KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.05.2016–08.05.2016
Suriyeli mültecilerden “Halep yanıyor”
çığlığı
Kayseri’ye sığınan Suriyeliler, Halep şehrinde devam eden bombardımana dikkat çekmek için
eylem yaptı. Kayseri Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği mensupları “Halep Yanıyor”
sloganlarıyla bombardımana karşı Türkiye ve Dünya’nın dikkatini çekmek için Cumhuriyet
Meydanı’nda slogan atarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada Türk ve Kürt halkının
olaylara duyarsız kalmasından yakınıldı. Grup eylemin ardından olaysız dağıldı.
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Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği Başkanı Ebabekir Karakaş, ”Ey Müslüman Türk ve Kürt
halkı size Halep’i unutturan nedir? İngiliz ve Fransızların 100 yıl önce belirlediği aptalca
sınırlar mı? Miraç Kandili yaklaşıyor. Yavaş yavaş Kudüs edebiyatları yapılmaya başlanıyor.
Hiç kimse kusura bakmasın Kudüs’ün yolu Halep’ten geçer. Tarihe bakıldığında bