Şenay Kiraz T.B.M. hakkında, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Münevver Mertsoylu Aydın sigara hakkında,
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı Uzmanı Uz.Dr. Arzu Sarp uyuşturucu
hakkında, Yeşilay Kayseri Şubesi Gönüllü Eğitmeni Mustafa Kurban ise alkol hakkında
konferansa katılanları bilgilendirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11877.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

85 yaşında kitap çıkarttı
Kayseri'de yaşayan 85 yaşındaki Ümmügülsüm Coşkun, ilerlemiş yaşına rağmen 18 yaşından
beri yazdığı şiirlerinden oluşan kitabını çıkarttı.
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Kayseri'de yaşayan 85 yaşındaki Ümmügülsüm Coşkun, ilerlemiş yaşına rağmen 18 yaşından
beri yazdığı şiirlerinden oluşan kitabını çıkarttı. Kayseri'de yaşayan 85 yaşındaki
Ümmügülsüm Coşkun'un kitap azmi görenleri şaşırtıyor. İlerleyen yaşına rağmen 18 yaşından
beri yazdığı şiirlerinden oluşan kitabını çıkartan Ümmügülsüm Coşkun, okumanın yaşı
olmadığını söyleyerek, gençlerin daha çok kitap okumasını istedi. Ailelerinde şiir yazanların
çok olduğunu söyleyen Ümmügülsüm Coşkun'un oğlu Bahri Coşkun, "Annem, 1940 yıllardan
beri kendi bildiği kadarıyla şiirler yazmış. Zaten dayımın da birçok şiiri ve kitapları var.
Kayseri’de ilk Türkçe gazeteyi çıkartan Yunus Bekir amcanın epeyce şiirleri var. Yunus Bekir

amcanın kitabını daha önce çıkarmıştık. Annem de onu gördükten sonra kendi şiirlerinin
derlenip kitap haline getirilmesini istedi" dedi. 2 çocuğunu kaybettikten sonra şiire daha fazla
ilgi gösteren Ümmügülsüm Coşkun ise hayatı boyunca etkilendiği olayları şiire döktüğünü
söyledi. Kızdığı kişilere de şiirler yazdığını dile getiren Coşkun, şiir sevdasının çocukluktan
geldiğini belirtti. 85 yaşındaki Coşkun, "Şiir sevgim çocukluktan başladı. Bizim ailemiz
okuma ve yazmaya çok meraklı bir aileydi. Ali Rıza Önder ağabeyim ben 5 yaşındayken bir
oda toplanıp bize kitap okurdu. Bizde dinlerdik. En çok Yunus Emre ve Dede Korkut
Hikayelerini okurdu. O küçük yaşımda Yunus Emre’nin şiirlerinden çok etkilenmiştim.
Ondan sonra da aklıma geldikçe bir şeyler karalamaya başladım. Hemen hemen 18 yaşımdan
itibaren şiir yazıyorum. Sevindiğim konularda, bazen kızdığım insanlara, hırsızlara, sevdiğim
insanlara ve etkilediğim olayları şiir yaptım. Hüznümü atmak için, 2 yavrumu kaybettim.
Öylelikle kendimi yazmaya verdim. Şiirler ile gönlümü eyledim. Halen de Allah nasip ettikçe
yazmaya çalışırım" ifadelerini kullandı. Gençlere de seslenen Coşkun, "İnsanları ve
dürüstlüğü çok severim. Gençler okusun ve doğruluktan ibret alsınlar istiyorum" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11878.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını
kaybetti
Kayseri'de tramvayın çarptığı 82 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
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Kayseri'de tramvayın çarptığı 82 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre
Sivas Caddesi Yıldızevler tramvay durağında meydana gelen kazada, tramvayın 82 yaşındaki
İ.K.'ya çarptığı öğrenildi. Kaza sonrasında İ.K.'nın hayatını kaybettiği, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11879.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

“Ülke Nüfusunun Yüzde 70’i Deprem Bölgesi
Üzerine Yerleşik”
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Türkiye
topraklarının yüzde 66’sının deprem bölgesinde bulunduğunu söyledi.
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Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Türkiye
topraklarının yüzde 66’sının deprem bölgesinde bulunduğunu söyledi. 1 - 7 Mart Deprem
Haftası sebebiyle açıklamalarda bulunan JMO Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk,
Türkiye’nin deprem geçmişiyle alakalı istatistik bilgiler verdi. Türkiye nüfusunun yüzde
70’inin ve büyük sanayi tesislerinin bulunduğu bölgelerin büyük deprem riski altında
olduğunu ifade eden Üzeltürk, “Sadece depremler nedeniyle, 1900’lerden günümüze kadar
yaklaşık 100 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmiştir. Son 60 yıllık istatistiklere
bakıldığında; doğa olaylarının ülkemizde neden olduğu doğrudan ve dolaylı ekonomik
kayıpların, Gayrisafi milli hasıla’nın yüzde 3’ü kadar olduğu görülmektedir” dedi. Doğa
olaylarının meydana gelmesinde insanların bir katkısı olmadığını belirten Üzeltürk,”Doğa
olaylarında zarar görebilirdik olgusunun bizim yaptığımız faaliyetler ile yakından ilgili
olduğu, başta deprem olmak üzere doğa olaylarının birer afete dönüşmesinin temel unsurunun
insan ve politikalar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle deprem zararlarını azaltmak hatta
mümkünse ortadan kaldırmak, toplumumuzda bu tehlikeleri algılatmak konusunda başta karar
vericiler olmak üzere hepimize önemli görevler düşmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11880.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın iki
sürücüsü hakkında karar verildi
Kayseri'de 2013 yılında meydana gelen ve 9'u üniversite öğrencisi 11 kişinin hayatını
kaybettiği trafik kazası ile yargılanan Durmuş Ozan'a 12 yıl, Adem Akpınar'a ise 7 yıl hapis
cezası verildi.
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Kayseri'de 2013 yılında meydana gelen ve 9'u üniversite öğrencisi 11 kişinin hayatını
kaybettiği trafik kazası ile yargılanan Durmuş Ozan'a 12 yıl, Adem Akpınar'a ise 7 yıl hapis
cezası verildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan
midibüs şoförü Durmuş Ozan ile Adem Akpınar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan
yargılamada 9'u üniversite öğrencisi 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak iki

sürücüye 12 ve 7 yıl hapis cezası verdi. Bir önceki celsede ifade veren tutuklu Durmuş Ozan,
D-2 belgesinin olmadığını itiraf ederek, "Aracı alalı 3 gün olmuştu. Kredi kartımla lastiklerini
aldım. Aracı yeni aldığım için ustaya göstermiştim. Niğde'den gelene kadar bir sürü rampa
geçtik. Ama Hacılar'a ilk defa geldim. İnene kadar boş bir alan aradım ama bulamadım" diye
konuşmuştu. Diğer tutuklu şoför Adem Akpınar ise, "Aracımda 27 koltuk vardı ve o kadar da
öğrenci vardı. D-2 belgem vardı. Öğrenciler Erciyes'te eğlendi ve buradan Hacılar Kapı'ya
geçtik. Buradan da Kayseri istikametine geçtik. Dikkatli ve yavaş gidiyordum. Hacılar'da
itfaiye aracını fark ettim. Hafif bir yükseltiden geçtiğim için yoldaki araçları fark ettim. Yolda
aydınlatma yoktu ve karanlıktı. Kaza yerinde bir ışık ve uyarı levhası yoktu. İtfaiye ve
ambulansların da tepe lambaları yanmıyordu. Kazayı fark ettiğim anda frene bastım. Yaralılar
ve yaralılara yardım edenlerin olduğunu düşündüğüm için ambulansa çarpmak istemedim. Az
bir şey ilerledikten sonra yaralıların yolda olduklarını gördüm. O an aracı durdurmak için çok
çalıştım. 27 yolcu vardı. Aracın takla atmaması için uğraştım. Yolcular paniklemesin diye bir
şey belli etmemeye çalıştım. Kaza olduktan sonra yanıma bir kişi geldi ve ambulans şoförüne
vurduğumu söyledi. Yaralı ezdiğimi hatırlamıyorum" diye ifade vermişti. 21 Aralık 2013
tarihinde Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında öğrencileri taşıyan
midibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak tarlaya devrilmişti. Kazada 11 kişi
hayatını kaybetmiş, 31 kişi ise yaralanmıştı. Kaza öncesinde Niğde Üniversitesi'ne bağlı
fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrenciler, Erciyes Dağı'nda kayak yapmak
üzere 14 otobüs ve minibüsle Kayseri'ye gelmişti. Erciyes Dağı'nda kayak yapan öğrenciler,
Kayseri merkezi de gezmek istemiş, Niğde Üniversitesi'ne bağlı Ulukışla ve Bor Meslek
Yüksek Okullarında okuyan öğrencileri taşıyan Durmuş Ozan yönetimindeki 51 RA 105
plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden çıkarak Hacılar ilçesi üzerinden Kayseri şehir
merkezine inerken, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak önce bir
evin bahçe duvarına çarparak tarlaya devrilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11881.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Dr. Kemal Tekden: "Teşkilatımla Birlikteyim"
Ak Parti Milletvekili A. Adayı Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Tekden Film
Yapımcısı ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı(TÜZDEV) Genel Başkanı
Dr. Kemal Tekden, cumartesi günkü temayül yoklamasından sonra temaslarına sivil toplum
kuruluşları ve temsilcilerini ziyaret ile devam etti.
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Ak Parti Milletvekili A. Adayı Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Tekden Film
Yapımcısı ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı(TÜZDEV) Genel Başkanı
Dr. Kemal Tekden, cumartesi günkü temayül yoklamasından sonra temaslarına sivil toplum
kuruluşları ve temsilcilerini ziyaret ile devam etti.
Önceki gün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği( MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı
Nedim Olgunharputlu’yu ziyaret eden Aday Adayı Dr. Kemal Tekden, Müsiad Şube Başkanı
Nedim Olgunharputlu’ya yapacağı çalışmaları ve projelerini anlattı. Genel Başkanı olduğu

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı(TÜZDEV) ile lider şahsiyetli gençleri
yetiştirerek bu kişileri ayrı branşlarda ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. “Bu
süreçte en büyük destek noktamız, gözbebeğimiz, servetimiz” dediği gençler ile ilgili orta ve
uzun ölçekli projelerini ve mevcut yaşına kadar olan tecrübelerini devletin hizmetine sunmak
istediğini dile getirdi. Dr. Kemal Tekden, hedeflenen büyük Türkiye yolundan atılacak
adımların iyi yetiştirilen gençler ile mümkün olacağının da altını çizdi.
Dr. Kemal Tekden, Kayseri Müsiad Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ile siyasi süreç
hakkında değerlendirmeler de bulunurken seçilsin ya da seçilmesin partisinde hizmette
bulunacağını, teşkilatı ile birlikte hareket edeceğini kaydetti. Ayrıca makam sahibi olma gibi
bir amaçla adaylık yoluna çıkmadığını ifade eden Dr. Tekden makamla şereflenenlerin
makamını kaybedince şerefsiz kalacağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11882.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Sanığın Güldüren Savunması - ‘Karım
Hamileydi,
Kayseri’de ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ davasında yargılanan
İran asıllı tutuklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hakimin "hassas terazinin evde ne işi
var" demesi üzerine tutuklu sanık, "Karım hamileydi, tuz ve şeker dengesini oluşturmak için
terazi evde bulunurdu" dedi.
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Kayseri’de ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ davasında yargılanan
İran asıllı tutuklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hakimin "hassas terazinin evde ne işi
var" demesi üzerine tutuklu sanık, "Karım hamileydi, tuz ve şeker dengesini oluşturmak için
terazi evde bulunurdu" dedi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Uyuşturucu veya uyarıcı
madde ticareti yapma ve sağlama’ davası sanığı İran asıllı M.M.B.P. duruşma salonunda hazır
bulundu. Tutuklu sanık mahkemedeki savunmasında "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öyle
bir suç işine karışmadım" dedi. Hakimin, "Hassas terazinin evinde ne işi var?" diye sorması
üzerine M.M.B.P., "Evimde bulunan hassas terazide o zamanlar karım hamileydi ve bende tuz
şeker dengesini oluşturmak için evimde bulunduruyordum" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı
yargılama sonucu İran asıllı M.M.B.P.’ye ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve
sağlama’ suçundan dolayı 8 yıl 4 ay ve 5 bin TL adli para cezası verdi. 14.12.2014 tarihinde
KOM Şube ekiplerince, İran asıllı M.M.B.P.'nin aracında arama gerçekleştirildi ve arabada 16
gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi
bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11883.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı
Durdu Havur:
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, "Kayseri Erciyesspor ligin boyu
kısaldıkça sıkıntılı günler yaşamaya başlamış ve hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Takım
kadromuza baktığımız zaman şu anda istediğimiz puanları toplayamadığımızı görüyoruz"
dedi.
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, "Kayseri Erciyesspor ligin boyu
kısaldıkça sıkıntılı günler yaşamaya başlamış ve hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Takım
kadromuza baktığımız zaman şu anda istediğimiz puanları toplayamadığımızı görüyoruz"
dedi. Havur, "Geçen yıl son dakikada ligde kaldığımızı hatırladıkça aynı sıkıntıları bu yıl da
yaşama korkusu içimizi kaplamaya başlamıştır. Türkiye'de futbolcusuna ve diğer kurumlara
borcu olmayan tek kulüp Kayseri Erciyesspor olmakla birlikte, futbolcularımız
beklentilerimizin çok altında performans sergilemiştir. Kulüpten hiç bir alacağı olmayan
futbolcularımızdan başarı beklemek en tabii hakkımızdır" diyerek, şu şekilde konuştu: "Eğer
futbolcularımız gerekli özveriyi ortaya koyduğu takdirde hızla üst basamaklara
yükseleceğimize olan inancımız tamdır. Her alanda birlik ve beraberliğimizi ortaya koymanın
zamanı çoktan gelmiştir. Kulüp çalışanlarından itibaren başlayacak birliktelik kendi
açıklarımızın kapatılmasıyla aile ortamı sağlanmasına katkı verecek ve futbolcularımızın da
saha içinde birbirlerinin hatalarını telafi etmesi ve taraftarın takımı sahiplenmesiyle de zirve
yapacak ve emekler boşa gitmeyecektir.Yani her alanda birliktelik sergilemek zorundayız.
Gerek kulüp dışından ve gerekse ülkemiz genelinden Erciyessporun süper ligdeki varlığını
sorgulamak isteyenlere karşı hep birlikte gerekli cevabı vermeliyiz. Kayseri Erciyesspor
camiası gücünü böyle sıkıntılı zamanlarda her zaman göstermiştir. Bu cumartesi günü
oynayacağımız Gençlerbirliği maçıyla birlikte bir yumak olup mutlu günlerin başlangıcını
yakalamak istiyoruz. Tüm Kayserili hemşehrilerimizi bu önemli dönemeçte takıma sahip
çıkmaya ve desteklemeye davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11884.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri’de ‘Kanser kaderimiz olmayacak’
konferansı
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı Merkez Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen ‘Kanser Kaderimiz
Olmayacak’ konulu konferans düzenlendi.

04 Mart 2015 Çarşamba 10:00

Düzenlenen konferansa LÖSEV Basın Yönetmeni Burç Tuna, Uzman hemşire Emine
Gündoğdu, Avukat Arzu Kütük, Rehberlik Alanı Öğretmeni Ali Ortaç ve vatandaşlar katıldı.
Konferansta konuşan Uzman hemşire Emine Gündoğdu, kanser hastalığı hakkında bilgiler
verdi. Gündoğdu ayrıca kanserden korunmanın yollarını anlattı. LÖSEV Basın Yönetmeni
Burç Tuna ise, “’Kanser Kaderimzi Olmayacak’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında
kamuoyuna, işverenlere ve hastalara temel hasta ve özlük hakları, kanser ve kanserden
korunma yolları konuları hakkında bilinçlendirme seminerleri verilecek. Proje sonunda
yapılan çalışmalar ve alınan geribildirimler doğrultusunda bir sonuç bildirgesi yayınlanması
ve kanun yapıcılara yasal mevzuat konusunda bir dizi öneri paketi sunulması hedefleniyor”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11885.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Şüpheli cisim polisi alarma geçirdi
Kayseri’de bir binanın girişine bırakılan şüpheli cisim polisi alarma geçirdi.

04 Mart 2015 Çarşamba 10:05

Edinilen bilgiye göre Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak’ta bina girişine bırakılan yabancı
bir cismi fark eden vatandaşlar durumu polis bildirdi. İhbarın alınmasıyla bölgeye çok sayıda
polis ekibi sevk edildi. Polis, cismin bulunduğu yeri güvenlik çemberine alırken, cadde de
araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, cismi bulunduğu

yerden alarak incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Cismin kaldırılmasıyla cadde,
araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11886.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Suriyelilerin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi
Kayseri’de Suriyelilerin kaldığı tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale
gelirken, dumandan etkilenen 5’i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Kaan Sokak’ta Suriyelilerin yaşadığı tek katlı
müstakil evde yangın çıktı. İhbarın alınmasının ardından çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri
de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 5’i çocuk 7 kişi,
ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri yangını
büyümeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri, yangının neden çıktığını belirlemek için çalışma
başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11887.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Öğretmenler Fırça Attı!
Tomarza Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ilçede bir ilke imza attı. Görsel Sanatlar öğretmeni
sanem Aksoy ‘un öncülüğünde öğretmenler yağlı boya resim yapmaya başladı.
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Tomarza Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ilçede bir ilke imza attı. Görsel Sanatlar öğretmeni
sanem Aksoy ‘un öncülüğünde öğretmenler yağlı boya resim yapmaya başladı. Tomarza
Atatürk Ortaokulu öğretmenleri yaptığı çalışmaları sergilemek amacıyla geçtiğimiz hafta sonu

kayseri park AVM’de, “Zamanın İzleri” temalı bir yağlı boya resim sergisi açtılar. 20 adet
yağlı boya tablosu görenleri büyüledi. Vali yardımcısı Erdoğan Aygenç, Tomarza kaymakamı
Engin Uysal, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, il ve ilçe şube müdürleri
açılışta hazır bulundular. Milli eğitim camiasından, mülki amirlerden ve sanatseverlerden ilgi
büyüktü. Konuyla ilgili açıklama yapan resim öğretmeni Sanem Aksoy: “Mutluyum,
meslektaşlarım zaman ayırarak yağlı boya resim yapmak için adeta yarıştılar. Hem kendi
aramızdaki iletişime katkı sağladı, hem de okuldaki eğitime katkı sağladı. Duyan, davet edilen
insanların ilgisi de bizi mutlu etti. Davetiyedeki vurgu bizim çalışmamızın esprisiydi:
“Öğrencilerimize değil, tuvale fırça attık” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11888.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Güçlü aile, güçlü toplum
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Yaptığımız söyleşide adeta ‘Yeni Türkiye’nin şifrelerini veren Kurt: “Güçlü bir aile, güçlü bir
toplum demektir. Güçlü bir toplum da güçlü bir Türkiye demektir. Yeni Türkiye’nin yolu
güçlü aileden geçer” dedi.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1968 Yozgat doğumluyum. Babam medresede uzun süre
eğitim görmüş biri. Köylülerin kendi inisiyatifi ile çağırmış olduğu hocalardan vaiz birisi… 7
yaşına girdiğimde Kayseri'ye taşındık. İlkokulu burada okudum. Kayseri İmam Hatip
Mezunuyum. İmam Hatip’in son sınıfındayken üniversitede başörtü sorunları başlamıştı. Ben
de o dönem sorun yaşayan ablaları destekleyen grubun içindeydim. Sınıf arkadaşlarımızdan
bir geceliğine içeriye alınanlar oldu. Sonrasında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazandım. Fakat eğitimime devam edemedim çünkü başörtüsü
problemleri devam etmekteydi. En son 6 aylık uzaklaştırma almıştım ve bana üniversite yolu
kapanmış geri dönüş gözükmüyordu. 1989 yılında da evlendim Evlendikten sonra da
gelenimiz gidenimiz çok oldu. Güzel sohbetler içerisinde yer aldık. Çocuklarımız öyle bir
atmosfer içerisinde büyüdü. Sonra da vakıf ve derneklerde, mahalle sohbetlerinde özellikle de
imam hatip menşeili olmamdan dolayı içinde eğitim ağırlıklı konuları bana veriyorlardı.
Mesela evliliğimin ikinci gününde Argıncık’ a sohbete gittim. O dönemde eğitimli çok hanım
yoktu. Eşim o dönemde bir arkadaşı ile ortak elektrik işi yapıyordu. 1996 yılına geldiğimizde
ortağından ayrıldı ve biz de birlikte işyeri açtık. İstişareler ve imza konusunda elimi taşın
altına koymaktan çekinmedim. Eşimin her zaman yanında oldum. Ama işlerin o hengamesi
içerisinde çocuklarımın kaybolmasını istemedim. Birer yaş arayla İki tane çocuğumuz vardı
onların hem okul hem de İslami eğitimini birine bırakarak uygun olmayan terbiyede
yetişmelerini istemediğim için o dönemde çocuklarımın yanındaydım. Sivil toplumda
yaptığınız önemli çalışmalarınız var. Bu faaliyetlerinize nasıl ve ne zaman başladınız? 2006

yılının sonlarına doğru Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin kurulma faaliyetleri
başlamıştı. Bildiğiniz gibi İHH birimler üzerinden çalışıyor. En önemli birimi ‘Yetim
Birimi’dir. Bu birimi kurmayı bana teklif ettiler. Bizim için şaşırtıcı bir teklif değildi.
Yönetim kurulundaki arkadaşlar bizi çok iyi tanıyorlardı. Yetim konusu bizim için çok önemli
ve hassas konu olduğu için bu görevi bize teslim ettiler. Bu konuyu eşime danıştım. İHH
büyük bir kurum. Sadece lokal çalışmalar yapmıyor. Yurtdışına gitmem ve başka illerdeki
toplantılara katılmam gerekebilirdi. Eşimle istişaresini yaptım ve bu konudaki düşünceleri ise
şöyle oldu: ‘Her şeyi yapabilirsin. Onlar bize Allah’ın ve Resul’ünün emaneti. Onlar için
neler yapabiliyorsak yapmamız gerekir. Ben dünyalık için koşturuyorum. Sen ahireti kazan.’
Çok hızlı bir şekilde birimi ve komisyonu kurmaya başladım. İHH yurtiçi çalışmalarını şuana
kadar hiç başlatmamıştı. Bu çalışmalar ilk benimle başlamış oldu. O zamana kadar
deneyimleri yurtdışı nezdindeydi. Mesela yurtdışı yetim çalışması başlatılacağı zaman 500
yetim üzerine sponsorluk çalışması başlattılar. 250 yetimi bana gönderdiler. Yurtiçi ve
yurtdışı birim çalışmalarının ortak yürütülen komisyonlarında yer aldım. Uzun süre yönetim
kurulundaki arkadaşlarla beraber çalıştık. Kayseri de yetimlere ilk defa karne törenini biz
gerçekleştirdik. Bu benim için gurur verici bir durum. Çocuklarımızın onların eğitimine
verdiğiniz önemi görmeleri lazım. Öğrenilmiş acizlik denilen bir durum var: ben yapamam
babası olan veya babası zengin olan yapar duygusuyla çocuklarımız okuyamıyor. Ara dönem
karne şöleninde kendisi yetim büyümüş ama kariyer yapmış bir avukat bir arkadaşı derneğe
getirdim. Bize hayat hikâyesini anlattı.. Bize de yetimleri daha iyi anlama noktasında ışık
tuttu ve şöyle bir şey anlatmıştı: "Ben ilkokul 3’e giderken babamı kaybettim. Amcalarım ve
dayılarım onların çocuklarıyla yakın olmamı istemediler. Babam olmadığı için benim kötü
yollara gideceğimi düşünüp onlarında çocuklarını bu yolda harcayacağımı düşünüyorlardı.
Ama babamı ben öldürmedim ki… Ben Kurban Bayramlarından nefret ederim. Zemin katta
oturuyorduk. Evimizin arka bahçelerinde insanlar kurbanlarını keserlerdi. Biz camdan
bakarsak onlardan et umuyoruz sanmasınlar diye annem perdeyi kapatırdı. Bayramın ilk günü
evde yokmuş gibi dururduk. Herkes evine etlerini götürürdü ve yerdi. Biz en iyi ihtimal ikinci
gün veya akşamında et yüzü görürdük. Hala üzerimden atamadığım bir duygudur. ’’
Pakistan’daki İHH’nın kurucularından bir bayan benim yakın arkadaşım, bir şey anlatmıştı
bana sizinle paylaşmak isterim. 2005 yılında orada bir deprem yaşanmıştı. İHH’nın da şöyle
bir çalışma şekli var. Doğal afet ve savaş dönemlerinde orada bir acil yardım kampı
oluşturuyor. Sahipsiz çocukları kampa çekiyor. Hayat normale dönünceye kadar kampta
kalıyorlar. Hayat normale döndükten sonra belgelendirmek şartıyla eğer yakınları varsa hepsi
onlara geri teslim ediliyor. Arkadaşım diyor ki: “Keşmir depremden çok etkilenmişti. Biz
orada çocukları toplayıp arabalarla kamplarımıza götürüyorduk. Her geçiş noktasında da bir
albay, yarbay vb. kademeden birine çocukların isimleriyle birlikte imza veriyorduk. Sürekli
gördüğüm bir albay vardı. Bir süre sonra o albayı hiç görmedim. Hayat normale döndükten
sonra bir gün vakıf binasındaki odama geldi. Sivil kıyafetle gelince tanıyamadım. Sonra
kendini tanıttı. Niye görev yerini terk ettin diye sorduğumda bana ‘’12-17 yaş arasındaki
çocukları otobüslerle götürüyorlar çocukları saymama da izin vermiyorlardı sonrasında
öğrendim ki bu çocuklar Fransız ve İngilizlere peşkeş çekiliyordu. Bunun için direndim. Bir
şey yapamayınca da ortamı terk ettim dedi.” Dikkat edin bu çocukların tamamı yetim.
Afrika’da bir kuruma gidiyorsunuz. Kurumda yetkili kişinin arkasında zenci çocukların
sarışın insanların evinde resimlerini görüyorsunuz. Bunlar niye burada hayırdır dediğiniz
zaman: gelip buradan evlatlık aldılar diyorlar buradan bir çocuk alıp gitmek o kadar kolay mı
dediğimde bana bir A4 kağıdı uzattı bunu doldurursanız siz de götürebilirsiniz dedi. Bu
çocuklar bu kadar mı kıymetsiz. Bu beni çok incitiyor. Bir İngiliz veya Fransız’ın çocuğunu
benim alıp buraya getirmem o kadar kolay mı? UNİCEF’in verdiği tahmini rakamlar 400
milyon yetim olduğu ama bana göre 400 milyondan da daha fazla. Bu çocuklar misyoner
kurumlar tarafından kullanılıyorlar. İlginçtir Afrika’da adları Muhammed olan papazlar var,

onlar bu çocukları alıp kendi inanç ve amaçları için yetiştiriyorlar. Mesela ben Ruanda’da
gördüm. Rahibeler orada arabayla dolaşıyorlar. Sadece Afrika da 1 milyondan fazla yetime
bakıyorlar çünkü oradaki insanların maddi imkanları yok. Bu aileler artık çocukların açlıktan
ölmesini yada eğitimden geri kalmalarını istemiyor . Okul yok, okul varsa da öğretmeni, sırası
veya tahtası yok. Bu nedenle de mecburen kilisenin okuluna veriyor. Anladığımız kadarıyla
toplum olarak yetimlere nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Bize biraz yetimlerin algılama
biçimlerinden ve aslında toplumdan neler bekledikleri ile ilgili bilgi verir misiniz? Yetimlerin
diğer insanlara göre algısı çok kuvvetli. O yüzden kendilerine yaklaşan insanları rahat
kabullenebiliyorlar. Eğitim konusunda da desteklenince çok iyi gelişmeler ortaya çıkıyor. Biz
bunu yaşadık. Mesela ilk sene 37 yetimimiz vardı. Karne şöleninde 37 yetimimize özel bir
karne hediyesi vermek istedik. Bir onur bir teşekkür belgesi gibi bir şey vererek, diğer
yetimlerinde yapılabiliyormuş, demesini sağlamaktı amacımız.. Hediye verecek bir tane yetim
bulamadık. Bütün dersleri 5 olan çocuğumuz yoktu. Biz bunu dershanelerle bir adım öteye
taşıyabildik. Erciyes Üniversitesinde okuyan bir kulüp bünyesindeki öğrenciler yetimlerimize
ders verip, destek olmaya başladılar. E-Okul’dan dersleri takip etmeye başladılar. Derslerinde
büyük ivme kazanan çocuklarımıza Çanakkale, Bursa ve İstanbul gezisi yapalım dedim. Diğer
yandan annelerimizi de eğitime aldık. Geziye 4 otobüsle gidecek kadar başarılı yetimimiz
çıktı. Yetimlerimizden biri Ankara Siyasal Bilimleri kazandı. Bir diğeri Hacettepe Fizik
Tedavi’yi kazandı. Her sene en az 5 tane okul birincisi çıkarıyoruz. Geçen sene 110 tane
takdirimiz vardı. Sayamadığımız kadar teşekkürümüz vardı. Biz sadece bu çocuklara ben
senin arkandayım sen bunu yapabilirsin dedik. Arkasından da başarılar geldi. Yurtdışında
yaptığımız çalışmaların sebebi de bu… Bir de MEB ile ortaklaşa düzenlediğiniz çok önemli
bir proje var:“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var.” Bu proje nasıl başladı ve şuan geldiği
noktada nasıl bir aşamada? İHH ve MEB ‘İN 2 yıldır birlikte yürüttüğü bu proje ile bencil
dediğimiz çocuklarımız, verdikleri 50 kuruşla bir yetim kardeşinin hayatının değiştiğini
gördüler. Aralarında kumbaralarına para biriktiriyorlar. Daha sonra biriktirdikleri 90 lira ile
bir yetime sahip çıkıyorlar. Bunun sonucunda tanımadıkları yetim kardeşlerine mektup
yazmaya başladılar. Nijerle ilgili yapılan bir sunumdan sonra 4. Sınıfa giden bir çocuk Nijerli
yetim kardeşine yazdığı mektupta şunları yazıyordu: ‘Ben, seni tanımadığım için özür dilerim.
Bu zamana kadar senin farkında olmadığım için özür dilerim. Benim babam var. Babasızlık
nasıl bir duygu bilmiyorum Ama seni çok iyi anlıyorum. Bundan sonra senin Türkiye’de bir
ağabeyin var. Ben elimden geldiğince sana destek olacağım ve sana her gün dua edeceğim.’
Çok anlamlı duygular bunlar. Yetim kardeşinin parasını toplama vakti gelmeden önce
sınıflara gidip bakın ‘’siz bugün tostunuzu yediniz bizim kardeşimiz aç , Lütfen onu
hatırlayalım ‘’diyerek evine gidip ‘Annecim ben kumbarada para biriktirip bir yetime katkıda
bulunmak istiyorum’ diyen çocukları tanıdık. Bu yüzden böyle bir şey bana teklif edildiği
zaman sadece bana cazip gelen kısmı şu oldu: ‘Bana dediler ki bir enerji bakanını gören
insanlar, nasıl akıllarına enerji ile ilgili sorunlar geliyorsa, seni gördüklerinde de yetim
çocukları ve dul bayanlar aklına gelsin' dediler. Ülkemizin ve Dünya’nın ciddi bir sorunu ile
bu kadar yakından ilgileniyor ve değerli katkılar sunuyorsunuz. Bu çalışmaları sürdürürken
neden siyasete girmek istediniz? Çocuklarımızın maneviyat noktasında nereye gittiği ile ilgili
hep endişe yaşarız. Çünkü çok tembel bir toplum olmaya başladık. Her şeyi bireysel
yaşıyoruz. Bireysel yaşadığımız için çocuklarımızda öyle yetişiyor. Çocuklarımız ailesi ile
paylaşmadıkları şeyleri internette tanımadıkları kişilerle paylaşıyor. Anlık yaşayan bir toplum
haline geldik. Mutluluğu, sevgiyi hızlı tüketen toplum haline geldik. Bunu çözmenin çok
güzel bir yöntemi var. Allah-u Teala insanlara başka birine iyilik yapıp mutlu olma hazzını
vermiş. İnsanoğlunu yaratırken harcına bunu da koymuş. Eşini kaybeden kadınlar, ben
çocuğuma nasıl daha iyi terbiye veririmi düşünemeden onun karnını nasıl doyurabilirim? Kış
geldi kömürü nereden gidiyor. Bu nedenle de anne kapı kapı, vakıf vakıf dolaşmak zorunda
kalıyor. Çocuk böylelikle istemeyi öğreniyor. Bunun sonucunda çocuklarımız da

annelerimizde kendine yakışan bir yaşam sürdüremiyor. İlk önce eşini kaybeden birinin iyi bir
rehabilitasyondan geçmesi lazım diye düşünüyorum. Bu ve bunun gibi birçok sorun için
aslında çok güzel şeyler yapılabilir. Dolayısıyla daha üst perdeden tüm Türkiye'de ve
Dünya'da tüm yetimleri kuşatıcı, daha büyük projelere katkı sağlayabilirim ümidiyle bu yola
çıktık. Ben Kayseri’de geniş bir kitleyi temsil ediyorum. Benim gibi düşünen ve benim gibi
yaşayan, Kayseri’nin nüfus oranı çok ağırlıklı bir ölçeği oluşturuyor. Aynı kaygıları
yaşıyoruz. Bu nedenle de gitmem lazım duygusu gelişti. Yapabilir miyim noktasında hiçbir
kaygım yok. Çalışmaktan asla imtina etmiyorum. Devlet eliyle çok daha büyük projelerin
yapılabileceği kanaatindeyim. Siyaset alanında çözüm üretmek istediğiniz alanlar nelerdir?
Elbette ki Ak parti hükümeti ile çok büyük gelişmeler yaşandı , ekonomik olarak çok ciddi bir
eşik atladık. Fakat manevi olarak durum böyle değil. Bunun nedeni topum olarak üzerimizde
kurulan kirli algı. Bu kirli algının oluşmasından medya çok önemli… Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu kirli algı ile savaşıyor. Ben de bu savaşın bir
neferi olmak istiyorum. Biz de bunun mücadelesini her zaman verdik. Ama eğer siyaset
arenasına çıkarsak bu mücadelemizi daha gür bir seda ile vereceğiz. Beni bu konuda en çok
cesaretlendiren de Recep Tayyip Erdoğan’ın bu mücadelesidir. Çok bencilleştik maneviyatı
düşürdük. Çekirdek aile olduk. Birbirimize tahammülümüz kalmadı. Anneler ben çektim, sen
çekme kızım diyor. Bu yüzden çok hızlı boşanmalar oluyor. Eğer bir başkasının hayatının
kolaylaştırma eğilimi yoksa toplumda problemler çoğalıyor demektir. Son olarak neler
söylemek istersiniz? Son olarak şahit olduğum bir olayı anlatarak konuşmama son vermek
istiyorum. Ruanda’da yetimhanemizi ziyaret ettik. Yetimhanemizde 2 tane erkek çocuğumuz
var. Çocuklarımızdan birinin adı Ramazan... Ben bütün eğitimlere çocuklara hayalin ne diye
sorarım. Ramazan buna cevaben bisküvi yemek dedi. Hayatında hiç bisküvi yememiş. Biz
yardım kurulu olarak buradan giderken kendimiz için de azık götürüyoruz. Arabada 3 paket
bisküvi varmış. Arkadaş bisküvileri getirip Ramazan’ın eline verdi o da bisküvileri aldı ve
sokakta oynaya çocukların yanına çıktı. Tercüman da o sırada Ramazan’a kardeşine de ver
şeklinde telkinde bulunacakken Ramazan çıkıp tüm arkadaşlarına teker teker bisküvi dağıttı.
Son kalanı ise ağzına attı. 'Niçin verdin! Sen hayal kurmuştun' dedim. 'Belki onlar da çok
istiyordu' diye cevap verdi. Üzerinde durmamız gereken en önemli mefhum ailedir. Çünkü
güçlü bir aile güçlü bir toplum demektir. Güçlü bir toplum da güçlü bir Türkiye demektir.
Yeni Türkiye’nin yolu güçlü aileden geçer.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11889.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Ortaokul öğrencilerinden '3 boyutlu eser'
sergisi
Zenger Güç Ortaokulu öğrencileri tarafından '3 boyutlu eser' sergisi açıldı.
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Zenger Güç Ortaokulu öğrencileri tarafından '3 boyutlu eser' sergisi açıldı. Zenger Güç
Ortaokulu öğrenciler tarafından sene içerisinde yapılan resimlerden ve 3 boyutlu eserlerden
oluşan sergi açıldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergiye, vatandaşlar ilgi gösterdi. Sergi
hakkında bilgiler veren Zenger Güç Ortaokulu Müdürü Ahmet Demirbaş, "Sergimiz, görsel
sanatlar ve teknoloji tasarım sergisidir. Sergimizde ki eserler genellikle 3 boyutlu eserlerdir.
Eserlerimizi değerli öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz hazırladı. Uzun bir
zamanda hazırlanmış çok özel bir sergidir. Sergimiz de yaklaşık 300 kadar eserimiz var.
Özellikle resim sergimizdeki eserlerimiz genelde mermerimsi tarzı, mozaik tarzındaki
eserlerimizdir" dedi. Demirbaş ayrıca, "Çok uzun çalışma süresi gerektiren eserlerdir. Diğer
teknoloji tasarım eserlerimiz ise genelde 3 boyutlu tel üzerine veya kartonlar kaplanarak uzun
bir çalıştırma gerektiren eserlerdir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11890.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

MÜSİAD’ın Melikgazi ziyareti
Müsiad Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Olgun Harputlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, Belediyenin
ekonomiye ve istihdama yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
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Müsiad Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Olgun Harputlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, Belediyenin
ekonomiye ve istihdama yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Girişimci Kayseri insanı
için hizmet ve yatırımlar… Müsiad Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Olgun
Harputlu, Melikgazi Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve
girişimcilerine yönelik için özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Müsiad adına teşekkür
ettiğini söyledi. Esnaf siteleri, ara elemen kursları, lojistik alanlar … Müsiad Kayseri Şubesi
Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler
ürettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Mesleki Oda,
Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyor. Bunun olumlu
sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. Müsiad Kayseri Şubesi ile ortak bir
çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ortak çalışma ile Kayseri’de girişimcilerine yönelik
yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya ile Kayserili sanayiciler, girişimciler, esnaflar ve ticaret
erbabı için özel seminerle düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımız da yine ortak
çalışmaları değerlendireceğiz. Şehrimizin Anbar bölgesine yaptığımız iki lojistik alanı çok
faydalı sonuçlar veriyor. Şimdi de Şehrin doğu bölgesine hammadde ve pazarlama için lojistik
alan oluşturacağız ” dedi. Müsiad Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Olgun
Harputlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden gerçekleştirilen çalışmalar ile projeleri hakkında
bilgiler aldıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Müsiad Kayseri Şubesi yeni

oluşan Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dilediğini ve bu ziyaretlerinden de son derece
memnun olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11891.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Yasemin Özata Çetinkaya’dan Kayseri OSB’ye
veda ziyareti
Son valiler kararnamesi ile Sinop Valiliği’ne atanan Kayseri Vali Yardımcısı Vekili ve Talas
Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Hasyüncü’ye veda ziyaretinde bulundu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ziyarette OSB yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri de
hazır bulundu.
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Son valiler kararnamesi ile Sinop Valiliği’ne atanan Kayseri Vali Yardımcısı Vekili ve Talas
Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Hasyüncü’ye veda ziyaretinde bulundu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ziyarette OSB yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri de
hazır bulundu. İki yıl Hacılar, 18 ay Talas Kaymakamlığı görevlerinde bulunduğunu belirten
Yasemin Özata Çetinkaya “Kayseri’de bulunduğum zaman dilimi içerisinde birbirinden
önemli çalışmalara imza attık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaymakam kökenli meslekten
atanan ilk kadın vali oldum. Yine Cumhuriyet tarihinin ise üçüncü kadın valisi olarak
atanmam benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi. Yasemin Özata Çetinkaya’nın
Kayseri’de çalıştığı dönemde, özellikle Hacılar ve Talas ilçelerinde birbirinden önemli
projelere imza attığını belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü “Yasemin
Hanım, Kayseri’ye güzel hizmetler sundu. Sinop Valisi olarak da başarılı çalışmalara imza
atacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11892.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Mazlumder 28 Şubat'ı unutturmuyor
28 Şubat Post Modern Darbesi'nin 18.yılında, yaşanan olayları hatırlatmak ve toplumun
hafızasını diri tutmak amacıyla MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından Hunat Kültür
Merkezi'nde "28 Şubat'ta Neler oldu?" konferansı düzenlendi.
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28 Şubat Post Modern Darbesi'nin 18.yılında, yaşanan olayları hatırlatmak ve toplumun
hafızasını diri tutmak amacıyla MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından Hunat Kültür
Merkezi'nde "28 Şubat'ta Neler oldu?" konferansı düzenlendi. Moderatörlüğünü Hacı
Yakışıklı'nın yaptığı konferansın konuşmacıları 28 Şubat mağdurlarından İbrahim Şahin ve
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş oldu. 28 Şubat'ta karakolda 20 gün
boyunca tutulduklarını söyleyen Ahmet Taş, "O dönemde birçok insan, özellikle de kamu
görevlileri inançlarından dolayı mağdur edildiler. Toplumsal çalışmalar yaptığımız vakıflar
basıldı, didik didik aramalar yapıldı ve sanki büyük bir suç işliyormuşuz gibi muamelelere
tabi tutulduk. O dönemin izleri bugün büyük oranda silinse de yaşananları millet olarak
unutmamalıyız ki bir daha o günleri yaşamayalım." dedi. Dönemin mağdurlarından İbrahim
Şahin ise insanların darbe korkusuyla sindirildiğini ve ötelendiğini söyleyerek "O dönem
yaşadıklarımız aslında birer imtihandı. O günler Müslümanların uyanışına da vesile oldu
dersek yanılmış olmayız." diye konuştu. Katılımcılar tarafından gelen soruların da
cevaplandırıldığı konferans, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11893.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 4 Kişilik Aile
Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'de sabadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye
kaldırıldı.
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Kayseri'de sabadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye
kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Danişmentgazi
Mahallesi'nde meydanag elen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne
H.K., baba M.K. ile çıcuklar N.K. ile H.K. ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma

Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan 4 kişinin tedavilerine başlandığı, olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11894.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Erciyes Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 2.5
Metreyi Geçti
Erciyes Kayak Merkezi'nde dün yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında, kar kalınlığının 2.5
metreyi geçtiği öğrenildi.

04 Mart 2015 Çarşamba 12:37
Erciyes Kayak Merkezi'nde dün yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında, kar kalınlığının 2.5
metreyi geçtiği öğrenildi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak
Merkezi'nde dün yoğun kar yağışı yaşandığı öğrenildi. Kayak merkezine yaklaşık 11
santimetre kar yağdığı, kayak merkezindeki toplam kar kalınlığının ise 2.5 metreyi geçtiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11895.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

KTO'da düzenlenen dış ticaret eğitiminin
kursiyerleri törenle sertifikalarını aldı
Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen dış ticaret eğitimlerinde başarılı olan 21 kursiyere
düzenlenen törenle sertifikaları verildi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonundaki törene
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Eğitimci Dr. Mithat
Altuntaş ve kursiyerler katıldı.
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Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen dış ticaret eğitimlerinde başarılı olan 21 kursiyere
düzenlenen törenle sertifikaları verildi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonundaki törene
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Eğitimci Dr. Mithat
Altuntaş ve kursiyerler katıldı. Törenin açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, ülkenin
kalkınmasının ihracatla mümkün olacağını düşündüklerini belirterek, “Bunu her vesile ile

söylüyoruz. Ülkenin kalkınabilmesi için ihracat rakamları çok önemli. 1970’lerde, belki
sizlerin birçoğu daha hayatta yokken ülkenin ihracatı 3 milyar dolar civarındaydı. Türkiye
1980’li yıllara kadar çalkantılı olarak geldi. 80 ihtilalinin ardından iktidara gelen Turgut Özal;
Türkiye’nin ufkunu açmak, iş adamların önünü açmak bakımından Türkiye için milattır.
Türkiye’nin kendi kabuğunu kırıp dışa açılması hususu, dış seyahatlere giderken Türkiye’den
iş adamlarıyla birlikte giden rahmetli Turgut Özal ile başlamıştır.” dedi. Turgut Özal ile
birlikte ithalatın ihracatın ne olduğunun anlaşılır hale geldiğinin altını çizen Hiçyılmaz, “2002
yılından itibaren iktidara gelen AK Parti hükümetinin ihracatı 36 milyar dolardan 150 milyar
dolarlara çıkardığını görüyoruz. Bu yeterli mi elbette değil. Hükümetin 2023 yılı için koymuş
olduğu 500 milyar dolar hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için bizimde çalışmamız gerekiyor.
Kayseri’nin 2023 ihracat hedefini 7 milyar dolar olarak koyduk ama bunlar hedeftir, illaki
olacak diye bir şey yok. İnsan kendine bir hedef belirler ve bu hedefe ulaşmak için elinden
gelen gayreti gösterir. Biz de Oda olarak buna katkı sağlamak için, ihracatın artması için
ihracatçının artması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Organize Sanayi
Bölgesi’nde birçok işletmenin ihracat yapmak istediğini belirten Hiçyılmaz, “Biz dış ticaret
konusunda sizleri yetiştirmek için eğitim düzenledik. Potansiyeli olan işletmeler sizleri
istihdam etsinler dolayısıyla hem Kayseri hem ülke ihracatı artsın diye düşünüyoruz. Sizler
eğitiminizi aldınız ve sertifikalarınızı almaya hak kazandınız. Bu sertifikayı almayı hak
ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum ve bu çalışmalarda emeği olan Mithat Altuntaş Bey’e
ve Muharrem Sever Bey’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Başkan Hiçyılmaz’ın
konuşmasının ardından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Tören toplu
fotoğraf çekimi ile sona erdi. KURSİYERLER ŞİMDİ NE YAPIYOR? Kayseri Ticaret
Odası’nda 2015 yılında düzenlenen ilk dış ticaret eğitimine katılan kursiyerler değişik
firmalarda çalışmaya başladı veya kendi dış ticaret firmasını kurdu. Kursiyerlerden 2’si kendi
Dış Ticaret Firmasını halen devam ettirirken, 1 kişi kurs bitiminde kendi Dış Ticaret firmasını
kurmuştur. 4 kişi ise çalıştıkları firmada dış ticaret faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kursiyerlerden 8’i 5 firmada çalışmaya başlamıştır. Diğer katılımcılardan 3’ü Ticaret Odası
personeli, geriye kalan 3’ü ise bir dış ticaret firmasında çalışan kişilerden oluşmuştur. 2015
yılı dış ticaret eğitimleri 2. grup olarak sürdürülmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11896.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edecek
sporcular Spor Etkinlikleri AŞ.'yi ziyaret etti
7 Mart 2015 tarihinde İstanbul Aslı Çakır Atletizm Salonu'nda yapılacak olan, Belediyeler
Salon Atletizm Yarışmaları'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edecek sporcular
Spor Etkinlikleri AŞ'yi ziyaret etti.
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7 Mart 2015 tarihinde İstanbul Aslı Çakır Atletizm Salonu'nda yapılacak olan, Belediyeler
Salon Atletizm Yarışmaları'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edecek sporcular
Spor Etkinlikleri AŞ'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Spor
Etkinlikleri AŞ Genel Müdürü Ali Üstünel, "Sporcularımızın ilimizi ve Büyükşehir
Belediyemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Sporcularımıza
başarılar diliyorum" dedi. Sporculardan Sinem Nur Eraslan, Hatice Taşçı, Simge Altıok,
Merve Kurtulmuş, Sinem Özpınar, Havva Aktaş ve antrenör Süleyman Altınoluk ise
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Spor Etkinlikleri AŞ Genel Müdürü Ali Üstünel, sporculara çeşitli
hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11898.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Karacalar, Öne Çıkan İsimlerden Biri
AK Parti’nin 7 Haziran Genel Seçimlerinde Kayseri’den en az 2 Kadın adayı göstermesi
beklenirken kulislerde öne çıkan isimlerden birinin de Leyuze Karacalar olduğu söyleniyor.
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AK Parti’nin Kayseri’den en az iki bayan milletvekili adayı göstermesi bekleniyor. Bazen bu
rakam 3 olarak telaffuz edilse de genel kanaat 2 bayan adayın gösterileceği yönünde… Bayan
aday adaylarından öne çıkan birkaç isim var. Bu isimlerden biri de Leyuze Karacalar. Kayseri
doğumlu olan Leyuze Karacalar, düzgün hitabeti ve samimi tavrı ile dikkat çekiyor. Yıllardır
Kayseri’de eczacılık yapan Karacalar’ın eşi de siyaset sahnesinde yer almış biri. Leyuze
Karacalar’ın eşi RP ve FP’de aktif siyaset yapan Diş Hekimleri Odası Başkanlığı da yapan ve
birçok faaliyetin içinde bulunan İlhan Karacalar. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11899.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı
Pınarbaşı'nda yapıldı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay düzenli bir şekilde yapılan İlçe Milli Eğitim
Müdürleri toplantısı Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün ev sahipliğinde yapıldı.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay düzenli bir şekilde yapılan İlçe Milli Eğitim
Müdürleri toplantısı Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde
görevli Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve 16 İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu başkanlığındaki toplantıda I.Dönem
değerlendirmesi yapılarak, eğitim- öğretimdeki aksaklıklar konuşuldu. Yatırımlarda gelinen
son durum değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu toplantıda yaptığı
konuşmada, milli ve manevi değerlere önem verilmesini isteyerek ”Okullarımızın kalitesi,
bizim kalitemizi artıracaktır. Sorunlarımızı çözerken birlikte hareket etmek önemlidir. Bir ilin
geleceği biz eğitimcilerin elinde, Kayseri’nin eğitimine iyi çalışarak yön vermek bizlerin
elinde. Geçmişle mukayese yapmalıyız neredeydik, nereye geldik bunun hesabını yapmak
zorundayız. Hiç bir zaman biliyorum deyip rehavete kapılmamamız gerekir. Çağ, yeniklerin
hızla hayata geçtiği bir çağ, her zaman sonuç analizi yapmak zorundayız. Eğitim temelinde
öğretmen var. Başarıda onların payı çok büyük, onun için onlara sahip çıkmalıyız. İdareciler
olarak problemlerini çözmek zorundayız.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11900.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Balıkçılar sokağı sosyal yaşama renk katıyor
Balıkçılar Sokağında esnaflık yapan balıkçılar Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışma için teşekkür ettiler ve ‘Kazanan yine
Kayseri olmuştur. Bu nezih ve modern tesisleri şehrimize kazandırdığınız için teşekkür ederiz.
Kayseri büyüyor ve gelişiyor ancak en güzeli bu büyüme de halkın sosyal yaşamı da
değişmekte ve zenginleşmektedir. Bir sahilimiz eksik’ dediler.
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Balıkçılar Sokağında esnaflık yapan balıkçılar Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışma için teşekkür ettiler ve ‘Kazanan yine
Kayseri olmuştur. Bu nezih ve modern tesisleri şehrimize kazandırdığınız için teşekkür ederiz.
Kayseri büyüyor ve gelişiyor ancak en güzeli bu büyüme de halkın sosyal yaşamı da
değişmekte ve zenginleşmektedir. Bir sahilimiz eksik’ dediler. Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ise Hunat Mahallesinde yer alan ULUĞ Sokakta çevre düzenleme ve şehir Estetik
çalışması yaparak Kayseri’yi yeni bir yaşam alanı kazandırdıklarını söyledi. Sivas Caddesi
üzerinde yer alan Balık Satıcıların dükkânlarının arka tarafından bulunun ve balıkçı
lokantaların yer aldığı Uluğ Sokakta örnek gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, bu çalışması ile şehrin sosyal yaşamına renk katıldığı gibi yemek kültürüne katkı
sağladıklarını kaydetti. Balıkçı lokantalarında gerçekleştirilen çalışma ile nezih, temiz ve

refah bir çevre hazırlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehir
merkezinde BALIK LOKANTACILARI SOKAĞI ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Şehrimizin merkezinde yer alan ve Hunat Mahallesi 50. Yıl Dedeman Orta Okulu yanında
bulunan ULUĞ Sokakta yeni bir çalışma gerçekleştirdik. Dükkan sahipleri ile ortak bir
çalışma yapılarak bu sokağı balıkçılar lokantası sokağı haline getirerek Kayserimize yeni bir
yaşam kültürü kazandırdık. Anadolu’nun ortasında BALIKÇILAR LOKANTASI SOKAĞI
ile hem yemek kültürüne hem de sosyal yaşama renk kazandırıldı. 39 ile 135 m2 arasında
değişen dükkânlarda yapılan çalışma ile ışıklı ve katlamalı raylı sistem ile üst kaplama yapıldı
ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Uluğ Sokağın toplam uzunluğu 230 metre olarak
planlanmıştır. Şu anda Uluğ Sokak gerçekleştirilen çalışma ile Balıkçılar Sokağı olarak
anılmakta ve bulunmaktadır. Yoğun bir müşteri kitlesine de hizmet vermektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11901.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Başkan Çolakbayrakdar'a imar brifingi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin programında yer alan;
hizmetlerin, projelerin ve yatırımların detayları hakkında ilgili birimlerden brifing almaya
başladıklarını söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin programında yer alan;
hizmetlerin, projelerin ve yatırımların detayları hakkında ilgili birimlerden brifing almaya
başladıklarını söyledi. Kocasinan Belediyesi'nde 10 yıldır meclis üyesi olarak görev yaptığını
hatırlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Hazırlanan ve devam eden projeleri gece-gündüz
çalışıyoruz. Projeleri genel hatlarıyla zaten biliyorum ama şimdi detaylarına iniyoruz, üstüne
eklenmesi gereken katkıları görüşüyoruz. Belediyemizi en ince ayrıntısına kadar tanımak için
ilgili birimlerden brifing alıyoruz" dedi. İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Kentsel Tasarım,
Bilgi İşlem, Emlak ve Gelir Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Everekli,
Başkan Çolakbayrakdar'a ilgili müdürlükler ve çalışmaları hakkında brifing verdi. Kentsel
dönüşüm, biten ve daha önce başlatılan projeler hakkında bilgi vereceklerini belirten Mehmet
Everekli, "Erkilet bölgesinde Belediyemize ait mülkiyetler üzerinde kentsel dönüşümde
rezerve alanı olarak kullanmayı düşündüğümüz parsellerimiz var. Bu parsellerdeki plan
tadilatları için gerekli adımları attık. TOKİ veya diğer alternatiflerle beraber konut
üretebiliriz. Burada yaklaşık 110 bin metrekare imar alanımız var. Sağlık tesisi, sosyal tesis,
camisi, resmi kurumu, ticaret alanlarıyla kendi içerisinde plan rezerv edildiği gibi sosyal
donatılarda, yer alacak" dedi. Biten projeler hakkında da bilgiler aktaran Mehmet Everekli
şöyle devam etti, "Bunun yanında malumunuz olduğu üzere belli aşamaya gelen kentsel
dönüşüm projelerimiz de var. Ahi Evran, Yunus Emre, Alsancak, Seyrani kentsel dönüşüm
projeleri hazır. Gerekli yetki devirlerimizi aldık. Buraların detaylı projelerine girdik, şu anda
1/5000 ve 1/1000 için Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek meclisine yazacağız. Sivil Havacılık

Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı talimat gereği gerek gölgeleme yöntemi gerekse havacılık
çalışmasıyla bir an önce imar planlarının önünü açıp bölgemizi değerlendirmek için
çalışıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11902.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Tut Elimden' tiyatro oyunu sahnelendi
Türk Kadınlar Derneği ve Renkli Tebeşir Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen ‘Tut
Elimden’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
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Türk Kadınlar Derneği ve Renkli Tebeşir Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen ‘Tut
Elimden’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kayseri Şehir Tiyatrosu Salonu’nda gösterime giren
tiyatro oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergilenen tiyatro oyununda, annesi
tarafından kabul edilmeyen bir kız ile kızı tarafından istenmeyen bir anneyi konu alan dram
türündeki oyunda ayrıca evinden kaçıp uyuşturucu kullanmaya başlayan gencin hayat
hikayesi anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11903.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Eşi ile tartıştı intihara kalkıştı
Kayseri'de, eşi ile tartışan bir kişi bileğini keserek intihara kalkıştı.
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Kayseri'de, eşi ile tartışan bir kişi bileğini keserek intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre
Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Z.B.K.'nın eşi ile
tartıştığı ve sınırlenerek cam parçası ile sol bileğini keserek intihara kalkıştığı öğrenildi.

Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.B.K.'nın yapılan tedavisinin ardından taburcu
edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11904.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Mesleki ahlak bizim için önemlidir
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, üniversite öğrencileri ile 'Maliyede kariyer
meslekler' konulu konferansta bir araya geldi. Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Özkök
konferanstaki konuşmasında "Meslek ahlakı bizim için önemlidir çünkü para ile uğraşıyoruz"
dedi.
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, üniversite öğrencileri ile 'Maliyede kariyer
meslekler' konulu konferansta bir araya geldi. Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Özkök
konferanstaki konuşmasında "Meslek ahlakı bizim için önemlidir çünkü para ile uğraşıyoruz"
dedi. 26. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı 'Maliyede
kariyer meslekler' konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Konferansa Kayseri Vergi
Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ekrem Erdem, Ankara Kıdemli Vergi Müfettişi Hakan Dündar ve çok sayıda
öğrenci katıldı. Konferansta konuşan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök "
Arkadaşlar mezun olunca ne oluyoruz? Aklınıza ilk gelen kamu kurumlarıdır. Kaymakam,
vali, müfettiştir. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki bizim alanımız maliyedir. Türkiye'de
vergi denetim kurumlarımızda yaklaşık 10 bin tane müfettiş çalışmaktadır. İstanbul, Ankara
ve İzmir'de Vergi Denetim Kurumumuz bulunmaktadır. Teftiş, inceleme ve soruşturma
işlerini müfettişlerimiz yapar" dedi. Özkök " Müfettiş olabilmeniz için öncelikle KPSS'den 80
puan ve üzeri almanız lazımdır. Ondan sonra özel bir sınava girersiniz ve en son aşamamızda
mülakat aşamasıdır. Bunları yaptığınızda müfettişliğe ilk adımı atmış oluyorsunuz.
Müfettişlikte en iyi bilmeniz gereken konuda muhasebedir. Çünkü muhasebe bilmez isek
açıkları bulamayız" diye konuştu. Niyazi Özkök, meslek ahlakının kendileri için çok önemli
olduğunun altını çizerek, "Çünkü biz para ile uğraşıyoruz" ifadesinde bulundu. Ankara
Kıdemli Vergi Müfettişi Hakan Dündar " Ankara'da iş ile meslek grupları arasında ayrım
vardır. Bizim yaptığımızda gerçektende meslek grubuna girdiğini düşünüyorum. Vergi
konusu herkesin bilmesi gereken bir konudur. Şuan bir karar aşamasındasınız ve ne mesleği
yapsam diye düşünüyorsunuz. Benim sizden ricam öncelikle kafanızdan bir meslek seçin ve
hedeflerinize doğru ilerleyin. Biz bu sene 300 tane müfettiş işe aldık. Sınavı da 4 aşamalı
gerçekleştirdik. Onlara toplam da 5 tane soru sorduk ve cevaplamalarını istedik. Onlar
gerçekten de muhasebe konusunu iyi bilmeselerdi çok zorlanırlardı" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11905.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

"Vermikompost projesi ile çiftçilerin gelir
seviyesinin arttırılacak"
Kadın Çiftçiler Vermikompost Üretiyor Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, "Projeyle bu yeni gübreleme sisteminin
benimsetilmesi yoluyla üreticinin verimini ve gelir seviyesini arttırması beklenmektedir" dedi.
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Kadın Çiftçiler Vermikompost Üretiyor Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, "Projeyle bu yeni gübreleme sisteminin
benimsetilmesi yoluyla üreticinin verimini ve gelir seviyesini arttırması beklenmektedir"
dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan
Aygenç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı Halil
İbrahim Gül, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ile kadın çiftçiler katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan,
"Projenin amacı, solucan gübresi olarak bilinen vermikompost üretimini organik tarımda
kullanmak
üzere
kadın
çiftçilere
öğretmektir"
diye
konuştu.
Kayacan, "Organik tarımsal üretimin içinde bulunan kadın çiftçilere ve üretimi yönlendiren
teknik elemanlara vermikompost yapımı, kullanımı ve faydaları konularında teorik ve
uygulamalı eğitimler verilecek. Projede yer alan girişimci özelliği taşıyan kadın çiftçilerin
bilgi ve beceri geliştirme yoluyla istihdamlarına da katkı sağlanacak" dedi.
Kayacan, "Projeyle bu yeni gübreleme sisteminin benimsetilmesi yoluyla üreticinin verimini
ve gelir seviyesini arttırması beklenmektedir. Kayseri'de 2014 üretim yılı sonunda, Kadın
Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamındaki 4 kadın çiftçiye, kişi başına 2 bin 500 kırmızı
solucan vermek suretiyle solucan gübresi elde ettik. Kadın çiftçiler üç ay gibi kısa sürede 10
bin olan solucan sayısını 50 bine çıkarmayı başardı. Üreticiler elde ettikleri solucan gübresini
sezon içinde organik tarım üretim alanlarında kullanıp başarılı sonuçlar elde etti" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11906.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı
Bülent Ünsal'dan Eczacılar Odası'na Ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, Kayseri Eczacılar Odası Başkanı
Oğuzhan Ulutaş'ı ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, Kayseri Eczacılar Odası Başkanı
Oğuzhan Ulutaş'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eczacılar Odası
Başkanı Oğuzhan Ulutaş, "Siz sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz insanlardan bir tanesisiniz. Bu
odaya da çok ciddi emekleriniz oldu. Biz toplantılarda milletvekilliği seçimlerinde her şeyden
önce hangi partiden olursa olsun eczacı meslektaşlarımızın aday olmasını istiyoruz.
Meslektaşlarımızı siyasi parti ayırt etmeksizin aday olmalarını ve adaylık sürecinde de ziyaret
ederlerse gelip kendilerini destekleyeceklerini söyledik ama sizin yeriniz bizde özel. Birlikte
yol yürüdüğümüz ve önceki dönem başkanımız olarak ben sizin ekibinizden biri olarak iyi
tanıyorum" ifadelerini kullandı. Kendisinin de Eczacılar Odası'na büyük emeklerinin
olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, "Eczacı Odası
benim için ayrı bir yer. Bu kurumda 25 yıl hizmet ettik. Buranın taşında, duvarında ve her
katında emeğimiz oldu. Burası sadece eczacılarımızın sorunları ile ilgilen yer değil, insanların
ilaçla ilgili her türlü sorununu çözeceği bir yer. Eczacı ilaç danışmanıdır. İlacın her yerde
üretiminden en son noktaya kadar her alanda donanımlı, bilgili insanların oluşturmuş olduğu
bir zümredir. Buraların sivil toplum yapısı içerisinde ayakta tutan bölgeler halinde oluşan
odalardır. Bugün Kayseri Eczacı Odası sadece tek bir ile bakıyor. En doğrusu buydu. Ben
bunun 25 yıl içerisinde mücadelesini verdim. Her ile bir oda açılmasını istedik" ifadelerini
kullandı. Milletvekili seçilmeleri durumunda eczacılar mecliste en güzel şekilde temsil
edeceklerini söyleyen Ünsal, "İnşallah bizlere görev verilirse sizleri Ankara’da temsil etmek
için üzerimize düşecek her şeyi yapacağız. Bizler normal bir eczacı değiliz. Sivil toplum
içerisinde çalışmış olan ve mesleki sınırları en çok bilen bir birey olarak meclise gitmeyi
düşünüyorum. Normal bir eczacı ile bizim meclise gidişimiz çok farklı olacak. İnşallah sağlık
alanında ve birçok konuda üzerimize düşen ne varsa takip edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11907.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Organize Sanayi’nde korkutan yangın
Kayseri’de Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’nde bir ahşap
atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saattir devam eden yangını söndürme
çalışmalarına devam ediyor.
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Kayseri’de Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’nde bir ahşap
atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saattir devam eden yangını söndürme
çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Anbar Mahallesi Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 31. Cadde üzerinde bir ahşap atölyesinde gece
02:00 sıralarında yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin yoğun dumanı fark etmesinin
ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken,
itfaiye yaklaşık 10 araç ile yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen
yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11908.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Bunalıma giren genç kız kendini astı
Kayseri’nin Talas ilçesinde bunalıma giren 24 yaşındaki genç kız, kendini asarak intihar etti.

05 Mart 2015 Perşembe 11:03

Kayseri’nin Talas ilçesinde bunalıma giren 24 yaşındaki genç kız, kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Çakır Sokak’ta üvey babası ile
birlikte yaşadığı öğrenilen B. Y. (24), evde yalnız kaldığı sırada odasında kendini tavana astı.
Bir süre sonra eve gelen B. Y.’nin ağabeyi, kapıyı kimsenin açmaması üzerine çilingir
yardımıyla eve girdi. Odasında kardeşini asılı halde gören ağabeyi, B. Y.’yi indirerek Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. B. Y., burada yapılan müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis
ekipleri, B. Y.’nin kaldığı evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11909.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Çelik'in kabul günü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Çelik
bugün de akademik çevre, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda temsilcileri ile
görüşerek tebrikleri kabul etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Çelik
bugün de akademik çevre, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda temsilcileri ile
görüşerek tebrikleri kabul etti. Hakka Hizmet Vakfı Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu ve Erciyes
Eğitim Kurumları, Teknik Eğitim Vakfı Genel Başkanı Özkan Avcı, Altı Nokta Körler
Derneği Kayseri Şube Başkanı Sadettin Kulkul, Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali
Çevrim, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil
Akçadırcı, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Ökçe, Basın Yayın ve Enformasyon
İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Alaaddin Fırat, Melikşah
Üniversitesi Rektörü Mahmut Dursun Mat ve mütevelli heyeti Başkan Çelik'i ziyaret ederek
ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Başkan Çelik bugün ayrıca Tarım İl Müdürü
Özkan Kayacan, Göktepe Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, Osmanlı Eğitim Ocakları Başkanı
Halil Mustafa İmdat, Mimarsinanlılar Derneği Başkanı Ünal Özsoy, İnşaat Malzemecileri
Derneği, Talas Kutup Yıldızı Gençlik Kulübü Başkanı Abdullah Özarslan, Gençlik ve Spor
Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Kömürcüler Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu,
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Görme Engelliler Derneği Başkanı Süleyman Ekici, Eğitim-Birsen Engelliler
Komisyonu Başkanı Hüseyin Doğan, Hayrat Vakfı Başkanı Ali Günter, Kayserili Kadın
Muhtarlar, Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Metin Aka, Dr. Mehmet Köseoğlu
Nasrullahzade Vakfı Başkanı, Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zöhre
Akşar'ı heyetleriyle birlikte ağırlayarak tebrikleri kabul etti. Bunların yanısıra Şoförler Odası
Başkanı Ali Ateş, Bembir-Sen Başkanı Mehmet Karakaş, Yozgatlılar Derneği Başkanı Prof.
Dr. Kuddusi Erkılıç, Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, Minibüsçüler ve Servisçiler
Odası Başkanı Yavuz Ay, KAYSİAD ve ORSİFED Başkanı İbrahim Yılmaz, Kuruyemişçiler
Derneği Başkanı Mehmet Narin ile Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü'yü heyetleriyle
birlikte kabul eden Başkan Çelik, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bu şehir için hep
birlikte çalışacaklarını kaydetti. "KAYSERİ DIŞINDAN TEBRİKLER" Öte yandan,
Makedonya Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Enver Hüseyin ve Türkmenler Derneği
Başkanı Enis Ömer de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek
tebriklerini sundu. Kayseri'de bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bulunan
Makedonya heyeti Başkan Çelik'e yaptığı ziyarette başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Bugün ayrıca Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ Genel Müdürü
Özgür Özdemir ile birlikte Başkan Çelik'i ziyaret ederek başarılar diledi. Karşılıklı görüş
alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Çelik'i tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat,
başarılarının devamını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11910.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Buzlanma 2 kazaya yol açtı: 1 yaral
Kayseri’de buzlanma sonucu aynı yolda iki ayrı kaza meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.

05 Mart 2015 Perşembe 11:07

Kayseri’de buzlanma sonucu aynı yolda iki ayrı kaza meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Komando Caddesi Ali Dağı Mesire Alanı’na giden yol üzerinde su
patlağından oluşan buzlanma sebebiyle sürücü ismi öğrenilemeyen 38 KT 950 plakalı
otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma
çarptı. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kazada ise sürücüsü ve
plakası öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü,
sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi
altına alındı. Yolda bulunan araçlar da çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri,
de yol üzerinde anonslarla seyir halindeki araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda
uyardı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11911.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

İneğin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı
Kayseri’de ineğin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.
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Kayseri’de ineğin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Tomarza
ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.T. (28), ineğin çarpmasıyla yere yığıldı.
Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine S.T., sağlık ekipleri tarafından Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye baygın halde gelen S.T. tedavi altına
alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11912.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Ayhan Oğan'dan Kuder'e ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ayhan Oğan, Kayseri Uluslararası Öğrenci
Derneği'ni (KUDER) ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ayhan Oğan, Kayseri Uluslararası Öğrenci
Derneği'ni (KUDER) ziyaret etti. Ziyarette konuşan KUDER Genel Başkanı Mücahit Bulut,
"Dünyadaki ekonomi sistemi içerisinde Doğu kültürüne mensup olan ülkelerin nasıl çalışma
yapması lazım bunu da ESAM Ankara Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkeziyle beraber
yürütmekteyiz. Buna benzer 38 farklı alanda çalışmalarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimizin
dil sorunları bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi’nde bir aylık dil eğitimi 900 TL’dir. Fakat
bizde 5 aylık dil eğitimi ücretsizdir. Şuanda 18 sınıfa Türkçe dersi vermekteyiz.
Öğrencilerimiz kendi dillerini başka öğrencilere öğretebilmektedirler" dedi. AK Parti Kayseri
Milletvekili Ayhan Oğan, "Bu hizmetlerin içerisinden geldiğimiz için bu çalışmaların
sıkıntılarla ve zorluklarla yapıldığını çok iyi biliyorum. Bu açıdan bu çalışmaları gönüllü
olarak yapan herkese teşekkür ederim" diyerek şu şekilde konuştu: "Bu çalışmalar sadece
bizim inanç değerlerimiz, kültürümüz, tarihsel geçmişimiz açısından yapmamız gereken
çalışmalardan öte geleceğimiz açısından da eğer bir özne millet olacaksak tarihsel iddiamızı
yeniden dünya sahnesinde ortaya çıkartacaksak önümüzdeki 100 yıl için mutlaka yapılması
gereken bir çalışmadır. Anadolu coğrafyası tarihte olduğu gibi bugün daha fazla bir şekilde ön
plan çıkıyor. Çünkü dünyada güce ve çıkara dayalı bir hegemonya sistemi vardır. Bu sistem
Anadolu coğrafyasında Türk milleti olan tarihsel misyonu milletlerinde tarih sahnesine
yeniden çıkmaması için elinden geleni yapıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11913.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Melikgazi İlkbahara Hazır
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu soğuk ve kış aylarında her yerin
beyaz olduğu mevsimde Melikgazi Belediyesi olarak ilkbahar dönemi bahçe ve park
düzenleme çalışmalarına şimdiden başlanıldığını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu soğuk ve kış aylarında her yerin
beyaz olduğu mevsimde Melikgazi Belediyesi olarak ilkbahar dönemi bahçe ve park
düzenleme çalışmalarına şimdiden başlanıldığını söyledi. 12 ayrı mevsimlik çiçek fide çeşidi
ve 3 ayrı çim tohumu. İlçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe, kavşak ve çiçek
havuzlarına ekilmek üzere ilk etapta 120 bin adet mevsimlik çiçek fidesi alınacağını belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesi olarak yapılan planlama ile 2015 yılı
ilkbahar döneminde park ve bahçelere ekilecek olan mevsimlik çiçek fidelerinin alımı için
ihale yapıldı. Ayrıca yeni yapılacak parklar içinde 3 ayrı cins çim tohumu da aldık. Melikgazi
her zaman olduğu gibi ilkbaharı renklere bezenmiş bir çevrede karşılayacak. Çevre dostu ve
yeşil Melikgazi için tüm çalışmalar yerine getirildi. Melikgazi 2015 yılı ilkbaharına şimdiden
hazır. 2015 yılında da Melikgazi yine çiçek bahçesi olacaktır“ dedi. Melikgazi her an her
yerde Karışık Menekşe, Mine Verbena, Cam Güzeli, Alev Çiçeği, Begonya, Pervane, Vapur
Dumanı, Petunya, Tagates, Kedi Tırnağı ve Mozaik Beyaz gibi toplam 16 ayrı mevsimlik
çiçek fidesi ile ilçenin çiçek bahçesine dönüşeceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, daha yeşil çim alanları için 3 ayrı çim tohumu alındığını da kaydetti. Çiçek
bahçelerine hazırlık… Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak park ve
bahçelere süs bitkileri yanında akasya, iğneli ağaçlar, çınar gibi fidanlar ile süsleneceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11914.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Altınları aldılar kaçamadan yakalandılar
Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 7 bin TL değerindeki altınlarını alan
dolandırıcılar, polis ekiplerinin hızlı hareket etmesi sonrasında altınlarla birlikte yakalandı.
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Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 7 bin TL değerindeki altınlarını alan
dolandırıcılar, polis ekiplerinin hızlı hareket etmesi sonrasında altınlarla birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana gelen
olayda, Şanlıurfa'dan gelen 19 yaşındaki İ.Y. ve 15 yaşındaki H.K.'nın, telefonda A.D.'yi
telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları öğrenildi. Ev hanımı A.D.'yi
kandırdıktan sonra 7 bin TL değerindeki altını alan ve bir kısmını kuyumcuda bozduran
dolandırıcılar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin hızlı
bir şekilde hareket etmesi sonucunda, Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminalı'nde otobüs
beklerken altın ve paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Yetkililer, gözaltına alınan iki kişi
hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11915.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Özhaseki mesai arkadaşlarına teşekkür etti
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına bugüne kadar kendisine verdikleri destekten
dolayı teşekkür etti. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına bugüne kadar kendisine verdikleri destekten
dolayı teşekkür etti. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Bir
zamanlar taşra olarak görülen Kayseri’yi “Marka Kent” haline getiren Büyükşehir Belediyesi
Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, bu şehrin gelişmesi adına yaptığı hizmetlerde yanında olan
mesai arkadaşlarına bir yemek verdi. Yemeğe Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter, genel sekreter
yardımcıları ve daire başkanları, Büyükşehir’e bağlı şirketlerin genel müdürleri ve yöneticileri
katıldı. 21 yıllık başkanlığı döneminde kendisine umut bağlayanları, dua edenleri mahcup ve
mahzun bırakmamak için çok çalıştığını ve binlerce projeye imza attıklarını ifade eden
Özhaseki, her bir projede yakın mesai arkadaşlarının büyük emeği olduğunu söyledi.
Özhaseki, mesai arkadaşlarına tek tek teşekkür etti ve bu teşekkürün göstergesi olarak birer
belge verdi. Büyükşehir Belediyesi bürokratları da Başkan Özhaseki’ye birlikte aldıkları
hediyeyi takdim ettiler.ÖZHASEKİ MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına bugüne kadar kendisine verdikleri destekten
dolayı teşekkür etti. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Bir
zamanlar taşra olarak görülen Kayseri’yi “Marka Kent” haline getiren Büyükşehir Belediyesi
Eski Başkanı Mehmet Özhaseki, bu şehrin gelişmesi adına yaptığı hizmetlerde yanında olan
mesai arkadaşlarına bir yemek verdi. Yemeğe Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter, genel sekreter

yardımcıları ve daire başkanları, Büyükşehir’e bağlı şirketlerin genel müdürleri ve yöneticileri
katıldı. 21 yıllık başkanlığı döneminde kendisine umut bağlayanları, dua edenleri mahcup ve
mahzun bırakmamak için çok çalıştığını ve binlerce projeye imza attıklarını ifade eden
Özhaseki, her bir projede yakın mesai arkadaşlarının büyük emeği olduğunu söyledi.
Özhaseki, mesai arkadaşlarına tek tek teşekkür etti ve bu teşekkürün göstergesi olarak birer
belge verdi. Büyükşehir Belediyesi bürokratları da Başkan Özhaseki’ye birlikte aldıkları
hediyeyi takdim ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11916.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Valiliği’nden sigarayı bırakma etkinliği
Kayseri Valiliğince, merkez birimler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
personeline Yeşilay Haftası münasebetiyle “Sigarayı Bırakmak İstiyorum” adı altında
konferans düzenlendi.
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Kayseri Valiliğince, merkez birimler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
personeline Yeşilay Haftası münasebetiyle “Sigarayı Bırakmak İstiyorum” adı altında
konferans düzenlendi. Sigaranın zararları hakkında personeli bilgilendirmek, bilimsel verilerle
psikolojik destek sağlamak ve bu sayede toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla
gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı sigara konusunda
toplum olarak yanlış bilinçlendirme olduğunu söyledi. Sigaranın bağımlılık yapan maddeler
arasında en tehlikelisinin olduğunu belirten Vali Yardımcısı Avcı, sigara kullanımından
dolayı ülke ekonomisinin uğramış olduğu zararın 8 milyar dolara ulaştığını kaydetti ve “Yarın
değil bugün” diyerek katılımcılara sigarayı biran önce bırakmaları gerektiğini belirtti. Kayseri
Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Türkiye’nin ilk ve tek sigara
bıraktırma filmi olan “Bırakmak İstiyorum” filmi katılımcılara izletildi ve filmin
hazırlanmasında emeği geçen Melikgazi Milli Eğitim Müdürlüğü Hakkı Altop Anadolu Lisesi
Rehberlik Öğretmeni İzzet Özer katılımcıların sorularını yanıtladı. Büyük bir ilgi ile izlenen
filmin ardından İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Osman Demir tütün ve diğer bağımlılık
yapıcı maddeler hakkında sunum yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11917.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Vali Düzgün, Vezir Han’ın restorasyonuna
başlanacağını açıkladı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kent merkezindeki yaklaşık 300 yıllık tarihi Vezir Han’ın
aslına uygun şekilde restore edilmesi amacıyla 13 Mart’ta ihalesinin yapılacağını açıkladı.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kent merkezindeki yaklaşık 300 yıllık tarihi Vezir Han’ın
aslına uygun şekilde restore edilmesi amacıyla 13 Mart’ta ihalesinin yapılacağını açıkladı.
Vali Düzgün, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sadrazamlık yapmış Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılan Vezir Han’ı 21 Kasım 2014 tarihinde ziyaret
ederek, kentin önemli tarihi değerlerinden Vezir Han’ın durumunu yerinde görmüş, görüş ve
önerilerini aldığı esnaf ve vatandaşlara Vezir Han’ın hak ettiği değeri bulması için çalışmaları
yakından takip edeceğini söylemişti. Vali Düzgün, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede,
tarihte önemli bir yer tutan han ve kervansarayların ecdattan kalan eşsiz bir miras olduğunu
belirterek, bu mirasa sahip çıkmanın önemine işaret etti. Han ve kervansaraylar açısından
Kayseri’nin şanslı olduğunu, İncesu ve Bünyan’daki yapıların yanı sıra kent merkezindeki
Vezir Han’ın da konum itibariyle önem taşıdığına inandığını kaydeden Vali Düzgün, “Tarihi
Kapalı Çarşı ile iç içe Vezir Han’ın Kayseri’nin kültür ve turizm hayatına kazandırılması çok
önemli. Vakıflar Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem ile yaptığımız görüşmeler sonucu tarihi
hanın restorasyonuna başlanması ile ilgili karar alındı ve 13 Mart’taki ihalenin ardından Vezir
Han aslına uygun şekilde restore edilmeye başlanacak” diye konuştu. Vali Düzgün, restore
sonrası Vezir Han’ın Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirası ile markalaşmış değerlerinin
tanıtımı amacına yönelik olarak kullanılacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11918.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Valisi Orhan Düzgün tarihi mekanların
onarımı konusunda bilgilendirildi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Toymuş, Kayseri Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kemal Kurd, Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürü
Erhan Yurdakul, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcıları, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri
ile Kentsel Dönüşüm Müdürleri ve Mimarların iştirak ettiği bilgilendirme toplantısında
Melikgazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Gürcan Senem tarafından slayt eşliğinde
gerçekleştirildi.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Toymuş, Kayseri Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Kemal Kurd, Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürü
Erhan Yurdakul, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcıları, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri
ile Kentsel Dönüşüm Müdürleri ve Mimarların iştirak ettiği bilgilendirme toplantısında
Melikgazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Gürcan Senem tarafından slayt eşliğinde
gerçekleştirildi. Konunun uzmanları ile birlikte… Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince son bir yıl içerisinde 12 yapının onarımının
gerçekleştirildiğini 5 ayrı yerde devam ettiğini ve 24 tarihi eserin ise onarımı için
projelendirme çalışmasının yapıldığını söyledi. Tarihi mekanları onarmak tarihe sahip
çıkmaktır… Kayseri şehrinde yer alan tarihi yapıların sadece Kayseri’ye değil Anadolu’nun
hatta dünya kültür mirasının birer eseri olduğunu belirten Kayseri Valisi Sayın Orhan Düzgün
ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi. “Melikgazi Belediyesi çalışmaları ile örnek teşkil
eden çalışmalar sergilenmektedir. Melikgazi İlçesi gerçekleştirilen belediye yatırımları ile
yarınları daha sağlıklı, imarlı ve planlı bir şehirleşme ile karşılamaktadır. Alt yapı sorunu
olmayan, gecekondulaşmayı tamamen ortadan kaldıran, seyyar satıcı ve at arabalarını sorunu
çözen Melikgazi Belediyesi 2015 yılını tarihi mekânların onarımı, bakımı ve günümüz
hizmetine kazandırılması olarak planlamış ve tüm iş akışını buna göre sıralanmıştır.
Çağırağası Konağı ile başlayan tarihi mekânların onarılması, Kiçikapu Konağı, Gülük
Çeşmesi ve Hamamı ile devam etmiş ve uygulaması tamamlanmış yapılarını da günümüz
hizmetine sunmuştur. Üstelik bu yapıları Erciyes Üniversitesi ile Mimarlar Odasının
hizmetine sunarak tarihe eserlere özellik katmıştır. Kayseri ilinde en çok tarihi eserin yer
aldığı ilçe olarak tarihi mekânların sahiplenilmesi son derece anlamlıdır. Kendilerini
kutluyorum” Hem sosyal hayata hem de ekonomiye kazandırmak istiyoruz… Melikgazi
şehrinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait eserleri bir arada
görülebileceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri
ilinin aynı zamanda bir turizm ve kültür şehri olduğunu bu avantajı hem sosyal hayata hem de
ekonomiye kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11919.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Refika Küçükçalık Ortaokulu takımı masa
tenisinde Kayseri şampiyonu oldu
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Kayseri İl Temsilciği tarafından
düzenlenen, Yıldızlar Masa Tenisi Kayseri İl Birinciliği Müsabakaları'nda, Refika Küçükçalık
Ortaokulu Masatenisi Takımı, 21 takımın katıldığı turnuvada il birincisi oldu.
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Kayseri İl Temsilciği tarafından
düzenlenen, Yıldızlar Masa Tenisi Kayseri İl Birinciliği Müsabakaları'nda, Refika Küçükçalık
Ortaokulu Masatenisi Takımı, 21 takımın katıldığı turnuvada il birincisi oldu. 03 - 04 Mart
2015 tarihleri arasında, Talas Spor Salonun'da düzenlenen Okul sporları Yıldızlar Masa Tenisi
İl Birinciliği Müsabakaları'nda, Refika Küçükçalık Ortaokulu Masatenisi Takımı 20 takımı
geride bırakarak Yıldızlar Kategorisinde Kayseri şampiyonu oldu. Uzun süredir, öğrencilerini
turnuvalara hazırladıklarını söyleyen, takımın antrenörü ve Refika Küçükçalık Ortaokulu
Beden Eğitimi Öğretmeni Celaleddin Erdoğan, hak ettikleri dereceleri kazandıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11920.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Vali Düzgün, Kocasinan Belediye Başkanı
Çolakbayrakdar’ı kabul etti
Vali Orhan Düzgün, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında kabul
etti.
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Vali Orhan Düzgün, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında kabul
etti. Vali Düzgün, olağanüstü meclis toplantısında yapılan seçim sonrası Mustafa Çelik’ten
boşalan koltuğa seçilen Ahmet Çolakbayrakdar’ı kabulünde yaptığı konuşmada,
Çolakbayrakdar’ın yeni görevinin kendisi ve Kayseri adına hayırlı olması temennisinde
bulundu. Vali Düzgün, Kocasinan ilçesinin Kayseri’nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu

belirterek, 6360 sayılı kanun ile büyükşehirlerde belediyelerin sorumluluklarının, imkânları
ile birlikte arttığını dile getirdi. Vali Düzgün, “Önceden köy yollarının, içme sularının bakımı
ve tesisi İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştiriliyordu. Artık belediyeler vasıtasıyla
gerçekleştirilmeye başlandı. İnşallah il sınırlarımız içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile
beraber vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında başarı ile
çalışacağınıza inanıyorum.” dedi. Vali Düzgün, Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar
ile MUSİAD Başkanlığı döneminde de birlikte başarılı bir şekilde çalıştıklarını hatırlatarak,
son dönemde Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi’nde yaşanan değişimin ilimiz
adına hayırlı olması temennisinde bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar ise
Kayseri’de belediyecilik anlamında sistemli ve uyumlu bir anlayış olduğunu dile getirerek,
bunu sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin kültürel anlamda zengin
olduğunu ve bu zenginliğin değerlendirilmesinin hem ülke adına hem Kayseri adına önemli
olduğunu belirtti. Kendisini kabul eden Vali Düzgün’e teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar,
Kayseri için hep birlikte çalışacaklarına inandığını ifade etti. Konuşmaların ardından Vali
Düzgün, Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar ile bir süre daha sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11921.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Özdilek: Bu takım ligde kalacaktır
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın ligde
kalacağını söyledi.
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın ligde
kalacağını söyledi. Kayseri ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Mehmet
Özdilek yönetiminde antrenman yapan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyessporlu futbolcular,
düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması yapan futbolcuların
neşeli olduğu gözlendi. Öte yandan, sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Royston Drenthe
ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. "LİGDE KALACAĞIZ" Antrenman öncesinde basın
toplantısı düzenleyen Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet
Özdilek, takımın ligde kalacağını söyledi. Özdilek, takımın biraz daha yukarılarda olması
gerektiğini belirterek, "Önemli olan bu sene ligde kalmaktır. 6 haftadır buradayız ve 4 tane
deplasman oynadık. Bunun 2 tanesi Galatasaray ve Trabzonspor maçıdır. Bu oynadığımız
takımlar da yukarıya oynayan takımlardır" dedi. "CİDDİ BİR AVANTAJIMIZ VAR"
Fikstürde ciddi bir avantajlarının olduğunu söyleyen Özdilek, "Ama bunu lehimize çevirmek
için mücadele içerisinde her yönümüzle olmamız lazım. Seyircisi ile medyası ile oyuncusu ve
yönetimi ile bir birlik olarak mücadelenin içerisinde olmalıyız. Bu takım bu ligde kalacaktır.
İnişler ve çıkışlar olacaktır ama bu sadece bizde değil. Uzun yıllardır ilk defa 10 takım ciddi
bir mücadelenin içerisindedir. 2 maç kazanırsak hedefimizi yakalama şansımız yüksektir.
Yukarıda 2 tane maç kaybeden takımın farklı bir hedefi olur. Önemli olan düşüncelerin
sağlıklı olmasıdır ve o konuda biz sağlıklıyız" ifadelerini kullandı. "HER GEÇEN GÜN
DAHA İYİ BİR GALATASARAY VAR" 3-1 yenildikleri Galatasaray maçını da

değerlendiren Mehmet Özdilek, "Bu maçlar oyuncular için keyif maçlarıdır ama normal
performansınız yetmez. Normal performansın üzerine çıkmanız lazım. Bu tür müsabakalarda
basit gol yememeniz lazım. Bireysel hatalardan basit goller yememek lazım. O zaman geri
dönüş zorlaşıyor. 4. dakika golü yedik. Geri dönüşümüz oldu ama 49. dakikada tekrar yedik.
Belki o süreci uzatsak olay lehimize çok farklı değişecek ama stadın ambiyansı, takımın
taraftar ile bütünleşmesi ve bir de lidere karşı oynayınca çok daha farklı oluyor. Artık her
geçen gün daha da iyi oynayan bir Galatasaray takımı var ama belirleyici olan yine biz olduk"
şeklinde konuştu. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor - Gençlerbirliği maçı cumartesi günü
13.30'da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11922.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

8 yıl 4 ay hapıs cezası yedi, son bir şans istedi
Kayseri'de 'Uyuşturucu yada Uyarıcı madde ticareti yapma sağlama' suçundan yargılanan
tutuklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
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Kayseri'de 'Uyuşturucu yada Uyarıcı madde ticareti yapma sağlama' suçundan yargılanan
tutuklu sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada,
tutuklu sanık S.B.(22) hazır bulundu. Davada, mahkeme heyetine savunma yapan S.B.,
"Aileme ben bakıyorum. Bu neden ile ailem perişan. Bana son bir şans vermenizi istiyorum"
dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu 'Uyuşturucu yada Uyarıcı madde ticareti
yapma sağlama' suçunu sabit gördüğü tutuklu sanık S.B.'ye, 8 yıl 4 ay hapis cezası ve bin TL
adli para cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11923.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Düşüncenin izinde” kierkegaard konferansı
Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından Sabancı Kültür Sitesi’nde geleneksel
olarak düzenlenen ‘Düşüncenin İzinde’ başlıklı konferansın yirmincisi düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından Sabancı Kültür Sitesi’nde geleneksel
olarak düzenlenen ‘Düşüncenin İzinde’ başlıklı konferansın yirmincisi düzenlendi. Etkinliğe
Toros Üniversitesi’nden misafir konuşmacı olarak gelen Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu,
1800’lü yıllarda yaşamış olan Danimarkalı Filozof ve Teolog. S. Kierkegaard hakkında
öğrencilere bilgiler verdi. Program ile ilgili bilgi veren Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya; “Düşüncenin İzinde başlıklı
konferans serimizin yirmincisini düzenliyoruz. Bu etkinlik serisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Murat Doğan ve Kültür Sanat Komisyonu’nun bir projesi olarak hayata geçti ve iki buçuk
yıldan bu yana devam ediyor. Yaklaşık yirmi konferansımız daha olacak. Tabi düşünce
tarihini önemli filozoflarla birlikte ele almak son derece önemli. Sadece felsefe öğrencileri
için değil, üniversitemizin sosyal bilimler alanında eğitim gören öğrencilerimiz için de ciddi
bir kazanım. Katılımcılardan ve bize olan dönüşlerden bunu anlamak mümkün. Üniversitemiz
açısından, kültürel bir faaliyet olarak önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.
Programa konuşmacı olarak katılan Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Kamuran Elbeyoğlu; Kierkegaard’ın 17.yüzyılın çok özel düşünürlerinden biri olduğunun
altını çizerek şunları belirtti; “Biz kendisini varoluşçuluğun babası olarak kabul ederiz.
Burada da bir 19. yüzyıl akımı içerisine neden 17.yüzyıldan bir filozofu isim babası olarak
görüyoruz onu anlatacağım. Onun insan görüşü, günümüze de ışık tutar. Kierkegaard,
insanların farklı yaşam tarzları ve farklı varoluş alanlarını çok güzel anlatır. İnanıyorum ki
bugün gençlerimiz kendilerine dair Kierkegaard’dan çok şey bulacaklar ve kendi yaşamlarını
şöyle bir derinden düşünmelerine ön ayak olacaktır.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Elbeyoğlu;
Erciyes Üniversitesi’nin böyle etkinliklere desteklemesinin kendisini etkilediğini ve Erciyes
Üniversitesi’nin diğer üniversitelere de örnek olmasını beklediğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11924.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Erciyes'te 120 filmi canlandırıldı
Tekten Ortaokul Kolejinin Erciyes Kayak merkezinde gerçekleştirdiği ‘Vatan Sevgi
Yürüyüşü'nde öğrencilerin performansları göz doldurdu.
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Tekten Ortaokul Kolejinin Erciyes Kayak merkezinde gerçekleştirdiği ‘Vatan Sevgi
Yürüyüşü'nde öğrencilerin performansları göz doldurdu. Vatan sevgisi bilinci oluşturmak için
gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Dernek
Başkanı Ali Yavuz, Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, Tekden Koleji
Genel Müdürü İbrahim Orhan ve çok sayıda veli katıldı. Yürüyüş öncesi okul öğrencileri
tarafından şehitlik mertebesinin anlatıldığı tiyatro sergilendi. Etkinlik ile ilgili açıklama yapan
Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Vatan Sevgisi Yürüyüşündeki tüm
çocuklarımızı kutluyorum. Çocuklarımızın bu günkü 120 etkinliği ile gurur duyuyorum. Çok
mükemmel bir etkinlik ortaya koyduk. Tarihi yaşamak ve yaşatmak adına biliyoruz ki Türk
Milleti çok büyük bir tarihe sahip. Bu yüzden büyük milletlerinde büyük tarihleri olduğunu
biliyoruz. Bu tarihe nasıl sahip çıkıyorsak geleceğe de bu kadar güçlü hazırlandığımızı
biliyoruz. Bir milletin yeniden dirilişi için bu çok önemli. Biz Türk Milletini bilge millet
olarak biliyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir millet olarak addediyoruz. Çünkü
mazlumların savunucusu zalimlerin hasmı olan bir millet olarak tarih boyunca adaleti tesis
etmiş bir milletiz. 120 filimi de 120 çocuğu anlatan bir filim. Bunu seyrettirdik çocuklara ve
bugünde onun tatbikatını yapıyoruz" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve
Yetimleri Dernek Başkanı Ali Yavuz, "Canlarını her zaman gözünü kırpmadan vatan için feda
eden bir milletin evlatlarıyız. Bizler burada birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz sürece,
değerli eğitmenlerimizin de küçüklerimizi vatan sevgisiyle yetiştirdiği sürece bizi kimse
yıkamaz. Böyle vatan sevgiis ile yetişen gençlerle birlikte şiddetin karşısında dimdik
duracağız" diye konuştu. Çocuklarda 120 filmini seyrettiklerini ve bunu burada kış şartlarında
uygulamaya çalıştıklarını anlattı. Daha sonra okul öğrencileri tarafından yürüyüş ve yürüyüş
sırasında çekilen acılar temsili olarak anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11925.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Makedonya Çalışma Ve Sosyal Politika
Bakanlığı Müsteşarı Enver Hüseyin, Vali
Düzgün’ü Ziyaret Etti
Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı Müsteşarı Enver Huseyin ve
Radovıc Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında
ziyaret etti.
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Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı Müsteşarı Enver Husejın ve
Radovıc Belediye Meclis Üyesi Enis Ömer, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında
ziyaret etti. Vali Düzgün, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Makedonya ile
Türkiye arasında köklü bir kültürel ortak geçmiş bulunduğunu ve bu köklü bağların
günümüzde de devam ettiğini söyledi. Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanında yaptığı
çalışmalar ile özellikle son dönemde turizm alanında gösterdiği atılımı konuklarına anlatan
Vali Düzgün, Makedonya ile Kayseri arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasını
arzuladığını kaydetti. Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı
Müsteşarı Enver Husejın de, Vali Düzgün’ün sıcak ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile
getirerek, Kayseri’yi ilgiyle takip ettiklerini, Balkan coğrafyasının önemli ülkesi Makedonya
ile Kayseri’nin daha sıkı bir işbirliği içerisinde olmasının her iki tarafın yararına olacağına
anlattı. Başta Üsküp olmak üzere Makedonya’nın pek çok yerinde Türklerin yaşadığını ve
asırlara dayanan dostluk bağları bulunduğunu ifade eden Konuk Müsteşar Husejin, turizm
alanındaki tecrübelerin de paylaşılabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11926.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kuran’da Rasüle Salatın Anlamı
Kur’an-ı Kerim’in Ahzap suresi 56. Ayeti Müslümanlar tarafından sık sık gündeme
taşınmaktadır. Allah Rasülü’nden bahsedilirken bu ayet genellikle Rasulullah’ın adı
anıldığında ona salavat dualarından biriyle dua etmenin gerekliliğine dair delil olarak
kullanılmaktadır. ‘Allahım Muhammed’e salat et’ (Allahümme salli ala Muhammed) duası
gibi. Ancak ayetten bu yorum çıkarılırken bizce ayette geçen ‘salla’ fiilinin, Kur’an!daki
bizim Türkçe’de namaz olarak bildiğimiz salat kavramı dışındaki diğer kullanımları dikkate
alınmamaktadır. Böylece ayette geçen rasüle salat kavramı dar bir anlama hapsedilerek sadece
ona duaya indirgenmektedir. Halbuki ayetteki ‘salat’ kullanımı bizce çok daha geniş anlamlar
ifade etmektedir.
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ع ونولَّللا َّللاصنَّللان يىنِ َِ َِّللا َّللاَِوََّللا ي ِِِّبَّللا ل َّللااىَو َّللا نوو َّللاصنَّللا َّإ َِ َّللاك َّللائنَ َمو هَّللا َّ ِنإ
’‘ ًم يِل ََّللا َّللاك َّللاا َّللالسِ َّللاوَِّللاََ َِ َّللاHiç şüphesiz, Allah ve
melekleri nebiye salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle
ona selam verin.’’(Ahzap 56) Bu ayette geçen Rasüle salat kavramı için uygun olan anlam ne
olmalıdır? İşte bu soru bizim için çok önemlidir. Bu yazıda bu soruya cevap bulmaya
çalışacağız. Ayette geçen salat kavramından dua, yakarış, istiğfar gibi anlamlar çıkarmamız
durumunda Allahu Teala’nın da rasülü için dua ettiği gibi sonuçla karşı karşıya kalmaktayız.
Elbette ki Allah Teala bu anlamdaki bir salattan münezzehtir. Bundan dolayıdır ki meallerde
genellikle Allah’ın salatına farklı melekler ve mü’minlerin salatına farklı anlamlar verilmiştir.
Bu şekilde bir anlam ayırımı ise bir karineye dayandırılmadan yapılmaktadır. İkna edici bir
sebebe dayanmadan salla ala filine aynı ayet içinde farklı anlam vermek doğru değildir. Bu
sıkıntıdan olacak ki bazı meallerde salevat getirmek anlamını illa ayette muhafaza etmek için
olsa gerek Allah Teala’ya kendi resulüne salavat getirttirilmektedir. Bu çeviri Kur’an’ı
anlama çabası içerisinde ciddi sıkıntılara yol açmakta hatta kimilerine haklı olarak Kur’an
meali yapmanın meşruiyetini dahi sorgulatabilmektedir. Bu hatalı çevirilere örnek olarak
Diyanet Vakfı Meali gösterilebilir. Bu mealde Ahzap Suresi 56. Ayet; ‘’Allah ve melekleri,
Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevat getirin ve tam bir
teslimiyetle selam verin.’’ şeklinde Türkçe’ye çevrilmiştir. Her ne kadar açıklama olarak
‘’Allah’ın salavatı rahmet etmek’’ diye açıklansa da bu açıklama kesinlikle Allah’ın kendi
Resülüne salavat getirmesi çevirisini meşrulaştırmaz. Bu durum en hafif ifadeyle Allah’a
karşı cahilane işlenmiş bir kusur sayılabilir. Allah’ın salevat getirmesi ne demektir. Salavat
rasüle dua ise duada muhatap ta Allah Teala ise Haşa Allah kulu için kendi kendine mi
seslenmektedir. Bu nasıl bir çeviridir ki okuyucuların zihninde olmadık çağrışımlara kapı
açmaktadır? Halbuki bu meal yazarları salat kavramını aynen mealde de korusalardı (salat
ederler şeklinde) bu yanlışlıklara kapı açılmayacaktı. Tefsirlere baktığımızda da durumun çok
farklı olmadığını görüyoruz. Mesela akılcı bir akım olarak görülen Mu’tezile’ye
mensubiyetiyle bilinen Zemahşeri tefsirinde Ahzap Suresi 56. Ayetini Hz. Peygamber’e
salevat getirmenin gerekliliği hakkındaki hadisleri aktarmanın dışında neredeyse hiç tefsir
etmemektedir. Halbuki Tefsirde otorite olarak kabul edilen yorumlarındaki özgünlükle
meşhur olup sözünün üstüne söz konmak istenmeyen bir alimin bu davranışı normal olarak

karşılanabilir mi? Zemahşeri’nin ayetin tefirinde aktardığı ilk hadisi takdirinize sunuyorum;
’’Bir kimse ki yanında ismim anılır da bana salat etmezse (salevat getirmezse) o kimse
cehenneme girer ve Allah onu rahmetinden uzaklaştırır.’’ (Keşşaf Ahz. S. 56. A. Tefsiri)
Böyle bir rivayeti Allah Rasülü’ne atfetmek nasıl mümkün olabilmektedir? Dirayet sahasının
lideri sayılan bir tefsirde böyle rivayetler ne aramaktadır? Bunu anlayabilmek gerçekten çok
zordur. Benzer rivayetlere diğer tefsirlerde ve hadis kitaplarında hem de başka kitaplarda
bolca rastlamaktayız. Bu rahmet peygamberini rivayetlerle itham etmekten öte değeri
olmayan bir eylemdir. Biz en azından Allah rasulünü bu rivayetlerle itham etmeyecek kadar
sevmek zorundayız. Bu ve benzeri rivayetler üzerinde tahliller yapmak bile o Peygamber’e
saygısızlık addedilmelidir. Burada yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, bu ayetteki salat
kelimesine salevat duası okumak anlamının verilmesi bir çelişkiye de yol açmaktadır. Şöyle
ki; ‘Allahım Muhammed’e salat et’ dediğimizde bu duadaki salatın anlamı salevat duası
okumaksa Haşa Allah’tan talebimiz Rasulüllah’a salavat duasını okuması mıdır. Böyle bir
çıkmaza bizi salat kavramının salevat duası okumak şeklinde tefsir edilmesi sokmuştur. Bu
çelişki açıkça bize şunu göstermektedir ki salat etmek salevat duası okumaktan farklı bir
şeydir. Tefsirlerde ve meallerde Ahzap suresi 56. Ayetteki salat kavramını ciddi şekilde
tahlile tabi tutmadan Rasüle salevat getirme merkezinde yorumlamalarının sebebi elbette ki
Ehl-i Hadis’in ümmet içine yerleştirdiği rivayet eksenli dini yorumlama geleneğidir. Bu
gelenek o kadar baskın hale gelmiştir ki Hanefiler ve Mu’tezile gibi özgün akılcı yaklaşımları
olan disiplinleri dahi teslim almıştır. Bu nakil kutsamacı anlayış ise çoğu zaman dinin ana
kaynağı Kur’an’ın yanlış anlaşılmasına yol açmıştır. Ehl-i Hadis geleneği sonrası birçok
konuda karşımıza çıkan ittifak görüntüsü çoğu zaman gerçek anlamda alimlerin herhangi bir
meselede aynı sonuca ulaşmaları olarak açıklanamaz. Bu ittifak görüntüsünün en önemli
sebebi alimler üzerindeki şablonlaşmış baskıcı din anlayışıdır. Bu tazyik altında alimler çoğu
zaman farklı yaklaşımlarını satır aralarına sıkıştırmak zorunda kalmışlardır. Bu görüntü ise
sahte icma iddialarını teşvik etmiş ve dolayısıyla dinin bu tek taraflı, bir çok alanda saptırıcı
yorum tarzının otoritesini güçlendirmiştir. Belki bu çerçeveden olaya yaklaşırsak Rasül’e salat
kavramının ısrarla niçin bu zaviyeden ele alındığını anlayabiliriz. Kur’an’ın diğer ayetlerdeki
namaz dışındaki salat kullanımları dikkate alınarak Kur’an bütünlüğü bozulmadan meal ve
tefsir yapılsaydı bu yanlışlara düşülmeyecekti. Belli ki Kur’an’dan Rasulullah’a salevat
getirmekle ilgili dayanağı gölgelememesi için namaz dışındaki salat kullanımlarının geçtiği
ayetler bu ayetin tefsirinde gündeme getirilmemekte ve bu ayetler Türkçe’ye çevrilirken de
çoğu zaman salat etme fiili salatı çağrıştırmayacak şekilde anlamı değiştirilmektedir. Bunun
tipik örneğini Ahzap Suresinin 43. Ayetinde görebiliriz. Ayette ‘’Allah ve meleklerin
mü’minlere salat’’ ettiğinden bahsedilmesine rağmen bu anlamı kaç mealde görebiliyoruz?
Arapça bilmeyip de Ahzap Suresi 43 ve 56. ayetleri meallerden okuyan kimselerin iki ayette
ortak bir kavramdan yani salat etmek kavramından bahsedildiğinin farkına varma imkanları
var mıdır? Eğer bir meal için böyle bir imkandan bahsedilemiyorsa bu meal yazarının nasıl bir
iş yaptığı hususunda kendini sorgulaması bir zorunluluktur. Çünkü Kur’an, çevirenin
tasarrufuna göre şekil alan bir metin haline getirilmemelidir. Hem Arapça bilmeyenler
tarafından çok rahat öğrenilip anlaşılabilecek bir kavram olan ‘salat’ niçin ısrarla Türkçe’ye
çevrilmek istenmektedir? Bir yerde dua öbür yerde rahmet başka yerde salevat getirmek gibi.
Bu çeviriler meal okuyucularını asıl Kur’an metninden bağını koparmaktadır. Bu sefer
Mealler Kur’an ile insanlar arasında engel haline gelmekte, bir başka ifadeyle anlam meal
yazarının tasavvurundan ve tasarrufundan geçirilerek verilmektedir. Burada meal yazarının
Kur’an metnine dolaylı bir dahlinden dahi söz edilebilir. Çünkü delillendirilemeyen her meal
keyfi olmaktan kurtulamayacaktır. Ahzap Suresi 43. Ayette: ‘’O'dur ki, sizi karanlıklardan
nura çıkarmak için size salat etmekte,melekleri de . O, mü'minlere karşı rahimdir.’’
Buyrulmakta ve dolayısıyla Mü’minler Allah’ın ve Meleklerinin salatına muhatap
kılınmaktadır. Mü’minlerin muhatap olduğu salat kavramının geçtiği bir başka ayet ise

Bakara Suresi 157. Ayetttir. ‘’Rablerinden olan bir salavat (salatlar) bunların üzerinedir ve
hidayete erenler de bunlardır.’’ Ayette mü’minler Allah’tan gelen salatların muhatabıdır.
İçerisinde salat kavramı geçen diğer ayetlerden farkı ise burada salat kelimesinin çoğul olarak
geçmesidir. Mü’minlerin muhatap olduğu fakat bu sefer mü’minlere Rasulullah’ın salat
etmesini emreden ayet Tevbe suresi 103. Ayettir. ‘’Onların mallarından, kendilerini
temizleyeceğin, tezkiye edeceğin ([veya 2. Anlam olarak] Onların mallarından kendilerini
temizleyen , tezkiye eden) bir sadaka al ve onlara salat et; çünkü senin salatın, onlara huzûr
verir. Allâh işitendir,bilendir.’’ Bu ayetteki Salat ise genellikle Türkçe’ye dua olarak
çevrilmiştir. Ancak Rasulullah’ın mü’minlere duası Kur’an’da istiğfar kelimesiyle geçmekte
ve lam harfi cerriyle kullanılmaktadır. (37/159, 60/12) Bu ayetlerde geçen lam harf-i cerri
(için anlamında) istiğfarın mü’minler için Allah’a yapıldığını göstermektedir. Ancak ‘ala’
harf-i cerri ise salat fiilinin Tevbe 103. Ayetteki ‘onlara salat et’ bölümünün muhatabının
doğrudan mü’minler olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kur’an’da geçen dua kelimeleri (dea
fiili) de lam harf-i cerriyle kullanılmaktadır. (2/61,68,69,70, 7/134, 43/49) O halde bu ayetteki
salatın anlamı dua olmasa gerek. Çünkü salat kavramını diğer kullanımlarıyla birlikte ele
alarak ala harfi cerrinin kattığı anlamı da dikkate aldığımızda ‘onlara salat et’ bölümündeki
salatı dua olarak anlamamız zorlaşacaktır. O halde bütün bu anlattığımız sebeplerden dolayı
‘salat’ fiiline dua anlamı veya salevat getirmek anlamı vermemiz uygun gözükmemektedir.
Her ayette geçen ‘salat’ fiiline farklı anlamlar vermek ve hatta aynı ayet içinde geçen
kullanımı (33/56) farklı anlamlarla ifade etmek de dayanağı olmayan bir yorum şekli olarak
karşımızda durmaktadır. Bizim bu ayetlerde geçen salat kavramıyla ilgili önerimiz bu
kavramın kesinlikle meallerde Türkçe’ye çevrilmeden verilmesidir. Bunu yapmakla en
azından okuyucuya Ahzap 56 ile 43 arasındaki bağ kopartılmayacak ve bir yönlendirme de
yapılmayacaktır. Yani meal okuyucusu Ahzap suresi 43. Ayette mü’minlere Allah ve
melekleri tarafından salat edildiğini açıkça görecektir. Okuyucu bunu gördükten sonra da
zaten kendisi düşünerek belki doğru sonuca ulaşabilecektir. Ancak şu durumda meallerden
önemli bir kısmı maalesef bu kavram ile Arapça bilmeyen okuyucu arasında engel olarak
durmaktadır. Bu ayetlerde geçen salat kavramının nasıl tefsir edileceğine gelince; şunu
belirtmek gerekir ki Müslümanların genelinde Rasüle salevat dualarından birini okuyup
salevat getirme eylemi Ahzap Suresi 56. Ayette Müslümanlara yüklenen salat görevi olarak
görülmüştür. Bundan dolayı da Ahzap 56. Ayet tefsir edilirken bu kabul öncelenerek başka
ihtimaller üzerinde pek durulmamıştır. Ancak rivayetlerin etkisinden kurtulunarak bu ayetler
ciddi şekilde tahlil edilirse görülecektir ki ayetlerde geçen salat; sevmek, desteklemek,
onaylamak gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamı yukarıda verdiğimiz ayetlerde geçen salat
kullanımlarının hepsine uyguladığımız zaman anlam yerli yerine oturmaktadır. Allah Teala
Rasülünü (33/56) ve mü’minleri (33/43, 2/157) sevip desteklemekte Rasülünden de
mü’minleri (9/103), mü’minlerden ise Rasülünü (33/56) sevip desteklemesini istemektedir.
Ayrıca melekler de hem Rasülü ve hem de mü’minleri (33/43,56) sevip desteklemektedir. O
halde sevip, destekleyip onaylamak zorunda olduğumuz Hz Peygambere sadece dua ederek
bu görevi yerine getirilebilir miyiz? Başka bir ifadeyle biz bu salat görevini
sorumluluklarımızı dışlamadan nasıl tanımlayabilliriz? Aslında Kur’an dikkatli okunduğunda
Rasüle olan bu salat görevi tanımlanmaktadır. ‘’Onlar, Ümmi Rasûl’e uyanlardır.
Yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılıdır ki O (peygamber) onlara marufu emrediyor,
münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini,
sırtlarındaki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, saygı gösterip yardım edenler ve onunla
birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır.’’ (7 Araf 157) Bu ayetin son
cümlesi bize Rasüle salatın ne olduğunu açıklamaktadır. Allah’ın Rasülü olduğuna inanmak,
saygı gösterip, sevmek, izzetini korumak Ona yani tebliğ ettiği dine yardım etmek,
Peygambere indirilen kitaba uymak. İşte Rasüle gerçek salat budur. Ona salevat duası okumak
ise bu kapsamlı salatın sadece küçük bir parçasıdır. Şunu da belirtmekte fayda var ki,

Rasülüllah’a bir mü’minin yapabileceği en büyük övgü Ona rasülüllah demektir. Çünkü
Allah’ın rasülü ünvanı bir insanın ulaşabileceği en üst rütbedir. Bu rütbenin başına sonuna
getirilecek diğer rütbeler rasülüllah rütbesi yanında sönük kalır. Ona rasulullah demek iman
etmenin şartıdır. Bundan dolayı Ona Allahın rasulü demiş kimseye onun adı geçince sen şu
salavat duasını da okuman lazım diyerek icbar etmenin bir anlamı yoktur. Ümmet, rasüle
salatı salavat duasına indigemekle İslam düşmanlarının yani hizbuşşeytanın istediğini
yapmıştır. Hizbuşşeytanın korktuğu salavat duası değil gerçek ve kapsamlı olan salat-ı
rasüldür. Gerçek salat-ı rasül Araf 157. Ayetin ifadesiyle ümmeti kurtaracak eylemdir. Bugün
Müslümanlar milyonlarca hatta milyarlarca salevat duasını kurtuluş ümidiyle okumaktadırlar.
Minarelerden Cumaların gecesinde gündüzünde Ramazan ayının her gecesinde cenazelerin
ilanında Rasulullahı muhatap alarak ‘essalatu vesselamü aleyke’ diyerek salevat duaları
okunmaktalar. Fakat bu amacından tamamen uzaklaşmış ve çoğu zaman ise kendisi için
Allahtan istekte bulunmamız gereken ‘abduhu’ya yönelerek tahrif ettiğimiz salevat dualarıyla
kaşları düzelteyim derken nice gözleri feda ettiğimizin farkında mıyız. Ellerimizdeki dini
oyun oyuncak etmenin araçlarına dönüşen matikleşip dijitallenen aletlerle bırakın gerçek
salatı gerçekleştirmeyi Onun tebliğ ettiği dine yaptığımız belki hıyanet sayılmasa da ihanetin
vebalini yüklenmekteyiz. Salat-i tefriciyyenin, ya rasülallah nidalarıyla başlayıp biten
nâtların, şiirlerin, ilahi denilen saptıran müziklerin, habibibullah, kainatın efendisi gibi
sıfatların hesabını hesap gününde verebilecek miyiz? Gerçek anlamda salat-ı Rasülü
gerçekleştiren mü’minlerden olmamız dileğiyle… YAZAN: Mustafa KAHYA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11927.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Doğu Türkistan, hep gündemimizdeydi
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Kadınlar Komitesi’ni ziyaret eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, Ortaokul dönemlerinden beri Doğu Türkistan davasına
vakıf olduğunu söyleyerek: “Doğu Türkistan meselesi İnsanların hiç gündeminde yokken
bizim hep gündemimizdeydi” dedi.
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Kadınlar Komitesi’ni ziyaret eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt, Ortaokul dönemlerinden beri Doğu Türkistan davasına
vakıf olduğunu söyleyerek: “Doğu Türkistan meselesi İnsanların hiç gündeminde yokken
bizim hep gündemimizdeydi” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Hatice Kurt,
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Kadınlar Komitesi’nin ziyaret etti. Ziyarette dernek
üyeleriyle bir süre sohbet eden Kurt, ortaokul dönemlerinden itibaren Doğu Türkistan
davasına vakıf olduğunu söyledi. “Anneler olarak gücümüzün farkına varmalıyız” Doğu
Türkistan meselesinin hiç gündemde yokken kendilerinin hep gündeminde olduğunu
kaydeden Kurt: “Bizim yakın ve uzak diye hedefler koymamız lazım. Millet olarak hedef
koyarak yaşayan insanlar değiliz. Biz ilk defa 2023 ve 2071 hedefi diye bir şey duyduk.

Eminim siz de ilk duyduğunuzda çok gurur duymuşsunuzdur. Yakın hedeflerimizin arasında
güçlü aile olması gerekiyor. Bu bana göre en önemli yakın hedefimizdir. Kuvvetli ailenin şartı
da annenin güçlü olmasıdır. Annelerin kendisine hedef koyması gerekiyor. Sadece hayatı
dünyadan ibaret olan insan çocuğu için hedef koyuyor da biz neden dünyada başıboş
yaşıyoruz. Halbuki Allah-u Teala bize hedefli yaşayın diyor. Anneler olarak gücümüzün
farkına varmamız lazım” şeklinde konuştu. “Milletvekili olacağınıza inanıyoruz” Toplumun
geneline hitap eden sorunları kendisinin de yaşadığını kaydeden Kurt; “Eğer sizi temsil
edeceksem benim görmediğim ve belki de gözümden kaçan sorunları, mecliste temsil
edilmesi gereken konuları not almak ve çözüm yolları üretmek istiyorum. Bu yüzden sizinle
istişare etmeye geldim” ifadelerini kullandı. Bağımsız Doğu Türkistanlar Derneği Kadın
Komitesi Başkanı Gülşen Avşar ise Hatice Kurt’an Doğu Türkistan’ın sesini duyurmak için
kendilerine öncülük etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullandı: “Sizleri de örnek alarak
çocuklarımızı imanlı yetiştirme noktasında çalışmalara başladık. Biz meseleye ilk önce Allah
rızası için başladık. Siz bu anlamda önemli çalışmalar içerisinde bulunmuş birisiniz. Sizin de
bizi desteklemenizi bekliyoruz. Bunu da yapacağınız biliyoruz. Çünkü siz dava insanısınız.
Biz sizin dava insanı olduğunuzu bildiğimiz için yönlendirmenize de her zaman açığız.
Milletvekili olacağınıza da inanıyoruz. Doğu Türkistan konusunda aradığımızda rahat
ulaşmak ve bize öncülük etmenizi istiyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11928.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Yeni Türkiye’nin her kademesinde bulunmak
istiyorum”
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Havva Talay Çalış, Yeni Türkiye’nin
farkında olduklarını söyleyerek, “‘Yeni Türkiye’ için hazırlanan bütün projelerin her
kademesinde yer almak istiyorum” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Havva Talay Çalış, Yeni Türkiye’nin
farkında olduklarını söyleyerek, “‘Yeni Türkiye’ için hazırlanan bütün projelerin her
kademesinde yer almak istiyorum” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr.
Havva Talay Çalış seçim çalışmaları kapsamında yerel yönetimin ve sivil toplum
kuruluşlarını ziyaret ederek milletvekili aday adaylığı süreci ile ilgili bilgiler verdi. Çalış,
yaptığı ziyaretlerde 2011 seçimlerinde de aday adayı olduğunu hatırlatarak: “AK Parti, gönül
verdiğimiz bir partidir. Bu nedenle bize verilen her görevi yapmaya hazırız. Halktan gelen bir
insan olarak halkı temsil edeceğime inanıyorum. Bu nedenle bu göreve talibim. Yeni
Türkiye’nin farkındayız. Yeni Türkiye için hazırlanan bütün projelerin her kademesinde yer
almak istiyorum” ifadelerini kullandı. Çalış, poliklinikte çalıştığı için her gün vatandaş ile iç
içe olduğunu kaydederek: “Kayseri’nin, halkımızın her kademesinin sorunları ve çözümlerini

biliyorum. Mümkün olduğunca kadın hassasiyetiyle ve mesleğimin verdiği hassasiyetle
Kayseri’nin bu sorunlarına eğilebileceğimi düşünüyorum. Halk beni tanıyor. Bana kolay
ulaşabildiğini biliyor. Her zaman 24 saat telefonlarım açık. 1998 yılından beri telefon
numaram değişmedi. Gece gündüz bana ulaşacaklarını biliyorlar. Küçücük bir sorunları bile
olsa rahatlıkla sorabiliyorlar. Onların kolay ulaşabileceği ve her zaman yanında olabileceği ve
onları dinleyebilecek vekil olacağıma inanıyorum. AK Parti’nin insanların önünü açan bir
parti olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de partimizle devam etmek istiyorum. Bu nedenle
aday adayı oldum” şeklinde konuştu. Havva Talay Çalış Kimdir? 1971 doğumlu olan Havva
Talay Çalış 2000 yılından beri Kayseri’de yaşıyor. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde Fizik ve Rehabilitasyon Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor. 15
yıldır Kayseri’ye hizmet veren Çalış, Evli ve 3 çocuk sahibi…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11929.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Mimar ve Mühendisler Yıldız’a sahip çıktı
Mimar ve Mühendisler Grubu, TMMOB'un Bakan Yıldız'a verdiği 6 ay meslekten men
cezasının ideolojik olduğunu savundu
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Mimar ve Mühendisler Grubu, TMMOB'un Bakan Yıldız'a verdiği 6 ay meslekten men
cezasının ideolojik olduğunu savundu Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen 6
ay meslekten men cezasının durumdan vazife çıkarmaya çalışan ideolojik, önyargılı ve
objektif olmayan gerekçelerle verildiğini savundu. MMG tarafından yapılan yazılı açıklamada
Bakan Yıldız’ın MMG üyesi olduğu belirtilirken verilen cezanın gerekçesinde ifade kusur ve
kabahatlerin kişinin doğrudan mesleğini veya o mesleğin gereği nedeniyle elde ettiği bir
görevi icra ederken, mesleği kapsamında yaptığı uygulamaları içerdiği kaydedildi. “Oysa
burada Sayın Taner Yıldız'a atfedilen suçlamalar Taner Bey’in doğrudan yaptığı Elektrik
Mühendisliği veya bu mesleği gereği aldığı bir görev ile ilgili olmayıp, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı görevi kapsamındaki uygulamaları ve açıklamaları ile ilgilidir” denilen
açıklamada bakanlık kapsamındaki uygulamalarından dolayı Yıldız’ın sorumlu olduğu
merciin TBMM olduğu görüşüne yer verildi. MMG’nin açıklamasının sonunda “TMMOB
yönetiminden, öncelikli olarak mesleğimizin gelişimini sağlayacak ve itibarını arttıracak,
meslektaşlarımızın da gerek haklarını koruyup geliştirecek gerekse mesleki bilgi ve
becerilerini ilerletecek çalışmalarda bulunmalarını beklerken, kanun koyuculardan da,
TMMOB'un yapısını ve etkisini demokratik ve katılımcı bir anlayışla daha da güçlendirecek
olan düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmelerini beklemekteyiz” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11930.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kadınlar siyasette hak ettikleri yeri almalı
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Kadınlar siyasette hak ettikleri yeri
almalı" dedi.
06 Mart 2015 Cuma 15:42
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya
Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından
tanımlanmış uluslararası bir gündür. İslam öncesi devirlerde kadın bir insan bile sayılmıyordu.
İslam dini, kadını olması gereken konuma yükseltmiştir. Özgürlük kişinin, nefsinin ve
şeytanın istediği gibi yaşaması değildir. Aksine onu yaratanın istediği gibi yaşamasıdır.
Çünkü, Allah'ın isteğine uymayan kişi, nefsinin veya şeytanın isteğine uymuştur" dedi.
Özbakkal, "Kadın da tıpkı erkek gibi doğar, erkek gibi insan yavrusudur. Şefkatte ve hediyede
aralarını ayırırlarsa, anne baba sorumlu olurlar. Peygamberimizin (asm) vasiyyetini
gözetmemiş olarak şefaatten mahrumiyeti hak ederler. Cahiliyyet duygularının insanlarda
zaman zaman depreşeceğini bildiği için, Efendimiz (asm) kız çocuklarının, eğitimini özellikle
vurgular" diyerek şu şekilde konuştu: "Günümüzde kadına yapılan şiddeti kınıyoruz. Kadın
anadır,kardeştir, eştir. Demokrat parti olarak başbakan çıkarmış parti biziz. Sayın Tansu Çiller
ülkemizde hizmetleriyle damga vurmuştur. Siyasi partiler önümüzdeki yapılacak genel
seçimlerde .Kadına yeterli kota tanımalı. T.B.M.Meclisinde eşit temsil edilmeli. Erkeğin en
hayırlısı, kadına en iyi davranandır. Dünyada ki tüm kadınların gününü kutlarız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11931.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri’nin Talas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 33 YE 618
plakalı otomobil ile 38 EP 376 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerde bulunan
5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 2’si de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi
altına alındı. Polislerin incelemelerinin ardından otomobiller, çekici ile bulundukları yerden
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11932.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü kutlama mesajı
06 Mart 2015 Cuma 15:49
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitliği ile daha huzurlu bir yaşam
sürdürebilmeleri ve isteklerini dile getirebilmelerinin günüdür" ifadesinde bulundu. Vali
Düzgün, "Dünya Kadınlar Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın sorunlarının
gündeme getirilmesi, tartışılması ve bu sorunlara çözüm aranması için önemli bir fırsat
oluşturmaktadır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: "Bir toplumun uygarlık
yolunda gösterdiği gelişme, kadına ayırdığı yer ve ona duyduğu saygı, verilen hak ve
sorumluluklarla ölçülür. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan,
varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden
kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin
şekillendirilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Kadın bilgili ise çocukta bilgili, kadın
görgülü ise çocukta görgülü olacaktır. Son günlerde maalesef kadın ve kızlarımıza yönelik
şiddet ve kötü muamele haberlerine tanık oluyoruz. Hâlbuki Türk toplumlarında, Orta
Asya'da kurulan ilk Türk Devletlerinde kadınların gerek aile ortamında, gerekse çalışma
ortamında saygın bir yere sahip olduklarını okuyor, biliyoruz. İslam dini ve kutsal kitabımızda
kadınların hakları ve özellikle korumada üstün tutulmaları gerektiği "Cennet annelerin
ayakları altındadır" gibi birçok hadis ve ayetle vurgulanmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınların haklarının hukuk kuralları ile tanınması
için yapılan hukuki düzenlemeler, başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere pek çok yeni
düzenleme dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. Kadınlara yönelik eylem ve
tavırların önlenmesi için devletimizin yanı sıra kadın örgütlerinin, diğer sivil toplum
kuruluşlarının, basın yayın organlarının gayretleri büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın
sorunlarının çözümünde elbette mevzuat gereklidir. Ancak daha önemli olan olumsuz tutum
ve davranışlara sebebiyet veren zihniyet değişiminin sağlanmasıdır. Bu duygularla başta şehit
ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere her türlü zorluğa göğüs geren engelli annelerinin,
yaşamımızın her anını varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini
esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati
karşılıksız veren, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın “8 Mart
Dünya
Kadınlar
Günü”nü
kutluyor,
sevgi
ve
saygılarım
sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11933.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Develi'de 'sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek'
semineri
Develi Kaymakamlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi ile ortaklığında 'Sağlıklı
Nesil, Sağlıklı Gelecek' semineri düzenlendi.

06 Mart 2015 Cuma 15:50
Yaklaşık 700 öğrencinin katıldığı 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' seminerine Develi
Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon Komutanı
Erdoğan Mutlu, Emniyet Müdürü Ahmet Sert ile birlikte bir çok okul müdürü katıldı. Türkiye
Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından yapılan sunumda uyuşturucu maddenin zararları,
cinsleri ve tedavi yöntemleri anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11934.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Ünsal’dan Hizmet-İş Sendikasına Ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Halil Özdemir’i ziyaret etti.

06 Mart 2015 Cuma 15:50
7 Haziran'da yapılacak olan 25. Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Partiden aday
adaylığını açıklayan Bülent Ünsal seçim çalışmaları kapsamında Hizmet-İş Sendikası Kayseri
Şubesine ziyarette bulundu. Ziyarette sendikaların öneminden bahseden AK Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal “ Hizmet-İş Sendikası bizim için önemli bir kurumdur.
Sendikalar işçilerimizin haklarını savunan maneviyatlı bir sendikadır. Bizim için AK Parti
olarak çok önemlidir. Ferah Yol yani 1993 yılında yönetim kurulu üyeliğimle başladı siyaset
hayatım. Dolayısıyla bu sendika ile o zamanın bağlarını çok iyi biliyorum. Bizim için çok
önemlisiniz. Ben Cami Kebir esnafının oğluyum. Ticaret içerisinde yıllarca bulunduk. Eczacı
Odası başkanlığım oldu. Parti teşkilatlarında çalışmalarımız oldu. Vakıf ve dernek
çalışmalarımız oldu” dedi. Ünsal “ Bir şeyleri takip etmek ve haklarını aramak kolay değildir.
Türkiye demokratik ülke ama demokrasinin gerçekleşmesi kolay değildir. Onlarca yıldır
sürekli gelişim gösteriyor. 13 yıllık işte bir AK Parti iktidarı var. bu iktidarlık döneminde her
konuyu Avrupa Birliği standartlarına getirmek için değindi. Son bir yıl içerisinde yaşadığımız
facialar var. Bunlarla ilgili eksiklikleri görebiliyoruz. AK Partide en sevdiğimiz şey de sürekli
kendini yenileyebilen bir yapısı var. Ben biliyorum anlayışında değil, bende öyleyim bin
bilsem bir bilene danışırım. Dolaysıyla sizlerle beraber, sendikalarla beraber oturup sorunları
görüşebilecek. İnşallah hedefleri 2023 olan, 2053 olan, 2071 olan bir hükümetimiz var. Bu
hükümette her alanda sivil toplum ile beraber hareket edebiliyor. Güzel şeyler ortaya
koyabiliyor. Halka hizmet Hakka hizmettir ve biz bunun bilincindeyiz” diye konuştu. Ziyaret

için teşekkürlerde bulunan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir “
Hastaneler, taşeronlar ve belediyeler de birlikte bizim 6 bin 500 tane üyemiz var. Bizim
sendikamız ilkeli, kararlı, onurlu ve gururlu bir sendikadır. Türkiye’de ki olayları bire bir
takip eden, çizgisinden hiçbir zaman sapmayan ve belediyelerde bunca yıl hizmet yapıp ta hiç
zarar görmeyen bir sendikamız vardır. Bundan dolayı milletvekillerimizin ya da aday ve aday
adaylarımızın bizi ziyaret ederek fikir alış verişi yapması bizi sevindiriyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11935.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kadına şiddetin sona erdiği bir dünya istiyoruz
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hİçyılmaz, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kadına yönelik şiddetin sona erdiği bir
dünyada yaşamak istiyoruz" dedi.

06 Mart 2015 Cuma 15:51

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
bir mesaj yayımladı. Mesajında, 'Kadına yönelik şiddetin sona erdiği bir dünyada yaşamak
istiyoruz' diyen Hiçyılmaz, "Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren
uygulamaların sona erdirildiği, geleceğe güvenle bakabileceğimiz bir dünyada yaşamak
istiyoruz” dedi. Başkan Hiçyılmaz, 8 Mart’ın kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın
kaldırılması ve hayatın her alanında kadın haklarının savunulduğu bir gün olarak kabul
edildiğini belirtti. Kadınların, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun ana unsuru ve
milletin baş tacı olduğunu belirten Hiçyılmaz, “Kurtuluş Savaşı’nda vatanımızın bağımsızlığı
için cepheden cepheye koşan Türk Kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal
yaşamda yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Geçmişten günümüze gelişen ve her bakımdan
ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde
görmek bizleri sevindirmektedir” ifadelerini kullandı. Hiçyılmaz, “Medeni Kanunun kabul
edilmesi ve 1934 yılında kadınlarımıza seçme-seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden
önce tanınmasıyla ülkemizde kadına verilen değer ortaya konulmuştur. Toplum olarak güçlü
olmamızın yolu, kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı en iyi şekilde uygulayabilmek ve
onlara güzel fırsatlar sunabilmekten geçmektedir” diye konuştu. KTO Yönetim Kurulu
Başkanı Hiçyılmaz, şunları söyledi: "Yaşanan olumlu tüm gelişmelere rağmenkadınların
maruz kaldığı şiddet halen önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bunun son
zamanlardaki en acı örneği ise Özgecan Aslan kardeşimizin Mersin’de yaşanan vahşette
hayatını kaybetmesidir. Bu vesileyle, şiddet sonucu hayatını kaybeden Özgecan Aslan başta
olmak üzere, tüm kadınlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı
diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
yürekten kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11936.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Son Cemre Toprağa Düştü
Arapça kökenli olan 'ateş parçası, ateş halindeki kömür' anlamına gelen, havada ısınmayı
ifade eden 'Cemre' bu gün toprağa düştü.

06 Mart 2015 Cuma 16:00

19 Şubat'ta ilk Cemre havaya, 26 Şubat'ta ikinci Cemre suya düşerken, son Cemre ise bu gün
toprağa düştü. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce
birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı güç olarak tanımlanıyor.
İlkbaharın habercisi olarak tanımlanan Cemre, Arapça kökenli 'ateş parçası, ateş halindeki
kömür' anlamına geliyor ve ısınmayı ifade ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11937.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Liseli öğrencilerden anlamlı kampanya
Ali Rıza Özderici Kız İmamhatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri tarafından kentte bulunan
Suriyeli vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda malzemeleri ve
kıyafetler teslim edildi.

06 Mart 2015 Cuma 16:04

Düzenlenen kampanya hakkında bilgiler veren Ali Rıza Özderici Kız İmamhatip Lisesi Okul
Müdür Yardımcısı Ümit Koçak, "Biz Sosyal Sorumluluk Projesi olarak tamamen
öğrencilerimizin duyarlılığı ve sağ duyusu ile Suriyeli mülteci ailelere bir yardım kampanyası
düzenledik. Yaklaşık 100 aileyi hedeflemiştik ve buna ulaştık. Öğrencilerimizin kendi
başlarına sorumluluk sahibi olmaları ve duyarlı olmaları bizleri mutlu etti. Biz sorunlu nesiller
değil, sorumlu nesiller yetiştirmeyi düşünüyoruz" dedi. 11’inci sınıf öğrencisi Şeyma
Küçükşahin ise, "Suriyeli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Onlara bir
nebze de olsa yardım edebildiysek ne mutlu bize. Yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah
razı olsun" ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Hüseyin Efe de, öğrencileri ile gurur
duyduklarını söyleyerek, "Bize 11’inci sınıf öğrencilerimizden böyle bir talep geldi.
Suriyeliler için yardım kampanyası yapmayı düşündüler. Bizde böyle duyarlı bir tavrı seve
seve kabul ettik.

Tamamen kendi emekleri ile böyle bir çalışma yaparak okul bünyesinde organize oldular. Çok
hayırlı ve güzel bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11932.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Başkanlar Cuma'yı Erkilet'te kıldı

06 Mart 2015 Cuma 16:06

Belediye Başkanları Cuma namazını her hafta bir camide kılma geleneğini bu hafta da
sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı
ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki ile Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Cuma namazını bu hafta Erkilet Osmanlı Camii'nde kıldı.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve partililerle birlikte Erkilet Osmanlı Camii'nde
Cuma namazını kılan başkanlar, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve görüşlerini dinledi.
Vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkanlar, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden
ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11939.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
başladı
Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde
başladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın
ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede, Türkiye’nin değişik üniversiteleri ve hastanelerinden
gelen pediatri uzmanları, bilgi güncellemesinin yanında, tecrübelerini meslektaşları ile
paylaşıyor.

06 Mart 2015 Cuma 16:07

Önceki gün başlayan Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri
Hemşireliği Kongresi’nin açılış programına Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Hasan Yetim, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muhammet Güven ile çok sayıda pediatri doktoru ve hemşire katıldı. Kongre Başkanı Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Tamer Güneş, bu kongreyi gerçekleştirmekteki amaçlarının, başta üniversitede görev yapan
meslektaşları olmak üzere, tüm ülke tıbbına mezuniyet sorası eğitim görevini yerine getirmek
olduğunu kaydetti. Güneş; “Biz ilk kez Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Bölümü olarak bu kongreyi planladık. Biliyorsunuz Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi yaklaşık kırk yıldır hizmette bulunmakta ve sadece Kayseri’ye değil bölgenin en
büyük sağlık merkezlerinden birini oluşturuyor. Biz bunu yaparken aynı zamanda öğrenci
yetiştiriyoruz, asistan, uzman yetiştiriyoruz ve yine bu bölgenin yanı sıra Türkiye’nin her
yerinde hizmet veriyorlar. Biz bu yetiştirdiğimiz elemanları yeniden meslekleri içerisinde
güncel bilgileri almaları amacıyla böyle bir kongre yapmayı planladık.” dedi. Kongre’ye
katılan kişilerin tamamen çocuk sağlığıyla ilgilenen uzman hekimler olduğunu belirten Prof.
Dr. Tamer Güneş; kongrede uzmanların sıkça karşılaştıkları hastalıklar hakkında en güncel
bilgilere yer verileceğini belirtti. Ayrıca kongreye yurt içinden birçok bilim insanın geldiğini
söyleyen Prof. Dr. Tamer Güneş, davetimiz üzerine buralara kadar gelen bu bilim insanlarına
teşekkür ediyorum” dedi. Kongrenin açılış töreninde konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven; “Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalımız
hem bilimsel alanda hem eğitim ve hizmet alanında çok aktif olan bir anabilim dalımız.
Bunuda yaptığı organizasyonlardan görebiliyoruz. Her ay bir yada iki ulusal, bölgesel toplantı
düzenliyorlar. Bu toplantıyı da burada düzenledikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”
dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim ise yaptığı kısa konuşmasında, böyle bir
organizasyonu düzenlemelerinden dolayı pediatri hekimlerine teşekkür etti. Konuşmaların
ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü kurucusu
Prof. Dr. Mustafa Öztürk’e bölüme yaptığı katkılardan plaket takdim edildi ve
“Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı müzikli sunum yapıldı. Kafkas müziği eşliğindeki dans
gösterisinin ardından düzenlenen kokteyl ile açılış programı son buldu. Türkiye’nin değişik
üniversiteleri ile hastanelerden çok sayıda katılımın olduğu kongrede, 18 oturumda, 47
akademisyen sunum yapıyor. Kongre, 7 Mart 2015 Cumartesi günü sona erecek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11940.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayserispor'a moral ziyareti
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar Kayserispor tesislerini giderek futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

06 Mart 2015 Cuma 16:11

Bucaspor ile İzmir'de oynanacak olan maç öncesi antrenmana çıkan futbolcularla biraraya
gelen başkanlar, takıma güvendiklerini ve sezon sonuna kalmadan Süper Lig'e çıkmayı
garantileyeceklerini ümit ettiklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in de
yeraldığı ziyarette Başkanlar Çelik, Özhaseki ve Çolakbayrakdar'ı Genel Menejer Süleyman
Hurma ile Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar karşıladı. Kısa bir sohbetin ardından
antrenmana çıkan futbolcularla biraraya gelen heyet şampiyonluk beklentilerini yineledi.
Futbolculara hitaben kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki, takımın çok iyi bir sezon geçirdiğine
dikkat çekerek, "Bundan iki ay kadar önce yaptığımız bir toplantıda takımın arkasında
olduğumuzu söylemiş ve her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. O günden sonra
oluşturulan yeni yönetimle birlikte bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şehir takımına sahip
çıkmaya başladı, takım da iyi bir sezon geçiriyor. Bu takım bu lige lüks. Şu anda Süper Lig'de
oynayacak bir takım ve kadro var. Bu nedenle sezon sonuna kalmadan Süper Lig'e çıkmayı
garantileyeceğimizi ümit ediyorum. Bu haftaki maçta da başarılar diliyorum" dedi.
"DESTEĞİMİZ SÜRECEK" Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, takıma
duydukları güveni yineleyerek, "Bu takımın şampiyon olacağından şüphemiz yok. Biz şehrin
yöneticileri olarak her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ben de Haseki Başkanım gibi
sezon bitmeden şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Bucaspor maçında da başarılar
diliyorum" diye konuştu. Takım Kaptanı Abdullah Durak da başkanları maç öncesi tribünde
gördüklerinde motivasyonlarının arttığına dikkat çekerek, "Başkanlarımızın ilgisine teşekkür
ederiz. Maça çıktığımızda sizi tribünde gördüğümüzde moralimiz ve motivasyonumuz birkat
daha artıyor. İnşallah biz de bize güvenenleri mahçup etmeyecek ve bu takımı Süper Lig'e
çıkartacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11941.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Fıtık kesesinin içinden yumurtalık çıktı
Kayseri'de fıtık kesesinden yumurtalık çıkan kadın ameliyat edildi.

06 Mart 2015 Cuma 16:14

Kayseri'de bulunan Özel Tekden Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mahmut Şenel, boğulmuş
kasık fıtığı şikayeti ile gelen 33 yaşındaki Sultan Şahin'in ultrasona alındığını söyledi. Op. Dr.
Şenel, "Kasıkta fıtık kesesine çoğunlukla omentum (karnın yağ dokusu), ince bağırsak, nadir
olarakta mesane (idrar torbası) ve kalın barsak girer ve boğulmaya neden olabilir. Fıtık kesesi
içine overların (yumurtalık) girmesi çocuklarda son derece nadir görülen bir durumdur.
Erişkin kadınlarımızda ise milyonda bir rastlanan çok daha nadir bir durumdur ancak
istatistikler olayla karşılaştığınızda anlamını yitirir" dedi. Op. Dr. Şenel, "Benim acil
müdahalede bulunduğum bu hastamda da fıtık kesesinin içinde yumurtalık çıktı. Yumurtalığa

ve doğurganlığa zarar vermeden başarılı bir ameliyatla yumurtalığı batın içerisine tekrar
yerleştirip, fıtığı yama kullanarak tamir ettik" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11942.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Belediye başkanlarından 'hayırlı olsun'
İlçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
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Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan
Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Yeşilhisar Belediye
Başkanı İsmail Akdeniz meclis üyeleriyle birlikte Başkan Çelik'i ayrı ayrı makamında ziyaret
ederek başarılar diledi. Başkan Çelik'in ilçelerine yapılacak olan hizmet ve yatırımlara destek
olacağına duydukları inancı dile getiren başkanlar, uyum içerisinde güzel işler yapacaklarını
söyledi. "BU ŞEHRE BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ" Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu şehir bizim, bu şehirde yaşayan
herkes de bizden hizmet bekliyoruz. Hep birlikte, uyum içerisinde hizmet ederek bu
beklentileri yerine getireceğiz. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ederim"
diye konuştu. Bugün ayrıca Develi Belediyesi eski Başkanı Recep Özkan ile Yahyalı eski
Belediye Başkanı Mehmet Araç, Başkan Çelik'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11943.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

“Siz bu lige lükssünüz; ama hafife almayın”
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Tesislerini ziyaret ederek
Bucaspor deplasmanı öncesi futbolculara başarı diledi. Futbolculara hitap eden Özhaseki,
Kayserispor’un bu lige lüks olduğunu; ancak hiçbir takımın hafife alınmaması gerektiğini
söyledi. Özhaseki, sene sonunda hatta birkaç hafta önce şampiyonluğu ilan edeceklerine
yürekten inandığını kaydetti.
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Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayraktar, Kayserispor Tesislerini ziyaret ettiler. Erkilet’teki Osmanlı Camii’nde
kılınan Cuma namazının ardından Kayserispor tesislerine geçen Başkanları, Kayseripsor
Genel Menajeri Süleyman Hurma karşıladı. Tesisleri gezen Başkanlar daha sonra futbolcuları
antrenman esnasında ziyaret ettiler. Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, birkaç ay önce
futbolcularla yaptığı toplantıyı hatırlattı ve o günden bu yana verilen sözlerin yerine
getirildiğini söyledi. Kayserispor’da bir sıkıntının olmadığını, yönetimin iş başında olduğunu
dile getiren Özhaseki, “Her maçınızı gelip takip ediyoruz. Artık şehre mal olmaya başladınız.
Seyircide de, sizlerde de bir istek ve heyecan var. Buraya toplu olarak gelmemizin nedeni
sizlere destek vermek. Ufak tefek sonuçlara takılmıyoruz. Bunlar futbolda olan şeyler. Sene
sonunda şampiyon olacağınıza, hatta birkaç hafta önce şampiyonluğu garantileyeceğinize
yürekten inanıyoruz. Siz bunları yapacak güçtesiniz” dedi. Kayserispor’un iyi futbolculardan
kurulu olduğunu da belirten Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz bu lige biraz
lükssünüz. Süper Lig’de hiçbir ilave yapılmadan bile çok rahat oynarsınız. Ancak bu işin bir
kuralı var. O da hafife aldığınız her yerde iş kötüye gider. Mağlubiyet kaçınılmaz olur. Bu
yüzden sonuna kadar işi ciddiye almak lazım. Bu hırsla mücadele etmeniz gerekiyor. Böyle
çalışınca Allah da yardım eder. Dünya işleri çalışmayla, Allah’ın yardımı da çalışanlara.
İnşallah sene sonunda bayram havasında şampiyonluğu kutlarız” diye konuştu.
“KAYSERİSPOR’A HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ” Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de Kayserispor’un güçlü bir takım olduğunu ve hak ettiği Süper Lig’e
çıkacağını söyledi. Kayserispor’a her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Çelik, “Özhaseki
Başkanım kendisi ve çevresiyle maddi manevi destek verdi, bundan sonra da sizlerle
olacaktır. Biz de belediye olarak sizleri sahipsiz bırakmayacağız. Sizlerle her zaman beraber
olacağız. Bu takımın sahibinin Kayseri olduğunu bilin. Sizler Süper Lig’e doğru gidin, bizler
de her zaman yanınızda olalım” dedi. FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ Kayserispor Kaptanı
Abdullah Durak da Başkanların sözleri üzerine şampiyonluk sözü verdi. Maçlara çıkarken
Başkanların verdiği desteğin motivasyonlarını artırdığını vurgulayan Abdullah Durak, “Son
maçta hafife aldığımız için 3-0’dan sonra 3-3 oldu. Biz bir ders aldık. O yüzden daha sıkı
çalışıyoruz. İnşallah 3-4 hafta kala şampiyonluğu garantileriz. Senenin sonunda şampiyon
takım olarak sizleri ziyaret ederek teşekküre geleceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11944.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Salonda Melikgazi fırtınası esecek
Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk,Melikgazi Belediyespor takımlarının
maçlarını Kayseri’de oynayacağını ve bu zorlu haftada bütün sporseverleri Pazar günü
oynanacak maçlara davet ettiğini söyledi.
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VOLEYBOL TAKIMI PAYAS BELEDİYESPOR’U KONUK EDİYOR… Türkiye Erkekler
Voleybol 2. Lig B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, Payas Belediyespor
takımını konuk edecek.Bu karşılaşmanın hazırlıklarını antrenör Fuat Kalay nezaretinde
Keykubat tesislerinde günde tek idman yaparak sürdüren temsilcimizde maç öncesinde sakat

ve cezalı oyuncu bulunmuyor.İyi bir hazırlık döneme geçirdiklerini belirten Antrenör Fuat
Kalay, “ligde çıkışımızı sürdürmemiz için bu karşılaşmayı mutlaka kazanmak
zorundayız.”dedi Melikgazi Belediyespor-Payas Belediyespor karşılaşması 8 Mart 2015 Pazar
günü Atatürk Spor Salonu’nda Saat 13:00 de başlayacak. BASKETBOLCULAR LİDER
MALİYE MİLLİ PİYANGO KARŞISINA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAK. Türkiye Erkekler
Basketbol 3. Ligindeki temsilcimiz Melikgazi Belediyespor’da bu hafta kendi evinde grup
lideri Maliye Milli Piyango takımını ağırlayacak. Ligde düşme hattından uzaklaşmak için
çaba sarf eden temsilcimiz evinde oynayacağı bu karşılaşmaya Antrenör Nihat Kahraman
nezaretinde günde yaptığı tek idmanla hazırlandı.Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini
beklemeye başlayan temsilcimiz de sakatlığı süren Sabih dışında sakat ve cezalı oyuncu
bulunmuyor. Melikgazi Belediyespor-Maliye Milli Piyango karşılaşması 8 Mart 2015 Pazar
günü Atatürk Spor Salonu’nda Saat 16:00’da başlayacak. Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, “her
iki takımımız için de bu hafta sonu son derece önemli.Ligde kalma adına zor olmasına karşın
puan alınması gereken karşılaşmalar olarak gördüğümüz her iki maçımıza da taraftarlarımızın
destek vermesini bekliyoruz.Salonlarda her hafta bir etkinliğe sebep olan ve sporseverlerin
salonlara gelmesinde ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlama noktasında üzerine düşen
görevi her zaman layığı ile yerine getiren Melikgazi Belediyespor’un bu zorlu maçlarında da
sporseverlerin tribünlerde takımlarımıza destek vermesi bize güç katacaktır.Ben
basketbolcularımıza ve voleybolcularımıza başarılar diliyorum.Sporseverlerin izlerken keyif
alacağı,centilmence,galibiyetle
sonuçlanan
bir
hafta
olmasını
diliyorum.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11945.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

20 Günde 3 Büyük Sanat Festivali Başarıyla
Tamamlandı…
Genç Sahne Derneği Kültür Sanat Geceleriyle Kayseri’ye Damgasını Vurdu. Genç Sahne
Derneği rüzgârı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde esti. Salonu dolduran
dinleyicileri coşturdu. Genç Sahne Derneğiyle birlikte arka arkaya üç program gerçekleştiren
Birleşen Yürekler Derneği ile sanatçıları sanatseverler ile buluşturmak için olağanüstü gayret
gösterdi. 14 Şubat’ta Yeşilhisar Metem Salonunda, 22 Şubat’ta İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünde yapılan programlar büyük beğeni topladı.
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Birleşen Yürekler Derneği ve üniversitede organizasyonu yapan Erciyes Üniversitesi
Farkındalık İçin Paylaşım ve Atılım Kulübünün Genç Sahne Derneğine verdiği destek
anlamlıydı. Programla öğrencilere yeni dönemde merhaba denildi. ERÜ FİPAK Kulübü
Yönetim Kurulunu oluşturan Alâeddin TÜRKMEN, Kadir Yusuf ÖZTÜRK, D.Gökhan
KENESARI, Barış ÖZTEKİN, Serdar GÖNLÜŞEN, Gizem YAYLI, Dilek EKER, Veli
ŞAHİN, Havva BAŞIBÜYÜK ve Mehmet Ali TEKİNSOY’a programa verdikleri destekten

dolayı çok teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz. 3 Mart 2015 Salı günü saat
19.00 da Sabancı Kültür Merkezinde yapılan “Kültür Sanat Gecesi” büyük bir katılımla
gerçekleşti. Programa yoğun ilgi vardı. Genç yetenekler Oğuzhan SARIKAYA ve Vildan
BOZKURT’un sunduğu program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programı Birleşen
Yürekler Derneği Genel Başkanı ve Genç Sahne Derneği Onursal Başkanı Yasemin
MEYDAN, Genç Sahne Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa Ragıp ADIGÜZEL, FİPAK
Kulübü Başkan ve Başkan yardımcısı birer selamlama konuşması yaptılar. Mustafa Ragıp
ADIGÜZEL, Vildan BOZKURT ikilisin yorumladığı “Canım İstanbul” şiiri seyircilerden
büyük alkış aldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Lideri Murat ŞAHAN
katılanlar arasındaydı. Şiir Dinletisi, Müzik Şöleni, Modern Halk Oyunları ve Tiyatro
gösterimi büyük bir başarıyla sergilendi. Programa Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI, genç
şairlerden Kaan SEYFİ, Bayram ARSLAN, Leyla ŞAHİN program aralarında şiirlerini
yorumladılar. Salondan alkış aldılar. Genç Sahne Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa
Ragıp ADIGÜZEL’in büyük uğraşlar, çalışmalar sonucu hazırlanan programda müzik, tiyatro
ve halk oyunlarını sunan genç kardeşlerimizin başarıları görülmeye değerdi. Başkanımızı ve
ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Program da Genç Sahne Dans Kulübü
Antrenörü Osman MENEKŞE ve Ekibi Halk ve Modern Danslarıyla, Genç Sahne Tiyatro
Kulübü Ahmet Furkan KÜÇÜKKAHVECİ, Kız İsteme adlı komedi oyunu ile ve yine Genç
Sahne Müzik Kulübü Antrenörü Yasin AKSEL Anadolu Rock Müzikleriyle salonu dolduran
Kayserili gençlere sanatlarını en güzel şekilde sundular. Programda Rock Müziği Konseri,
Modern Halk Oyunları, Tiyatro, Genç Sahne Rap Harabe Production Ekibi rap gösterisi,
Üniversite Öğrencisi Esra-Elif BAYAR kardeşlerin Modern Dansları büyük beğeni topladı.
Program sonunda katılımcılara katılım teşekkür belgesi ve madalyalar takdim edildi. Toplu
fotoğrafların çekilmesiyle program sona erdi. Yapılan bu güzel ve özel programlarda sanatın
her alanında şölen vardı, güzellikler vardı. Yapılan bu güzel programlara emek veren dernek
yetkililerine, programa katılan misafirlere, sanatçılara ve salonu dolduran sanatsever
halkımıza teşekkür etmek bir borçtur. Kültür sanat ve edebiyat dolu programlarda buluşma
dualarımla… Haber: Eğitimci Yazar Ali ÖZKANLI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11946.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

'Bavuldaki Hayatlar' Kuklalı Gençlik Oyunu
Agü'de Sahnelendi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası ve Ankara Goethe Enstitüsü işbirliğiyle
“Bavuldaki Hayatlar-Yaşamayı Beklerken” adlı tiyatro oyunu Kayseri’de tiyatro severlerin
beğenisine sunuldu.
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AGÜ Sümer Kampüsü Konferans Salonunda sahnelenen oyun, Almanya’nın tanınmış tiyatro

yazarı Anja Tuckermann ile tiyatro rejisörü ve oyuncu Haluk Yüce’nin ortaklaşa
çalışmalarıyla sahneye konuldu. ‘Türk- Alman İşgücü Antlaşmasının 50. Yılı’ etkinlikleri
çerçevesinde kaleme alınan Kuklalı Gençlik Oyunu, göç olgusunu konu aldı. Türkiye ile
Almanya arasında “Kültürlerarası Diyalog ve Anlayışın Geliştirilmesi İçin Ernst Reuter
Girişimi” isimli proje çerçevesinde desteklenen oyun, giderek kuklaya dönüşen aile
bireylerinin öyküsünü anlattı. Göç olgusunu konu alan, kukla ve oyuncuların birlikte
kullanıldığı oyunda, aile bireylerinin bazılarının işçi olarak Almanya’ya göç etmeleri
sonucunda Türkiye’de akrabalarının yanında kalan çocuk ve gençlere neler olduğu sorgulandı.
Türkiye’de 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri kapsamında ‘’En İyi Yapım’’ ödülüne sahip
olan ve Almanya’da Nisan 2012 de “Kathrin Türks Ödülü” için yarışan 120 oyun içinden
birincilik ödülü alarak “En İyi Oyun Metni” seçilen oyun, ilgiyle izlendi. Oyun, 2011 yılında
"Türk- Alman İşgücü Antlaşmasının 50. Yılı“ etkinlikleri nedeniyle kaleme alındı. 1984
yılından bu yana çocuk ve gençler için kukla ağırlıklı çalışmalar yapan Tiyatro Tempo,
uluslararası alanda daha çok geleneksel “Karagöz“ oyunları ile tanınıyor ve bir çok ülkede
oyunlar sergiliyor. Oyun, AGÜ Sümer Kampüsü Konferans Salonunda bugün saat 17.00’da
yeniden sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11947.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kazalar Mobese'ye Yansıdı
Kayseri'de çeşitli caddelerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları MOBESE
kameralarına yansıdı.
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Kayseri'de çeşitli caddeler üzerine meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları MOBESE
kameraları tarafından saniyeye saniyeye kaydedildi. MOBESE'ye yansıyan görüntülerde kent
meydanında meydana gelen kazada ambulansa yer veren bir otomobilin arkasında seyir haline
olan otomobil sürücüsü, dikkatsizlik sebebiyle duran otomobile çarptığı görüldü. Bir başka
kaza da ise, Yoğunburç Mevkii'nde bir otomobil aniden durunca, arkasından gelen otomobil
duramayıp çarpıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11948.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri'de Bir Kişi Sobadan Sızan Gazdan
Zehirlendi
Kayseri'de bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

06 Mart 2015 Cuma 16:31
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilzesine bağlı Yemliha mahallesinde meydana gelen olayda
K.T.'nin yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Ambulansla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11949.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

'Günahsız Nefesler Projesi'
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Op. Dr. Kemal Tekden, geçtiğimiz gün İstanbul
Yeni Bosna’da ki Hz. Ebubekir Camii’nde ‘Günahsız Nefesler’ projesi kapsamında çocuklar
ile sabah namazında bir araya geldi.
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Dr. Kemal Tekden, bütün çocukların aslında zeki olduğunu, bu konuda onlarla ilgilenmek
gerektiğini ifade etti. Tekden ayrıca ‘Hayatımda katıldığım en güzel sohbetti’ dediği sabah
namazı buluşmasında çocuklara tavsiyelerde bulundu. Çocukların ahlâki davranışlarının
artması ve görerek öğrenmeleri açısından onlarla birlikte dualar ettiğini ifade eden Dr.
Tekden, “Çünkü onlar bizim her şeyimiz. Onlar geleceğimizin teminatı.” dedi. Dr. Tekden’in
‘Günahsız Nefesler Projesi’ kapsamındaki sabah namazı buluşmasında yaklaşık 150 kişinin
bir araya geldiği sohbette “Sabah namazından sonra çocuklarımızla birlikte onlarla birlikte
dualar ettik. Amacımız da bu idi. Günahsız nefesler, günahsız çocuklarla dua etmek duaların
kabulünün daha da artmasına sebep oluyor. O çocuklar aynı zamanda o ortamı teneffüs
ediyorlar ve yaşıyorlar” diye konuştu. Her çocuğun kendi dünyası içinde keşfedilmeyi
bekleyen bir cevher olduğuna vurgu yapan Dr. Tekden, zeki olan çocukları “Yerüstü
zenginlikleri” olarak adlandırdı. Ayrıca bu kapasitesi yüksek olan çocukların uzun vaade de
büyük Türkiye yolundan önemli hizmetler edeceğini söyledi. Son olarak ise bu projenin onları
hem bedeni hem de ruhi ve ahlaki olarak doyuma ulaştıracağını ve nesillerin çatışması yerine,
nesilleri kaynaştıracağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11950.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Başkan Büyükkılıç Ve Ekibi Büyükbürüngüz
Mahallesi Halkı İle
Büyükbürüngüz Mahallesinde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaf ziyaretinde
bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükbürüngüz halkının bölgesel ve coğrafi
yapısından kaynaklanan talepleri olduğunu ve bunların giderileceğini bu yaz aylarında
yörenin toprak analizinin yapılarak tarım ağırlıklı bir çalışma yapılacağı mesajını verdi.
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Yaz aylarında sulama önemli… Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu
hizmetlerin sonucu olarak hızlı bir kentleşme olmaktadır. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve
ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Belediye olarak Büyükbürüngüz Mahallesinde coğrafi
yapısından dolayı tarıma dayalı bir bölgedir. Bu bölgede tarımdan daha çok verim ve ürün
elde edilebilmesi için Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile ortak bir proje yapılarak yörenin
toprak analizi yapılacaktır. Var olan sulama kanalları artırılacak olup yaz aylarının en büyük
sorunu giderilecektir. Eğitim ve kamunun birlikte kullandığı tesisler belediyenin hizmet ve
yatırım kapsamındadır. Şehrin merkezinde hizmet ne ise, bu bölgemiz de aynı hizmet kalitede
yatırım ve hizmet almaktadır. Kısacası “MELİKGAZİ HER AN HER YERDE” hizmetleri ile
varlığını göstermektedir. Nitekim Büyükbürüngüz mahalle halkı Melikgazili olmanın
farklığını yaşamaktadırlar.” dedi. Gençlere ve öğrencilere özel spor alanı… Büyükbürüngüz
Mahalle gezisinde esnaf ve mahalle halkı ile sohbet eden ve gençlerin ve hanımların yoğun
ilgisi ile karşılaşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle gençlerine spor takımlarımızın
formalarını hediye ederek yapılacak olan açık alan spor sahası için yapılacak maçlara hazır
olmalarını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11951.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Pınarbaşı saldırısından 941 yıl hapis cezası
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili tutuklu
yargılanan sanıklara 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 941 yıl hapis ve 162 bin lira adli para
cezası verildi.

06 Mart 2015 Cuma 16:35

25 Mayıs 2012 tarihinde Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısında 2
kişi şehit olmuştu. Saldırının ardından yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklanmış, 5 kişi de tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen dava bugün sonuçlandı. Ankara Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz
Kurumu'nda bulunan A.Ç., telekonferans sistemi ile mahkeme heyetine savunmasını yaptı.
A.Ç. savunmasında, "Ne diyeyim hakim bey. Ben ve çocuklarım mağduruz. Beratımı
istiyorum" dedi. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.Ç.,
B.Ö. ve M.D.'ye ayrı ayrı 'iki kişiyi tasarlayarak öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış
müebbet, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunda ayrı ayrı ağırlaştırılmış
müebbet, '10 kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 kez 15’er yıl hapis, 'diğer 11 kişiyi
öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 kez 14’er yıl hapis cezası, 'nitelikli silah bulundurma ve
ülkeye sokma' suçundan 12’şer yıl hapis ve 24’er bin TL adli para cezası, 'patlayıcı madde
bulundurma ve nakletme' suçundan 10’ar yıl hapis ve 30’ar bin TL para cezası verdi.
Tutuksuz sanıklardan N.Ö. ve S.A.'ya 'terör örgütüne yardım' suçundan 3’er yıl hapis ve her
iki sanığa 'sahte resmi evrak tanzim etme' suçundan 4’er yıl 6’şar ay hapis cezası verilirken,
A.D. ve N.D.'ye ise terör örgütü üyesi olan sanık B.Ö.'ye yardım etmekten 3'er yıl hapis
cezası verildi. Davada tutuksuz yargılanan M.D. ise beraat etti. Mahkeme, tutuklu sanıkları
toplamda 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, toplam 941 yıl hapis ve 162 bin lira adli para
cezasına çarptırırken, tutuksuz 4 sanığa ise toplam 21 yıl hapis cezası verildi. 25 Mayıs 2015
tarihinde Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne PKK’lı teröristlerin düzenlediği intihar
saldırısında polis memuru Ahmet Geben olay yerinde, görevli teknisyen İsmail Sakın ise
hastanede şehit olmuş, 3 terörist de ölmüştü. Aralarında polis çocuklarının da bulunduğu 16
kişi ise yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11952.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Özhaseki, iddialara cevap verdi
AK Parti Aday Adayı ve Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Av. Mehmet Özhaseki "kamu
imkanlarını kendi siyasi propagandası doğrultusunda kullanıyor. Elektrik şirketi yönetiminden
de istifa etmeli" şeklinde dile getirilen iftira ve karalama içerikli açıklamalar üzerine yazılı bir
açıklama yaptı.

06 Mart 2015 Cuma 16:38

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki açıklamasında şunları söyledi: "Ben hali
hazırda AK Parti'den aday adayıyım. Aday olmadan siyasi propaganda yapacak kadar cahil
değilim. Yapmıyorum da. Sadece sanal ortamda lüzumlu gördüğüm açıklamalar yapıyorum
ve televizyonlardan gelen istek üzere kimi programlara konuk oluyorum. Kanuni bir
zorunluluk olduğu için Belediye Başkanlığı görevimden istifa ettim. Kanuni bir zorunluluk
olmadığı için de Elektrik Şirketi’ndeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevime devam
etmekteyim. Elektrik Şirketi’nde bulunuş nedenim de sadece bu. Şirketin hiç bir imkanını ne

siyasi çalışmalarım ne de şahsi ihtiyaçlarım için kullanmamaktayım. Bir yönetici olarak
elektrik şirketine yaptığım katkı, getirdiğim nokta ortadadır. Şirketimiz Türkiye'nin en itibarlı
ve kurum değeri en çok artan şirketidir. Kullandığım binek aracı ise aile şirketimize aittir.
Kısmet olur, adaylığım ilan edildiği tarihten itibaren, tüm adaylar gibi ben de seçim
çalışmalarına başlayacak, seçim bürosu açacak, siyasi çalışmalarıma ve açıklamalarıma
yoğunluk vereceğim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11953.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Yahyalı’da Akkoca Sultan Türbesi açıldı
Yahyalı Belediyesi ilçenin Kopçu Mahallesinde bulunan Akkoca Türbesi’ni tarihi miraslar
arasına aldırmak için çalışmalara başladı. Akkoca Sultan Türbesi’nin tescili için Kültür
Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapan Yahyalı Belediyesi, aynı zaman da
türbenin çevre düzenlemesini yaparak açılışını yaptı.
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Türbe’nin açılışına Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
İlçe Garnizon Komutanı Cemal Ersin Çakır, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü,
İlçe Daire Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinlerini katıldı. Türbe içinde
kılınan İkindi namazının ardından türbe içinde incelemeler yapan Kaymakam Metin Esen,
Başkanı Esat Öztürk türbe ile alakalı mahalle sakinlerinden bilgiler aldı. Türbe ile ilgili
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk ilçedeki kültür miraslarını
koruma altına alarak, en iyi şekilde tanıtacaklarını söyledi. Başkan Öztürk “ Kopçu
Mahallemize ilk ziyaretimizde muhtarımızla birlikte burayı ziyaret ettik. Buranın çevre
düzenlemesi ve bakımı için hemen çalışmalara başladık. Türbe’nin boyası belediyemiz
tarafından yapıldı. Sağ olsun bir iş adamımızda buranın halısın döşetti. Develi-Yahyalı yolu
üzerine Akkoca Sultan Türbesi tabelası karayollarımız tarafından yola takılacak. Buranın
tescili içinde Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Bugün
buranın hem bir açılışını yapalım, hem de tanıtalım istedik. Bugünün anısını da 150 adet çam
fidesini toprakla buluşturacağız.” diye konuştu. Açılış Akkoca Sultan’ın kabrinde yapılan
duanın ardından çam fidanlarının türbe bahçesine dikilmesiyle devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11954.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Güney aşağı ve güney yukarı yolu genişletildi
Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu Güney Aşağı ile
Güney Yukarı arasındaki geçişi sağlayan yol genişletildi.

06 Mart 2015 Cuma 16:45

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sonucu, Güney Aşağı
Mahallesi ile Güney Yukarı Mahallesi arasındaki geçişi sağlayan yol genişletildi. İki mahalle
arasındaki geçişi kolaylaştıracak olan yolun genişletilmesinin ardından tesviyesi yapıldı ve
yolun yağmur ve kar sularından zarar görmemesi için 12 metrelik borular döşendi. Silindirle
yolun sertleştirilmesinin ardından yol taşıt trafiğine hazır hale getirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11955.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Hanımlara yönelik özel yatırımlar
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı
Sevilay İlkentapar, AK Parti Melikgazi Kadın kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, Melikgazi
Belediyesi AK Parti Bayan Meclis Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziaret ederek, kadın ve kadın haklarına yönelik yapmış olduğu
yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

06 Mart 2015 Cuma 16:47

Toplumda kadının ayrı bir önemi ve saygınlığı bulunduğunu belirten Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen yatırım ve
hizmetlerde hanımlar her zaman gündeme getirilmiştir. Bu açıdan özellikle Meslek Edindirme
Kursları sayesinde birçok kadın iş hayatına kazandırılırken, birçok kadın da meslek sahibi
olarak aile bütçesine katkı sağlamıştır. Bayanlara yönelik spor salonları ile birçok hanım
kardeşimiz spor ile tanışmış ve sporun geniş kitlelere ulaşması sağlanmıştır “ dedi. AK Parti
Kayseri Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, AK Parti Melikgazi Kadın kolları Başkanı
Selma Kocaoğlu, Melikgazi Belediyesi AK Parti Bayan Meclis Üyeleri, kadın haklarına saygı
duyan, bu yönde çalışmalar yapan, destek veren ve katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara

teşekkür ederek, kadın haklarının zaten Anadolu insanının özünde olduğunu söyledi. Bayan
katılımcılar ve davetliler ise Dünya Kadınlar Günü’nün kısa tarihini hatırlatarak, dünya da
bayanlara seçilme ve seçme hakkını veren ilk ülkenin Türkiye olduğunu söylediler ve
Melikgazi Belediyesi’nin her vesile de kadınlara verdiği önem ve değeri gözler önüne
serdiğini kaydetti. Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti
ile ziyarette bulunan bayanlara Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında yapılan
Ebruli eşarp ve gül hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11956.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

AK Parti Kocasinan'dan Çolakbayrakdar'a
'hayırlı olsun' ziyareti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyelerin vatandaşın yararına olacak
her işe koştuğunu söyledi.
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AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları
üyeleriyle birlikte Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun'
dileklerinde bulundu. Kayseri belediyelerinin vatandaşla iç içe olduğunu vurgulayan Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşın her sıkıntısını gidermek için yoğun gayret sarfediyoruz.
Bu nedenle onlar da belediyeleri çözümün kaynağı olarak görüyor. Biz de bu ilgiye, sevgiye
ve yoğun beklentiye cevap vermek için gayret ediyoruz" dedi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar
şöyle devam etti: "Bizim belediyecilik anlayışımızda hiçbir zaman; bu bizim
sorumluluğumuzda yaparız, değilse kapımızı kapatırız, şeklinde bir düşünce yer almamıştır.
Her işe başımızı açar koşarız. Her zaman için toplumun menfaatine olacak ne varsa ne
gerekiyorsa yaptık, başka kurumlar yapacaksa bunların da takibini ve koordinasyonunu
gerçekleştirdik. O kurumlara projeler verdik. Yapılması gerekli olan konularda da
istişarelerimiz oldu. Bu nedenle vatandaşımız belediyeleri seviyor ve çözüm kapısı görüyor.
Bu durum bundan sonra da böyle devam edecek." Vatandaşla sürekli birliktelik içinde
çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Biz vatandaşımızın dilek ve
temennilerine her zaman açığız. Buna rağmen sizlerin de tespit ettiği, edindiği bilgi ve istekler
varsa onları paylaşalım, vatandaşımızın beklentisini daha kısa sürede çözüme kavuşturalım"
ifadelerini kullandı. AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç da Başkan
Çolakbayrakdar'a başarılar dileyerek her zaman destek olacaklarını, işbirliği, elbirliği ve güç
birliğiyle omuz omuza koşacaklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11957.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Ahmet Taş, Malatya Ve Elazığ İzlenimlerini
Yazdı
06 Mart 2015 Cuma 18:00

1978’den beri tanıştığım kıymetli dostum Elazığ Palu doğumlu olup daha önce Adana
Tufanbeyli, Malatya Darende ve Elazığ’da meteoroloji memurluğu yapan Mahmut
KANTARCI, ani bir rahatsızlık sonucu vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dostum Mahmut
Bey’in ailesine taziyelerimi sunmak, bu vesile ile Malatya’da ki dostları ve sivil toplum
kuruluşlarındaki dost ve arkadaşları da ziyaret edip, gönüllerini alıp hasret gidermek için
geçen günlerde Malatya ve Elazığ illerine 2 günlük ziyarette bulundum. Cuma akşamı saat
17.00 arabası ile ailecek önce Malatya’ya uğramak için yola çıktık. Özellikle Uzun yayla ile
Darende Malatya arasındaki yollarda kar yağışı sebebiyle ulaşımın zaman zaman aksamasına
rağmen 6 saatlik bir yolculuktan sonra Malatya’ya ulaştık. Malatya terminalinde bizleri
evinde misafir kalacağımız kıymetli dostum İPAŞ ANATEKS fabrikasının genel müdürü
Kemal ÖZBUDAK kardeşim karşıladı. Kemal Bey ile doğru evine gidip çaylarımızı içerek
dinlenirken Kayseri’de birlikte geçen günleri yâd ederek, geçmişi andık, bir sonraki cumartesi
gününün ziyaret palanlarını konuşarak istirahata çekildik. Cumartesi günü Kemal Bey
fabrikadaki işine giderken bende kahvaltıyı müteakip Malatya’da ki dostları ziyaret için şehir
merkezine indim. İlk ziyaret yerim Boğaziçi Eğitim Vakfına oldu. Kıymetli dostum Salih
BÜKER, başkanı olduğu Boğaziçi Vakfı’nın yeni hizmet binasını bana gezdirdi, vakfın
gelecekteki çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Salih BÜKER’le aynı binada hizmet veren
Meşale Derneğini de ziyaret ederek dernek başkanı Taner ÇALHAN’la Meşale derneğinin
eğitim ve gençlik çalışmaları konusunda bilgiler alıp, fikir alışverişinde bulunduk. Boğaziçi
ve Meşale derneğini ziyaret edip buradaki dostlarla muhabbetin ardından 28 Şubat 1997 Post
Modern darbe döneminde Müslüman bir nesil yetiştirmek için büyük emekler verdiği
gerekçesiyle tutuklanıp yıllarca Malatya kapalı ceza evinde kalan geçen yıl tahliye olan Zeki
ŞENGÖZ (Zeki Hoca)’yı ziyaret ettim. Zeki hocayı ziyarette Salih BÜKER ağabeyde
yanımda idi. Bu arada Kemal ÖZBUDAK Bey de fabrikadaki mesaisi bittiği için yanımıza
geldi. Zeki hocayla birlikte 28 Şubat mağduru olarak yıllarca cezaevinde kalan Fahri
MEMUR’da bu arada yanımıza geldi. Onunla da hasret giderdip, geçmiş olsun dileklerimi
sundum. Zeki hocamla 28 Şubat öncesine dayanan bir yakınlığımız var. Bu sebeple
Türkiye’nin değişen siyasi yapısı, dini hayattaki olumlu olumsuz değişmeler, toplum
hayatındaki değişiklikler, sivil toplum kuruluşlarının ve MAZLUMDER’in Türkiye ve
Kayseri’de ki çalışmaları hakkında 2 saat kadar süren verimli bir sohbetimiz oldu. Hasret
gidermenin yanında muhabbet ortamındaki bu görüşmenin de çok faydalı olduğunu
düşünüyorum. Zeki hoca ile vedalaşıp ayrıldıktan sonra Kemal ÖZBUDAK, Salih BÜKER ve
diğer kıymetli dostum Muharrem ÇOBANOĞLU ile birlikte Malatya MAZLUMDER
şubesini ziyarete geçtik. Şube başkanı Abdulkadir YILMAZ’ın yoğun işleri sebebiyle
bulunamadığı ziyarette eski şube başkanlarından Hüseyin SARIGÜL ve diğer yöneticiler
bizleri karşıladılar. Birlikte çayların içildiği ziyaret sırasında MAZLUMDER Malatya
şubesinin çalışmaları hakkında bilgiler aldık, birlikte fotoğraf çektirerek hasret giderdik.

MAZLUMDER’de ki ziyaretin ardından kıymetli insan İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. İbrahim GEZER’in kurucusu olduğu BİLSAN (Bilim Sanat Kültür Merkezi)’ni ziyarete
geçtik. Bugüne kadar Malatya’da yaptığı çalışmalarla şehrin sanatına, bilimine ve kültürüne
renk katmış olan BİLSAN’da çaylarımızı içip, hal hatır sorduk, derneğin faaliyetleri hakkında
bilgiler aldık, yapacakları çalışmalar için başarılar diledik. İbrahim GEZER hoca bugünlerde
Ak Parti’den Malatya milletvekili aday adayı, bunun için İnönü Üniversitesindeki görevinden
ayrılmış. Bir büro tutup seçim çalışmalarına başlamış. Kendilerini ziyaret eden bizleri Pazar
günü bürosunda dostları için düzenlediği kahvaltıya davet etti. Pazar günü İbrahim hoca’nın
bürosunda yapılan kahvaltıya katıldık. 15 kişiyi aşkın katılımcının bulunduğu kahvaltı
sırasında tanışmanın ardından bana Kayseri’de ki sivil toplum çalışmaları, siyasi atmosfer ve
belediyelerin çalışmaları hakkında bilgiler vermem talebinde bulunuldu. Bende dilim
döndüğünce Kayser’de ki gönüllü kuruluşların birlikte yaptığı çalışmalar, milletvekilliği aday
adaylığı, MAZLUMDER’in çalışmaları ve küçük millet meclisi çalışmaları hakkında bilgiler
verdim, sorulan soruları cevaplandırmaya çalıştım. İbrahim hocanın kahvaltı davetine
katılımın ardından Kemal Beyle hanımları da alarak Elazığ’a geçtik. Burada vefat eden
kıymetli dostum Mahmut KANTARCI’nın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Abisi
Nurettin, oğulları ve eşine, kızına taziye dileklerimizi ilettik. Ziyaretimizde Elazığ Abı Hayat
Vakfı başkanı Av. Ersin Bey ve arkadaşım emekli öğretmen Hasan SARIGÜL de sağ olsunlar
bize iştirak ettiler. Mahmut KANTARCI kardeşimin ailesine ziyaretin ardından Elazığ’ın
sembolü Harput’a çıkıp şehri birde oradan temaşa edip ikindi namazını buradaki tarihi camide
eda etmenin ardından Malatya’ya döndük. Akşam 19.00’da Kemal Bey’le vedalaşarak
Kayseri’ye dönmek için vedalaştık. Bu ziyaretlerim sırasında Malatya’ya inişten dönüş için
buradan ayrılışa kadar bana eşlik ederek evinde bizi misafir eden zaman ayıran, ikramlarda
bulunan Kemal ÖZBUDAK kardeşime, eşine, çocuklarına, damadına ziyaretin önemli bir
bölümünde bizlerle olan Salih BÜKER ağabeye, Muharrem ÇOBANOĞLU kardeşime
teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Zeki hocama, Fahri MEMUR’a geçmiş olsun
diyorum. İbrahim GEZER hocaya çıktığı yolda kolaylıklar diliyor, Mahmut KANTARCI
kardeşimin eşine ve çocuklarına da Allah sabırlar versin diyor, sabırlar diliyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11958.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Erciyesspor: 2 - Gençlerbirliği: 4
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor'u 4-2 mağlup etti.

07 Mart 2015 Cumartesi 17:24

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) 52. dakikada John Boye'un, Guido Koçer'e topsuz
alanda yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu, Boye'a kırmızı kart
gösterdi. 66. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu penaltı noktası üzerinde önünde
bulan Yacouba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlar gitti. 1-2 77. dakikada ceza sahası
içerisinde topla buluşan Mervan Çelik, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3 82.
dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Landel, kaleci Gökhan’ı geçerek meşin
yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-4 90. dakikada Serdar Gürler'in serbest vuruşunda top ağlara
gitti. 2-4 STAT: Kadir Has HAKEMLER: Mustafa Kamil Abitoğlu xx, Serdar Gençerler xx,

Alpaslan Dedeş xx KAYSERİ ERCİYESSPOR: Gökhan x, Anıl x, Diakhate xx, Murat
Yıldırım x (Vlemincky dk. 76 x), Boye xx, Edinho xx, Barış Memiş xx (Drenthe dk. 46 xx),
Serdar Gürler xx, Yacouba Sylaa xx, Necati Ateş xx (Mehmet Akgün dk. 46 xx), Cenk Ahmet
xx YEDEKLER: Zülküf Özer, Oğulcan, Emre Öztürk, Caner Osmanpaşa TEKNİK
DİREKTÖR: Mehmet Özdilek GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan Köse x, El Kabir xx, Guido
Koçer xx (Mervan Çelik dk. 63 x), Landel xx, Hleb xx (Gosso dk. 76 x), Tosic xx, Yılmaz
Çalık xx, Doğa Kaya xx, Hakan Aslantaş, Sedat Bayrak xx (Ferhat Görgülü dk. 87 x),
Petrovic xx YEDEKLER: Ferhat Kaplan, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Tomic TEKNİK
DİREKTÖR: Mesut Bakkal GOLLER: Yacouba (dk. 66), Serdar Gürler (dk. 90) (Kayseri
Erciyesspor), Hleb (dk. 33), Landel (dk. 44 ve 62), Mervan Çelik (dk. 77) (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Boye (dk. 54) (Kayseri Erciyesspor) SARI KARTLAR: Edinho (Kayseri
Erciyesspor),
Guido
Koçer,
Ahmet
Çalık
(Gençlerbirliği)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11959.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU'NDAN
'ÖFKE YÖNETİMİ' SEMİNERİ
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından koordine edilen ve Kayseri Kadın Girişimciler
Kurulu tarafından 'Öfke kontrolü' konulu seminer düzenlendi.
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Bir otelde düzenlenen seminer hakkında bilgiler veren Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Merve Sarıoğlu, "8 Mart dünya kadınlar günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de çeşitli etkinlerle kutlanmaktadır. Biz de bu günü fırsat bilerek hem genel kurul
üyelerimizle hem de kurula yeni üye olacak adaylarımızla buluştuk” dedi. Sarıoğlu ayrıca,
"Genel kurul üyelerimizden oluşan bir fotoğrafçı grubunun çektiği çok güzel bir sanatsal
temalı çalışma yaptık. Bunu üyelerimizle paylaşacağız. Kadınlar eğitim alanında daha fazla
geliştirilmesi gereken bir grup olduğu için biz buna kurul üyelerimiz ve yönetim olarak çok
inanıyoruz. İnşallah bütün dünya üzerinde kadınların daha mutlu, daha eşitlikçi, daha adaletli
ve daha gelişmiş bir şekilde daha girişimci olmalarını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
Seminere konuşmacı olarak katılan beden dili uzmanı Tuğba Özdenal, 'öfke kontrolü
hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11960.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Fedakar Kadınlarımızın Geniş Bir Toplum İçin
Güçlendirilmesi Lazım
Develi Kaymakamı Enver Ünlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı
mesajda, "Fedakar kadınlarımızın geniş bir toplum için güçlendirilmesi lazım" dedi.
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Develi Kaymakamı Enver Ünlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj
yayımladı. Ünver mesajında şunları söyledi: "Yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık
beklemeden veren, fedakar kadınlarımızın mefkuresi geniş bir toplum için güçlendirilmeleri,
hayatımızın her alanında var olmaları, daha müreffeh bir Türkiye ve daha güçlü bir sosyal
hayat için ve barış içinde yaşayacağımız bir dünya için şarttır. Türkiye Cumhuriyeti’nin odak
noktasında yer alan kadınlarımız, üstlendikleri, misyonu yaşatma görevini ülkenin yaşadığı
problemlerin birinci derecede muhatabı olmalarına rağmen hiçbir fedakarlıktan çekinmeden
yerine getirmiş; modern ve çağdaş Türkiye’nin oluşmasında söz sahibi olmuşlardır.
Medeniyetimizde çok özel bir konuma sahip olan, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen,
ürettikleri artı değer ile ülkemizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlamışlardır.
Toplumsal hayatta nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan kadınlarımızın hak ettiği yere
gelmesi, katılımcı, üretken ve eşit bireyler olarak toplumda kabul görmesi, yalnızca
kadınlarımızın değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı
bir toplumun temel taşlarıdır. Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve
duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle de
geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bütün dünya kadınlarına
sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diler, yaşamımızın doğumdan ölüme her anında
varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten,
yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar
kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11961.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Diğer ülkelerden 5 kat fazla televizyon izliyoruz
Genç Kaymek Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, “Bizler ve gençlerimiz zararlı şeyler ile uğraşsın diye yurtdışından fon ayıranlar
var” dedi.
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Düzenlenen açılış törenine, Bakan Taner Yıldız’ın yanı sıra TBMM Başkanvekili Sadık
Yakut, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Pelin Gündeş Bakır, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Kulübü Başkanı Bekir Yıldız ve bir çok
davetli katıldı. Açılış töreni öncesinde bir konuşma yapan Bakan Taner Yıldız,”Öncelikle
böylesine faydalı yararlı bir tesisi bölgemize kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Bakın Türkiye büyüyor. Son 12 yıldan bu yana AK Partiyle beraber ekonomimiz
büyüdü. Eğer biz sosyal yapıda büyüyüp de gençlikte küçülüyorsak bizim geleceğimiz yoktur.
Burada yetişen gençlerimiz vatanında hizmet eden gençlerimiz olacak. Burada kitap
okunacak. Sosyal etkinlikler yapılacak. Gençler dünyayı tanıyacak. Bakın internet
açıldığından bugüne kadar çok gelişti. Gerek velilerimize, öğretmenlerime ve kamu
çalışanlarına çok fazla görev düşüyor. Dünya ülkeleri bizim 300 katımız kitap okuyor. Ama
biz onların 500 katı televizyon izliyoruz. Televizyonu az izlememiz gerekiyor. Türkiye’de bir
yılda 23 Milyon civarı kitap basılıyor. Japonya’da bu rakam yılda 4.2 Milyar civarında. O
yüzden bu faaliyet çok önemli .Bizler geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Her birimizin
makamları gelip geçididir. Buralara sizler geleceksiniz. Bugün bonzai var ,esrar var, zararlı
bir çok şey var. Bizler zararlı şeyler uğraşalım diye yurtdışından fon ayıranlar var” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, ”Gençlerimize böyle bir tesis yaptık.
Çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet edecek. Bizler bu tip durumlarda çok mutlu oluyoruz.
Çocuklara ve insana yapılan yatırım hayırlı yatırımdır. Belediyecilikte bir marka hakline
gelen şehrimiz medeniyet ve kültür şehridir. Ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bir
yandan da şehrimize hizmet ediyoruz. Belediyecilik hizmetlerini aksatmadan devam
ettiriyoruz. Ama bir belediyenin asıl yapması gereken iş sosyal tesislerdir. Gençlerimizi n
ihtiyacı olan her tesisi yapıyoruz. Bu tesisleri hep yaptık bundan sonrada yapmaya devam
edeceğiz” diye konuştu. Belediyecilikte genç yatırımlarının önemli olduğunu söyleyen
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı
Mehmet Özhaseki, ”Bayrağı daha iyi yerlere taşıyacak bir kardeşime koltuğumu teslim ettim.
Çok güzel hizmetler yapacaklar. Şükürler olsun ki 21 yıl sonra görevden ayrıldıktan sonra
vicdanım çok rahattı. Ben sizlere hizmet etmeye çalıştım. Keşke şunu da yapsaydım dediğim
bir iş olmadı. Birikimim neyse onları ortaya koydum. Benim için önemli olan husus herkes
bizle gibi iyi niyetli değil. Kamudan beslenmeye alışmış kişilere karşı dik durdum.
Yaklaştırmadım onları. İşin başından sonuna kadar hizmet etmeye çalıştık. Önemli olan
hizmet etmekti. Sizlerin gönüllerini kazanmaktı. Sizlerin dualarını almaktı. Sizlerin karşısında
hizmet etmenin gururunu yaşadık” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11962.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Erciyesspor'da Korkulu Günler
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, futbolcuların
inancını kaybetmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bundan sonraki süreçte sakin ve sabırlı olmak
çok önemlidir” dedi.
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 4-2 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.
Özdilek, “Farklı bir mağlubiyet oldu. Maçtan önce söylediğim gibi rakip olarak görmüştük ve
kaybetmemiz gerekiyordu. İlk yarı oyun anlamında bir şey yapamadık. Rakip daha iyi oynadı.
Ortada giden maçta ilk yarı da iki tane gol yedik” dedi. Kırmızı kart gören Boye’nin cezasını
alacağını söyleyen Özdilek, “10 kişi kalmamız oyunu değiştirdi. Ben oyunda iyi veya kötü
oynadığımızı tartışmıyorum. Sarı kartlı bir oyuncu hakemi aldatmaya yönelik hareketten
dolayı sarı kart görmüyor ve bu belki oyunun kaderini değiştirecekti. Bu tür müsabakalarda
10 kişi kalmayacaksın ve bu oyunun çok daha üzerine çıkmanız gerekiyor. Takım halinde
performansımız çok gerideydi. Boye’nin atılması bütün işleri alt üst etti. Bu süreç daha da
stresli olacak. Bundan sonraki süreçte sakin ve sabırlı olmak çok önemlidir. Kaybetmememiz
gereken bir karşılaşmaydı. Avantaj gibi gördüğünüz maçları çevirmeniz lazım. Pes etmek
yok, yolumuza devam edeceğiz. Bu işin içerisinden çıkacağız. Bunu başarabilecek
kapasitemiz var” şeklinde konuştu. Oyuncuların inancını kaybetmemesi gerektiğini söyleyen
deneyimli teknik adam, “7 haftalık süreçte 5 mağlubiyet kolay değil. İkinci yarı itibari ile
Afrika Kupası’nda olan futbolcuların olması gibi bahaneler sıralayabilirim. Önemli olan
oyuncunun inancını kaybetmemesidir. Bugün hayal kırıklığı oldu ama bunu pozitife çevirecek
olan oyuncu grubudur. Ya teslim olacaksınız ya da başarmak için elinizden geleni
yapacaksınız. Bizim karakterimiz de teslim olmak yok” diye konuştu. GENÇLERBİRLİĞİ
CEPHESİ Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise takım olarak bütünlük
sağladıklarını ifade ederek, “Takım birliğini uygulayıp sonuç alınca daha da güzel oluyor.
Çok kısa sürede bütünlük sağladık. Çalıştığımız şeyleri yapınca insan mutlu oluyor. Rakibin
10 kişi kalması Erciyes'in gardını düşürdü. Önemli olan galibiyetti. Takımımız artık bir yol
aldı ve hedeflerini yükseltmesi lazım. Geçmişle beraber 3-4 maç toparladığımız zaman böyle
bir takım ortaya çıktı. Çok büyük bir hatamız yok. Gereksiz bir kırmızı kart ve bizim de
gereksiz gördüğümüz bir sarı kart var” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11963.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Tekden'den 8 Mart Kadınlar Gününde anlamlı
ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Dr. Kemal Tekden, 8 Mart Dünya Kadınlar günü
sebebi ile 93 yaşındaki Pembe Ünsal’ı evinde ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Dr. Kemal Tekden, 8 Mart Dünya Kadınlar günü
sebebi ile 93 yaşındaki Pembe Ünsal’ı evinde ziyaret etti. Bir süre önce Epidural anestesi
uygulanarak ameliyat edilen Pembe Ünsal’ın safra kesesinden 416 adet taş çıkartılmıştı.
İlerlemiş yaşına rağmen yapılan bu riskli ameliyat sonrası taburcu edilen Ünsal’ın ziyaretinde

duygulu anlar yaşandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünsal, Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Dr. Kemal Tekden’e dua ettiklerini belirtti. Konu ile ilgili açıklama
yapan Dr. Kemal Tekden, “Bütün kadınlarımızın bütün annelerimizin gününü kutluyorum. Bu
vesile ile biz de 93 yaşında ki Pembe teyzemizi ziyaret ettik. Bu aynı zamanda bir hasta
ziyareti ve bu vesile ile tüm kadınlarımıza şiddeti tacizi lanetliyorum. Kadınlarımızın el
üstünde tutulması gerektiğini söylüyorum. Onlara yapılan bu şiddetin sosyolojik ve psikolojik
nedenlerinin araştırılması ve gereken ahlaki derslerin verilmesi gerektiğini, bu vesile ile
onlara gözümüz gibi bakmamız gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın
toplumun bel kemiği olduğunu kadınların el üstünde tutulması gerektiğini de belirtmek
istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11964.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Erciyes, Berlin'de görücüye çıktı
Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi, Berlin'de açılan dünyanın en büyük turizm fuarı ITB
Berlin'de tanıtılıyor.
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Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi, Berlin'de açılan dünyanın en büyük turizm fuarı ITB
Berlin'de tanıtılıyor. 4-8 Mart tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de 49. kez
düzenlenen fuarda 3. kez yer alan Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi, ziyaretçi akınına
uğruyor. 186 ülkeden 10 bin 96 turizm şirketinin katıldığı fuarda, 26 salonda ülkeler turizm
değerlerini tanıtıyor. 3 bin m² büyüklüğü ile en büyük alanı kaplayan Türkiye standında
Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi özel ilgi görüyor. Erciyes standını ziyaret eden Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ve
TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy gibi isimler, Erciyes'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan devasa turizm yatırımlarını yakından takip ettiklerini ve Erciyes'in hem
bölge hem de ülke turizmi açısından büyük katkılar yapacağına inandıklarını söyledi. TUR
OPERATÖRLERİ ŞAŞIRDI Fuarda Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi'ni temsil eden Erciyes
A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler de tur operatörlerinin Erciyes'i gördükten sonra
şaşkınlık yaşadıklarına vurgu yaparak, "Açtığımız stand burada büyük ilgi görüyor. Özellikle
yabancı tur operatörleri, Türkiye'de böylesine donanımlı bir kayak ve kış turizm merkezi
olmasını şaşkınlıkla karşıladılar. Bu yıl kayak sezonu bitmeden gelip görmek istediklerini ve
önümüzdeki yıldan itibaren turist gruplarını Erciyes'e getirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.
Bu da bizi hem sevindirdi hem de fuara katılarak ne kadar doğru bir yaptığımızı göstermiş
oldu" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11965.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kadın sorunlarını bir güne hapseden anlayışı
sağlıklı bulmuyoruz
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Eğitim Bir-Sen adına
konuşan Kocasinan Kadınlar Komisyonu Başkanı Betül Çilek, “Kadınları ve sorunlarını bir
güne hapseden anlayışı sağlıklı bulmuyoruz” dedi.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Eğitim Bir-Sen adına
konuşan Kocasinan Kadınlar Komisyonu Başkanı Betül Çilek, “Kadınları ve sorunlarını bir
güne hapseden anlayışı sağlıklı bulmuyoruz” dedi. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların
haklarını aramak, çalıştıkları işin karşılığı olan ücreti alabilmek ve doğum izni talepleriyle
başlattıkları mücadele mirasının yıl dönümüdür' diyen Betül Çilek şu şekilde konuştu: “Bu
mücadelenin 1857 yılında başladığı dikkate alındığında aradan geçen süre zarfında kadının
yaratılış gayesi çerçevesinde hak ettiği değer, toplumsal misyon sosyal inşa ve geleceği ihya
ekseninde yeterli gelişmenin olmadığı yaşanılan olumsuz örnekler göz önüne alındığında
açıkça görülmektedir. Her 8 Mart’ta kadınların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik
talep ve önerileri kadın erkek toplumun her kesimi tarafından dillendirilmekte ama sorunlar
çözümle buluşturulmamaktadır. Sorunların müzmin çözümsüzlük sarmalında kısır döngüde
kalması farklı kesimlerin konuyu ajitasyon diline çevirerek yaraya tuz derecesindeki
değerlendirmeleri meselenin uç noktalara kaymasına sebep olmaktadır.” Değerleriyle barışık
ve aynı zamanda ileri medeniyet düzeyini yakalamış bir toplumun inşası için kadınların
toplumsal ve kamusal alanda varlık göstermesi gerektiğini belirten Çilek, ayrıca “Bu konuda
kadınları, ayakta sağlam durabilmesi, aile ve iş hayatı arasında parçalanmış görevlerini
eksiksiz yerine getirebilmesi için uygun çalışma ve yaşam şartları oluşturulmalı, bu konuda
kadınlar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir” ifadelerinde bulundu. Betül Çilek daha sonra
sözlerini şu şekilde sürdürdü, ”Kadınların yaşam haklarını korumak ve sağlamak sosyal
hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur. Hızla artan kadın cinayetleri ve şiddet konusunda
devlet acil ve kalıcı önlemler almak zorunda olup kadın konusunda toplumda oluşan vicdan
tahribatını tedavi etmelidir. Kadın konusu siyasi tartışma malzemesi yapılmamalıdır. Erkek
egemen dilin saldırısında feminist jargonun boyunduruğundan kurtarılmalıdır. Kadınların
tamamını kapsayan her toplumsal katmanı her sosyal tabanı içine alan kuşatıcılıkla onların
eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlarını giderici toplumsal itibarlarını koruyucu
tedbirler alınmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak kadınlar medya ve ekonominin vitrin malzemesi
olarak kullanılmamalıdır. Bütün kadınlar eğitim ve çalışma hayatına özgür olarak
katılabilmelidir. Şiddet gören kadınların korunmasına yönelik atılan adımlar caydırıcı ve
toplum vicdanını rahatlatıcı düzeyde olmalı.

Yenileriyle güçlendirilmeli, can emniyeti sağlanmalıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü
kadınların sorunlarına odaklanma açısından bir fırsat olarak görürken, kadınları ve sorunlarını
adeta bir güne hapseden anlayışı da sağlıklı bulmadığımızı ifade ediyoruz ve bütün kadınların
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11966.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

"Ülkemizde kadına şiddette önemli artış
görülmektedir"
Kayseri Makine Mühendisleri Odası (KMMO) Başkanı Ersin Fener, "Ülkemizde kadına
şiddette önemli artış görülmektedir" dedi.
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Kayseri Makine Mühendisleri Odası (KMMO) Başkanı Ersin Fener, "Ülkemizde kadına
şiddette önemli artış görülmektedir" dedi.
KMMO Başkanı Ersin Fener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen
kahvatılda, kadın üyeler ile buluştu. Burada konuşan Fener, "Kadınlar, sadece nüfusumuzun
yarısı olması itibarıyla değil, bir birey olarak kimi yerde anne, kimi yerde eş, kimi yerde evlat
olarak önem arz etmektedir. 8 Mart 1957 tarihinde ABD’de 40 bin dokuma işçisinin daha iyi
şartlarda çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlanmış, çıkan yangın
sonucu 129 kadın işçi hayatını kaybetmiş, 1910 tarihinde bazı STK ve Düşünce kuruluşları
hayatını kaybeden işçilerin anısını yaşatmak adına bu günü kadınlar günü olarak ilan
edilmiştir. Üzülerek belirtelim ki dünyamızda çok yönlü insan hakları ihlalleri yaşanmakla
birlikte, bu ihlallerin en yoğun muhatapları arasında kadınlar başı çekmekte, dünyada her üç
kadından biri şiddete maruz kalmaktadır. Son zamanlarda da, ülkemizde kadına karşı şiddette
önemli artış görülmektedir. Bunun temel nedeni eğitimsizlik, dini ve milli değerlerimizden
uzaklaşmakla çok yakın ilişkisinin olduğunu düşünmekteyiz. Yüce diniminiz kadını cennete
ulaşmada basamak yaparken, ailenin emini ve direğini kadın ilan ederken, toplum huzuru ve
geleceğini aileye ve kadına bağlarken, yüce Türk milleti kadınına toplumda ayrı değer
verirken, yaşanan bu olumsuzlukların başka bir açıklaması yoktur. Bize göre kadın
Resulullahın yanında olan Hz. Ayşe’dir, Hz. Fatıma’dır, Firavun sarayında Hz. Asiye’dir,
Kurtuluş harbinde nene hatundur, Kimi zaman Anne, kimi zaman kardeş, kimi zaman hayat
arkadaşı,
kimi
zaman
dünyalara
değer
evlattır
kadın"
dedi.
Fener ayrıca, "Son yıllarda kadın haklarını koruma ve güçlendirme adına iyi niyetli birçok
çalışmalar yapılmış ve yapılan yasal düzenlemelerle çalışan bayanlara yeni haklar
getirilmiştir. İfade ettiğim gibi bu çalışmalar tamamen iyi niyetli olmasına karşılık olumsuz
birçok sonuçları da berabere getirmiştir. Geçen süreç göstermiştir ki işverenler kadın
çalışanlara sıcak bakmamakta, işletmesi için bir yük oluşturduğunu düşünmektedir. Yapılan
yasal düzenlemeler sadece kamuda çalışan bayanlara fayda sağlarken, özel sektörde çalışan

kadınlar için işten çıkarılma nedeni haline gelmiştir. Son 6 yıl içerisinde meslektaşlarımızın
sayısı 60 yıllık TMMOB tarihinde 2 katına çıkmıştır. Diğer taraftan Ülkemizin büyüme hızı
ve istihdam olanakları bu artışı karşılayamamıştır. Neticesinde yeni mezun olan kadın
meslektaşlarımızın, iş arayışlarında, şansı yok denecek kadar azalmıştır. Yapılan bu
düzenlemeler sözde kadınlara yeni haklar kazandırılması beklenirken, kadınlarımızı zorunlu
eve hapsetmiştir. Süreç ilerledikçe daha vahim sonuçlarla karşılaşılması muhtemeldir"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11967.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

5 bin fidan toprakla buluştu
Hacılar ilçesinde yeşillendirme ve fidan dikim çalışmaları kapsamında 5 Bin adet Çam fidanı
toprakla buluştu.
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Hacılar ilçesinde yeşillendirme ve fidan dikim çalışmaları kapsamında 5 Bin adet Çam fidanı
toprakla buluştu. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Hacılar Belediyesi tarafından ağaç dikimi
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Başkan Yardımcısı
Bilal Özdoğan, daire müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikimi
sonrası bir açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici yeşil bir Hacılar
hedeflediklerini belirterek, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Ekici,
''Başbakanımız tarafından başlatılan 125 Milyon ağaç dikimi kampanyasına bizde Hacılar
olarak 5 bin çam fidanı dikerek katıldık. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilçemizde kişi
başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırıyoruz, yapılan çalışmalar
hemşehrilerimize hayırlı olsun'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11968.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

CHP Aday Adayları Tanıtıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, 25. dönem
milletvekili aday adayları kamuoyuna tanıtıldı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, 25. dönem
milletvekili aday adayları kamuoyuna tanıtıldı. Şehir Tiyatrosunda düzenlenen programda
CHP milletvekili aday adaylarını kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısına yoğun katılım oldu.
Tanıtım toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Ayan, "Bugün 7
Mart 2015 Cumartesi aday adaylarımızı kamuoyunun önüne çıkardık. Sayın basınımızın
aracılığıyla Kayseri hakkına tanıtmayı hedefliyoruz. 15 tane ön seçimle girecek 21 Mart'ta ki
ön seçime girecek adayımız var. 7 arkadaşımızda kontenjan adayı oldular. Biliyorsunuz ikinci
sıra kontenjan adayı olacak. Bunun kararını genel merkez verecek ama büyük ihtimalle 21
Mart'ta ki ön seçim listesi etkili olacak kanaatindeyim” dedi. Ayan, "Sonrasında da ilk
dokuzumuz belli olacak. Yani adaylarımız kesinleşecek ve artık tamamen halkın önüne
çıkacak. Şimdi çalışmalar biraz örgüte yönelik ama 9 kişilik aday listemiz belli olduktan sonra
kamuoyunun önüne çıkmaya başlayacağız. Caddelerde trende otobüste inanın Kayseri’de
olağanüstü bir ilgi var artık milletin AKP iktidarından bıktığı görülüyor. CHP bir teveccüh var
soruyorlar ne yapacaksınız şuana kadar bizimle hiç ilgilenmeyen varlığımızdan bile haberdar
olmayan yurttaşlarımızın bizimle ilgilendiğini görüyorum” diye konuştu. Sözlerini sürdüren
Ayan, "Adaylarımız çok donanımlı, bilgili, dolu dolu arkadaşlarımız. Bu da kamuoyunun
dikkatini çekiyor. Demokratik bir uygulamadır. Biz önce partimiz içinde adayları
belirleyeceğiz. Bu dönem sanırım AK Parti iktidarı gidiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarı başa geliyor. Bu bir bayramdır, coşkudur. Ben bugün bu bayramı burada görüyorum”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11969.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Candan, kadınlar gününü kutladı
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Candan yayımladığı mesajın, "Nezaketleri ve zarafetleri ile toplumların güler yüzü olan
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11970.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Yıldırım'dan Şehit Aileleri Derneği'ne ziyaret
AK Parti milletvekili aday adayı ve Talas Belediyesi eski Başkanı Rıfat Yıldırım Kayseri
Şehit Yakınları, Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında
bilgiler verdi.
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AK Parti milletvekili aday adayı ve Talas Belediyesi eski Başkanı Rıfat Yıldırım Kayseri
Şehit Yakınları, Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında
bilgiler verdi. Şehit Yakınları, Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz ve Muharip
Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı’yı makamında ziyaret eden AK parti milletvekili aday
adayı Rıfat Yıldırım kısa bir konuşma yaptı. Bu Vatan için bedel ödeyen, bedel ödemeye de
her zaman hazır olan evlatlarımıza, ailelerimize her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirten
Yıldırım, "“Tüm çabalar bir insanın, bir fidanın kazanılması üzerine yapılıyor. Tüm mücadele
bir karış toprak için yapılıyor. Bir karış toprağın korunması noktasında hayatını, sağlığını hiçe
sayıp mücadele eden kardeşlerimiz var, onlara çok şey borçluyuz. Şükürler olsun ki artık şehit
haberi gelmiyor tek dileğimiz, hükumetimizin tek çabası huzur içinde yaşamak. Unutmamak
gerekir ki bu ülkede Kürt sorunu yok, bu ülkede terör sorunu var İnşallah devam eden süreçte
o da bitecek” dedi Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ali Yavuz ise, seçim
sürecinde Yıldırım'a başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11971.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Bakan Yıldız'dan Çolakbayrakdar'a 'hayırlı
olsun' ziyareti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Yıldız, son derece tecrübeli,
başarılı ve görevi layıkıyla yapacak Ahmet Çolakbayrakdar'ıseçmiş olmaları nedeniyle
Kocasinan Meclis üyelerine teşekkür ettiğini belirterek,"Bence Ahmet Çolakbayradar
şehrimiz ve bölgemiz adına da çok ciddi bir kazançtır. Çünkü Ahmet Bey dürüstlüğü, zekası

ve oluşturduğu bütün ekiple beraber Kayseri’nin imarına güzelleşmesine ve büyümesine katkı
sağlayacaktır. Bütün ilçe başkanlarımızla beraber Kayseri’nin gelişen ve büyüyen yüzünü
temsil edecek,biz kendisine güveniyoruz. Her zaman olduğu gibi destekçisiyiz ve Kayseri’nin
güzelleşmesine koyacağı katkılardan dolayı da Ankara’da her zaman yanında olacağız. Bize
düşen bir görev olduğunda bütün milletvekili arkadaşlarımla beraber işini kolaylaştıracağız"
dedi. Bakan Yıldız, "Zaten Sayın valimizin Kayseri’deki en büyük mülki amir olarak bütün
belediyelerimizin işlerini kolaylaştıran ve Kayseri’nin gelişmesine olan katkılarını hep
biliyoruz. Tabi ki bu işin bir de teşkilat yanı var. İl Başkanımızın bu manada verdiği desteği
de ben son derece önemsiyorum. Bir ahenk içerisinde ve Kayseri’nin pozitif olarak ona artı
değer katacak ne var ise; iktidarıyla, muhalefetiyle, kamusuyla, özel sektörü ve sivil toplum
örgütleriyle hep beraber bu katkıyı koymaya hazırız. Ben tekrar sağlık, sıhhat içerisinde
kendisine başarılar diliyor ve Kocasinan’ın bu tatlı yarışta mutlaka ön planlarda olacağına
inanıyorum" Başkan Çolakbayradar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başta
Sayın Başbakanımız olmak üzere siz değerli büyüklerimizin teveccühüyle Kocasinan
Belediye Başkanlığına seçilmiş bulunuyorum. Değerli meclis üyelerimiz oylarıyla bu göreve
bizi layık gördü. Meclis üyeleriyle bu üçüncü dönemim. Bu nedenle Kocasinan Bölgesini,
bölgenin yapılaşmasını tanıyorum.Vatandaşımızın beklentileri, yapmamız gereken şeyler ve
kafamızda projeler var, onlara adapte olup çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu görevler
bizim için makam ve mevkiden önemlidir. Layıkıyla bu görevi yerine getirip, bir gün de bu
görevleri birilerine teslim etme durumu olduğu zaman arkamızdan iyi şeyler söyleterek,
kubbede hoş sada bırakarak görevi teslim edeceğiz. Bu görev şuuru ve bilinciyle
çalışmalarımız devam edecek. Bunu, sizlerden gördüğümüz görev aşkıyla yapmaya devam
edeceğiz" şeklinde konuştu. Bakan Yıldız kadınlarla ilgili bir hizmet olup olmadığını sorunca
Başkan Çolakbayrakdar, Kadın Gelişim Merkezleri'nin maketini göstererek, merkezin
fonksiyonlarıyla semt Konaklarını anlattı. Ziyarete TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Vali
Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular,
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11972.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Çolakbayrakdar, "kadın erkek bütünün
yarısıdır"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadın ve erkeğin hayat bütününün birer
yarısı olduğunu belirterek,"Kadınlarımız Allah'ın bize en kıymetli emanetidir" dedi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadın ve erkeğin hayat bütününün birer
yarısı olduğunu belirterek,"Kadınlarımız Allah'ın bize en kıymetli emanetidir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Sevgi ve fedakarlığı
temsil eden kadınlar, huzurlu bir toplumun temel taşlarıdır. Anne sevgi ve hoşgörüsüyle
yetiştirdikleri geleceğimizin mutluluğu kadınlarımızın geleceğe huzurla bakmasına, sevgi,
saygı ve güven dolu bir ortamda yaşamasına bağlıdır" dedi.
Kadınların başarısının; huzurlu toplumun ve geleceğin nedenlerinden biri olduğunu
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kadınlar; huzur, mutluluk, güven ve başarı dolu bir
geleceğe koşarken pek çok engelle mücadele etmektedir. Bu engelleri ortadan kaldırmak için
bir zihniyet değişikliğine, bütün toplumun katkı sağlayacağı bir eğitim hamlesine ihtiyaç
vardır. Kadınların; eğitim engellerinin kaldırılması, bilgi ve becerilerinin artırılması, aile
bütçelerine katkı sağlaması, ekonomide yer edinmeleri, kadın girişimcilerin teşvik edilmesi
için Kadın Gelişim Merkezi kuruyoruz. Bu merkezde kadınlarımızın gelişimi, beceri ve
bilgilerini yenilemeleri için çeşitli imkanlar sağlayacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
hediyemiz Kadın Gelişim Merkezlerimizdir" diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle bitirdi; "Kadınlarımızın yaşadığı ayrımcı, dışlayıcı
davranışları ve şiddeti asla tasvip etmiyoruz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir
kez daha kutluyor, saygılarımı sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11973.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Kayseri Kadın Platformu'ndan 'kadına yönelik
suçlarda ceza indirimi olmasın' isteği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Kayseri Kadın
Platformuna üye kadınlar, yapılan ontak basın açıklamasında, "Kadını öldüren zihniyet
sorgulanmalı ve mahkum edilmelidir. Kadın ve çocukların yaşam hakkına yönelen suçlarda
ceza indirimi uygulanmamalıdır" dedi.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Kayseri Kadın
Platformuna üye kadınlar, yapılan ontak basın açıklamasında, "Kadını öldüren zihniyet
sorgulanmalı ve mahkum edilmelidir. Kadın ve çocukların yaşam hakkına yönelen suçlarda
ceza indirimi uygulanmamalıdır" dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen çelenk koyma etkinliğine Kayseri Kadın Platformu,
CHP Kadın kolları, BBP Kadın Kolları, Emekli Astsubaylar Derneği, Türk Dünya Kadın
Dayanışma Platformu, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği
üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk
Kadın Platformu adına konuşan Dr. Sema Karaoğlu, , "Cinsiyet farkı gözetmeden, kadınerkek eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilen 8 mart günü, 1977
yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘`Kadın Hakları ve Dünya Barışı Günü ‘`
olarak ilan edilmiştir. Kadın sorunlarına çözüm önerilerinin sunulduğu, kadına karşı her türlü

ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin tekrar tekrar
dile getirildiği, aynı zamanda emek ve dayanışma günü olarak da ifade edilen bu gün vesilesi
ile Kayseri Kadın Platformu olarak tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz" dedi.
Karaoğlu, "Türkiye’de kadınların yaşadıkları sorunların başında yaşam haklarının ihlali
gelmektedir. Kadınlarımız cinsel istismar, fiziksel şiddet, psikolojik ve sosyal baskı gibi çok
farklı şiddet türleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar" ifadesinde bulunarak, açıklamasını şu
şekilde sürdürdü: "Sadece ülkemizde değil, tüm toplumlarda kadınlar daha az eğitim almakta,
okuma yazma öğrenmeleri engellenmekte, yoksulluğa mahkum kılınmakta, aynı işi yaptıkları
halde daha az para kazanmaya devam etmektedirler. Görünmeyen ev içi emekleri karşılıksız
ve sosyal güvencesiz kalmaktadır. Kadınlar, yeryüzündeki toplam işgücünün yüzde 65 ini
yapmalarına rağmen dünya gelirinin sadece % 10 unu almaktadır. Kadınlar dünyanın yarısını
oluşturduğu halde, dünyanın tüm mal varlığının sadece %1 ine sahiptirler. Bugün yeryüzünde
her üç kadından biri ekonomik, sosyal, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.
Kadına yönelik ayrımcılık ve bunun uzantısı olan şiddet, bir insan hakları ihlalidir. Cinsiyet
eşitliğini sağlamada dünyada en önde gelen ülkelerin yer aldığı Avrupa Birliği’nde bile durum
içler acısı iken, Türkiye gibi cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanamadığı ülkelerde kadına
yönelik şiddetin yaygınlığını tahmin etmek çok zor değil. Son günlerde neredeyse her gün
işlenen kadın cinayetleriyle, bu şiddetin artık bir katliam boyutuna vardığını görüyoruz.
Maalesef kadına karşı şiddet konusunda, OECD ve AB ülkeleri arasında kadına yönelik şiddet
oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Ülke olarak ulusal ve uluslar arası
düzeyde,kadınlar lehine kabul edilen birçok yasal düzenleme yapılmasına rağmen, bu
sorunların ciddiyetle varlığını sürdürmesi çok düşündürücüdür. Kanun yaparak ya da
uluslararası anlaşmalara imza atarak kadına şiddetin durdurulamadığı ortadadır.
Uygulamaların denetlenmesi çok önemlidir. Ortada suçlu aramadan, hep birlikte şapkaları
önümüze koyup düşünme zamanıdır, nerde yanlış yaptık da son 10 yılda bu kadar geriledik
diye. Söylemlerin iyiliği hoşluğu değil eylemlerin ve uygulamaların gerçekliği ve yeterliliği
tartışılmalıdır. Kadınların şiddete uğradığında yada şiddet riski olduğunda şiddet ortamında
yaşayamayacağı açıktır .Türkiye de sığınma evi sayısı da maalesef yetersizdir. Halen sığınma
evleri olmayan illerimiz mevcuttur. Toplumsal yaşamın her alanında büyük sorumluluklar
yüklenen, gelecek kuşakların yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi olan kadınlarımızın, sahip
olduğu haklarının bilincine varmaları büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımız; ekonomik ve
sosyal yaşama katılımda, karar verme süreçlerinde daha etkin rol oynamalı, siyasal alanda
daha yüksek oranlarda temsil edilmelidirler. Önümüzdeki seçimlerde siyasi partiler kadın
adaylara seçilebilir sıralarda yer vermeli, kadınlar da bu yarışta kazanmak için dimdik ayakta
ve mücadeleci olmalıdır. Yerel yönetimlerde ve meslek örgütlerinde de yeterince kadın
temsilcimiz olmadığı bir gerçektir. İlimiz eski Talas Kaymakamı Sayın Yasemin Özata
Çetinkaya cumhuriyet döneminin 3. kadın valisi olarak Sinop a atanmıştır. Biz Kayserili
kadınlar olarak sayın valimize bu vesile ile başarılar diliyor , kadın valilerimizin artmasını
temenni ediyoruz. Kadının insan haklarını tanımak ve geliştirmek ve kadına yönelik şiddeti
önlemek; uluslararası kuruluşların, siyasi iktidarların ve devletlerin olduğu kadar, medyanın,
toplumun, STK ların, hepimizin sorumluluğundadır. Geleceğimizi yapılandıracak
çocuklarımızın en az lise düzeyinde bir okulu ‘kızlı erkekli’ bitirmesi sağlıklı bir gençlik ve
sağlıklı bir toplumsal ilişki için gereklidir. Kadın sorunun temelinde, insan hakları sorunu
olduğu gerçeğinden yola çıkarak ,devlet ; yasama-yürütme ve yargı organıyla eşgüdümlü
olarak bir zihniyet devrimi gerçekleştirmek zorundadır. Devletimiz çağdaş bir sosyal devlet
olmanın gereğini yerine getirmeli, bu konuda gerekli olan hassasiyeti göstererek; eğitim
çalışmaları ve yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Öldürülen ya da şiddete uğrayan kadınların;
giydikleri elbiselerin rengi,etek boyu, makyajı, cep telefonuyla sık konuşması gibi nedenler
tahrik sayılarak madur edene büyük ceza indirimleri uygulanmaktadır. Bu nedenle,kadın
cinayetlerini işleyenler hak ettikleri cezalarla cezalandırılmamakta,çoğunlukla da haksız

tahrik hükümlerinden faydalanarak az cezalarla kurtulmaktadır, tüm bunlarla caydırıcılığın
sağlanması beklenemez. Kadını öldüren zihniyet sorgulanmalı ve mahkum edilmelidir. Kadın
ve çocukların yaşam hakkına yönelen suçlarda ceza indirimi uygulanmamalıdır. Devlet kamu
kuruluşları ve STK lar ile kadın sorunlarına duyarlılığın arttrırılması sağlanmalıdır Devlet,
kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamalıdır. Türk toplumsal yapısı
düşünülerek okullarda, camilerde, kahvelerde, kışlalarda ve özellikle görsel medyada kadın ve
çocuklara yönelik şiddeti önlemek için eğitim kampanyaları başlatılmalıdır. Tüm bunlar
yapılırken kadın örgütleri ile iş birliği içinde olunmalıdır. Yukarıdaki tüm önerilerimiz ışığı
altında kadınların birey ve vatandaş olarak haklarının korunması yolunda duyarlılığımızı
sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11974.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Yöresel yemek yarışmasının galası yapıldı
Kayseri’de düzenlenen yöresel yemek yarışması galasında konuşan Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, fast food tarzı yemeklerin çıkmasıyla yöresel yemek kültürünün giderek
kaybolduğunu söyledi.
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Kayseri’de düzenlenen yöresel yemek yarışması galasında konuşan Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, fast food tarzı yemeklerin çıkmasıyla yöresel yemek kültürünün giderek
kaybolduğunu söyledi. Kayseri Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile
Aşçılar Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Yöresel Yemek Yarışması’nın galası
yapıldı. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Aşçılar
Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Türkiye’nin mutfak kültürünün dışarıdan bakıldığı zaman
döner ve kebap olarak görüldüğünü söyleyen Açıköz, “Türkiye dışarıdan bakıldığı zaman
kebap ve dönerden ibaret bir mutfak kültürünün olduğu görülüyor. İnsanlar öyle görüyor. Son
yıllarda yapılan çalışmalarla gerçekten Adana’da olsun, Gaziantep’de olsun, Kayseri’de
olsun, Ağustos ayında Bursa’da olsun etkinliğimiz olacak. Eğer Kayseri mutfağı sadece
sucuk, pastırma ve mantıdan ibaret olduğunu söylesek de bugün hanımları gördük, harika
yemek yaptı. Dolayısıyla köylerde yaşlı teyzelerimize, ninelerimize gitsek unutulmaya yüz
tutmuş bir bu kadar daha harika yemek olacak” ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Orhan
Düzgün ise, yemek kültürünün önemine değinerek, fast food tarzı yemeklerin çıkmasıyla
yemek kültürünün giderek kaybolduğunu söyledi. Vali Düzgün, “Kayseri mutfağı Türkiye’de
bilinen önemli mutfaklar arasında yer alıyor. Turizmde de yemenin, içmenin, mutfağın son
derece önemi var. Çünkü bir ülkeye, bir şehre gittiğinizde o şehrin doğal güzelliklerini,
kültürel mirasını, müzelerini, gezilebilecek olan yerleri gezdikten sonra en çok aradığımız
konu ise ‘Nerede yemek yenilebilir? Buranın nesi meşhurdur?’ bunun arayışına geçersiniz. Ve
insanların ayrıldıktan sonra akıllarında kalan gezip gördükleri yerler dışında oranın lezzetidir.
Fast Food tarzı yemeklerin hızlanmasıyla da geleneksel yemek kültürümüzün kaybolduğunu

görüyoruz. Artık evlerde insanlar çok eskiden çok daha özenle yemek yaparlarken daha kolay
yapılabilen bazı yemeklerle karın doyurulmaya çalışıldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Açıköz, Vali Düzgün’e aşçı kıyafeti giydirdi. Öte
yandan 110 yarışmacının katıldığı yarışmada ‘Ana Yemekler’ kategorisinde ‘Tepsi Mantısı’
ile Halime Tokkaroğlu birinci, ‘Arabaşı’ yemeği ile Meltem Çopur ikinci, ‘Pehli’ yemeği ile
de Burak Çetin üçüncü oldu. ‘Hamur işi’ kategorisinde ‘Yağ Mantısı’ ile Ayşe Alakuş birinci,
‘Tandır Böreği’ ile İfakat İpekligil ikinci, ‘Tandır Böreği’ ile Arzu Livçalkan üçüncü oldu.
‘Tatlı’ kategorisinde ise ‘Sarığı Burma’ ile Ayşe Zeynep Şahin birinci, ‘Pekmezde Kabak
Tatlısı’ ile Merzuka Türkoğlu ikinci, ‘Nevzine’ ile Nevin Puma üçüncü oldu. Programa İl
Kültür ve turizm Müdürü İsmet Taymuş ile Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11975.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Atletizmin kalbi Kayseri’de atıyor
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık
Merkezi’nde (TOHM) atletizm branşında boy gösteren genç atletler başarıdan başarıya
koşuyor. Atletizm Antrenörü Süleyman Altınoluk, Şubat ayı içerisinde, Kayseri atletlerinin 8
Türkiye rekoru kırdığını söyledi.
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık
Merkezi’nde (TOHM) atletizm branşında boy gösteren genç atletler başarıdan başarıya
koşuyor. Atletizm Antrenörü Süleyman Altınoluk, Şubat ayı içerisinde, Kayseri atletlerinin 8
Türkiye rekoru kırdığını söyledi. 2007 yılından bu yana Kayseri’de atletizmi iyileştirmek için
çalıştıklarını söyleyen, Atletizm Antrenörü Süleyman Altınoluk, TOHM projesiyle beraber
daha somut başarılar elde etmeye başladıklarını ifade etti. Türkiye’de bulunan TOHM’lar
arasında en başarılı ekibin Kayseri’de olduğunu söyleyen Altınoluk,” Biz yaklaşık 6 yıl önce
Kayseri’de atletizm iyileştirme adına bir proje başlattık. Bu projenin de meyvelerini almaya
başlıyoruz. 2 yıl önce de bakanlığımızın başlattığı bir proje var. Türkiye Olimpiyatlara
Hazırlık Merkezi projesi sayesinde kayseri atletizmini üst noktalara taşıdık. Şu anda somut bir
sonuç söyleyecek olursak TOHM’lar içerisinde milli takıma sporcu çıkarma derecesine ve
merkez içerisindeki sporcuların uluslararası başarıları veya koştukları kronometrik derecelere
bakıldığı zaman en başarılı merkez olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi. “KAYSERİ EKİBİ
BAŞARIYA DOYMUYOR” Sporcular ile birlikte kısa ve orta vadeli hedeflerini
belirlediklerini belirten Altınoluk,” Genel bir tahlil yapacak olursak her dönem mutlaka
Kayseri’den her yaş kategorisinde milli takımda sporcularımız bulunmaktadır. Bulgaristan’da
yapılan Avrupa kros şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan takımın milli sporcusu Cihat
Ulus’tur. Yine gençlerde Avrupa kros şampiyonasında 4 kişilik puanlamaya giren takımın iki
sporcusu olan Ramazan Barbaros ve Süleyman Bekmezcidir. 6 bin metrede 3.

olmuşlardır.Bütün okullarda tarama yapmaya başladık. Okullardan çıkacak genç yeteneklerin
antrenör arkadaşlarımızla birlikte uzun vadede 2020 2024 olimpiyatlarına ve diğer
uluslararası yarışmalara hazırlayacağız. İlimizde orta ve uzun mesafede 800 ile 10 bin
arasındaki sporcuların üzerinde duruyoruz. Çünkü koşullarımız buna uygundur. 2014 şubat
ayından 2015 şubat ayı aralığında ilimiz sporcuları 8 Türkiye rekoru kırdı. Bu Kayseri
atletizminin geldiği noktayı göstermektedir. Kapalı salonlarda Türkiye rekorlarının yüzde
50’si bizim sporcularımıza aittir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11976.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Aile Hekimlerinin Cumartesi nöbetlerini kabul
etmiyoruz
Ufuk Sağlık-Sen Genel Başkanı Adnan Bayraktar, sendikalarına üyelerinin iyi ve kötü
günlerinde yanlarında olacaklarını söyleyerek, memur ile idaresi arasında köprü vazifesi
görmeyi amaçladıklarını söyledi.
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Ufuk Sağlık-Sen Genel Başkanı Adnan Bayraktar, sendikalarına üyelerinin iyi ve kötü
günlerinde yanlarında olacaklarını söyleyerek, memur ile idaresi arasında köprü vazifesi
görmeyi amaçladıklarını söyledi. Sendikasının, Kayseri'de toplantısına katılan Ufuk Saglık Sen Genel Başkanı Adnan Bayraktar, üyelerine sosyal faaliyetler sunduklarını söyleyerek,
mensuplarının hak ve menfaatlerini koruduklarını ifade etti. Bayraktar,"Sendikamız,
memurların hak ve menfaatlerini korumak, kollamak, geliştirmek ve üyelerimizin iyi ve kötü
günlerinde yanlarında olmak vardır. Her türlü hakkını hukuki çizgiden çıkmadan sonuna
kadar aramak için, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’ın söylediği gibi ‘Haksızlık
karşısında susan dilsiz şeytandır’ Hadis-i Şerifi ışığında, hukukun, adaletin, özgürlüğün ve
demokrasinin yanında olmak için 14 Ocak 2014 yılında sendikamız kurulmuştur. İnşallah
memurların her türlü hakkını hiçbir menfaat beklemeden sonuna kadar arayacağımıza biz söz
veriyoruz. Hiçbir siyasi ve ideolojik yapının öncüsü, sözcüsü, arka bahçesi olmadan sadece ve
sadece memurların hakkını savunmak için sonuna kadar gideceğiz çünkü minneti olanın
izzeti, izzeti olanın da minneti olmaz. Bu misyonla ve ilkeyle hareket edeceğiz’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11977.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Sağlık çalışanları kadına şiddete karşı yürüdü
Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde,
kadına ugulanan şiddete karşı yürüdü.
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Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde,
kadına ugulanan şiddete karşı yürüdü. Yürüyüş öncesinde bir açıklama yapan Halk Sağlığı İl
Müdürü Dr. Yunus Karadağ, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünya emekçi kadınlarının
kutladığı uluslar arası bir gündür Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8
Mart'ın dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Tüm dünyada olduğu giib
ülkemizde de kadına yönelik aile içi şiddet, mücadele edilmesi gereken ciddi bir toplumsal
sorun olarak varlığını sürdürmektedir" dedi. Karadağ, "Kadına yönelik ve aile işi şiddet
günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir. Kadına yönelik aile
içi şiddet türmeri, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddettir. Aile içi şiddet, şiddet
mağduru ve risk altındaki kadınlarda depresyon, organik nedeni olmayan ağrılar ve
bayılmalar, uykusuzluk, yogun korku, değişkenlerden kaygı duyma yetersiz beslenme, anne
ölümlerine, intihara neden olmaktadır" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: " Aile içi
şiddet bir sağlık sorunu olmasının yanı sıra aile içindeki diğer bireyleri ve çevreyi de
etkilediğinden aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Ailede şiddete uğrayan çocuklarda
anksiyete, depresyon, öğrenme güçlüğü içe kapanma gibi sorunlar görülmektedir. Aile içi
şiddete karşı duyarlılık geliştirmek ve başkalarının da geliştirmesi için çabalamak insan
haklarının gelişmesine katkı sağlar. Ulkemizde de aile içi şiddete karşı her yaş ve düzeydeki
bireylere duyarlılık kazandırıücı programların arttırılmasının çok yararlı olacağı açıktır.
Duyarlılık geliştirmenin şu an karşı karşıya olduğumuz olumsuz durumun ortadan
kaldırılmasına katkısı olabileceği gibi önleyici rolü de olabilecektir." Halk Sağlığı çalışanları
İnamü-2 parkında ellerindeki afişlerle aile içi şiddet ve kadına şiddete karşı yürüdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11978.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Gülben Ergen: “kadınını üzen ben
Müslümanım demesin”
Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği, yardım kampanyası etkinliğine
katılan sanatçı Gülben Ergen, “Kadınını üzen ve ağlatan hiçbir erkeğin ben Müslümanım
demesine imkan ve ihtimal yok” dedi.
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Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği, yardım kampanyası etkinliğine
katılan sanatçı Gülben Ergen, “Kadınını üzen ve ağlatan hiçbir erkeğin ben Müslümanım
demesine imkan ve ihtimal yok” dedi. Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucu Başkanı ve
Sanatçı Gülben Ergen, derneğinin yardım kampanyası etkinliği sebebiyle Kayseri’de Forum
Kayseri Alışveriş Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan
Ergen, hayranlarını selamladıktan sonra, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü
kutladı. Kadına şiddet konusuna da değinen Ünlü Sanatçı, “Kadınını üzen ve ağlatan hiç bir
erkeğin ben Müslümanım demesine imkan ve ihtimal yok. Çünkü kalp kırmak, Kabe’yi
yıkmak ile eş anlamlıdır. Hiç bir kadının kalbi kırılmamalıdır. Kadınlar ağlamamalıdır.
Yuvayı yapan, eşine bakan, çocuğunu yediren, evin maddi ve manevi bütün bütçesini idare
eden kadınlar hor görülmemelidir. Özgecan için hala yas tutuyoruz. Bu duyduğumuz bir olay.
Daha duymadığımız ne tecavüzler ne ölümler var. Ülkemizde de var. Dünyada da mevcut.
Bunlara 'dur' demek için erkek çocuklarını paşalar gibi büyütmeyeceğiz hanımlar, sevmeyi
bilerek büyüteceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11979.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

"Kadınlarımızın Değerini Bir Gün Değil Her
Gün Bilmemiz Lazım"
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar8 Günü
nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Kadınlarımızın değerini bir gün değil her gün bilmemiz
lazım" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar8 Günü
nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Kadınlarımızın değerini bir gün değil her gün bilmemiz
lazım" dedi. Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'de ilk kez 1921 yılında
kutlandığını belirterek, "Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok değer vermiş,
erkeğe de çok mesuliyet yüklemiştir" ifadesinde bulundu.Ünsal, "8 Mart, aynı zamanda,
kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları ortak sorunların gündeme
gelmesi için bir fırsattır. Yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, kadınlarımızın yükünü bir kat
daha arttırmaktadır. Ev ve iş hayatında sorumluluğu artan kadınlarımızın sorunları da aynı
ölçüde artış göstermekte, bu da özel hayattan, sosyal hayatın birçok alanına kadar
kadınlarımızın çeşitli düzenlemeler ve pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla desteklenmesine
duyulan ihtiyacı görünür kılmaktadır. Hükümetimizin, bu konuya büyük hassasiyet gösterdiği,
kadınlarımızın hem iş hem özel hayatlarında daha iyi koşullar altında yaşayabilmelerini
sağlamak için her türlü düzenlemeyi hayata geçirmeye çalıştığı bir gerçektir" diye konuştu.
Ünsal, "Şüphesiz ki, kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi, kadınsız bir yönetim; sadece
kadınlar değil bütün toplum için bir eksiklik olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11980.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Vali Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde Kadınların Resim Sergisi’ni Açtı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlar tarafından
hazırlanan resim Sergisinin açılışını yaptı.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlar tarafından
hazırlanan resim Sergisinin açılışını yaptı. Vali Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi
Salonu’nda düzenlenen resim sergisinin açılışına gelişinde Vali Yardımcıları Erdoğan
Aygenç, Mehmet Emin Avcı ve Mehmet Aktaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş
tarafından karşılandı. Vali Düzgün, serginin açılışında, anlamlı bir günde tamamı kadınlar
tarafından yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünce düzenlenen kursa katılan 35 kadının 145 yağlı boya eserinin yer aldığı serginin
kadınların yeteneklerini de ortaya koyması açısından önem taşıdığını kaydeden Vali Düzgün,
kadınlara yönelik kursları devam ettireceklerini dile getirdi. Kadınlar ve çocuklarla birlikte
serginin açılışını yapan Vali Düzgün, çiçek hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutladığı kadınlardan eserleri hakkında bilgiler aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde ki
sergi 1 hafta süreyle gezilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11980.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

Futbolda Küfür Ve Şiddet Sonrasında Biber
Gazlı Müdahale
Kayseri'de oynana Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakasının bitişinde taraftarların küfür
ederek koltukları kırması sonrasında polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti.
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Kayseri'de oynana Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakasının bitişinde taraftarların küfür
ederek koltukları kırması sonrasında polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Kayseri Sümer
1 Nolu Stadında BAL müsabakasında 17 puan ile 10. sırada bulunan Hacılar Erciyes Gençlik
ve Spor Kulübü ile 39 puan ile ikinci sırada bulunan MKE Kırıkkalespor karşılaşması 1-1
eşitlikle tamamlandı. Maç boyunca hakeme, karşı takım oyuncularına ve taraftarlarına küfür
eden MKE Kırıkkalespor taraftarları, baçın bitiş düdüğü ile birbikle koltukları kırarak hem
polislere hem de sahaya fırlattı. Taraftarların taşkınlığının artması üzerine maç boyunca
güvenlik önlemi alan polis, biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında arbede
yaşanırken, biber gazından etkilenen iki kişinin yardımına yine polis ekipleri koştu. Biber
gazından etkilenenler ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken,
gerginlik iki takım taraftarlarının da stattan ayrılmasıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11982.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

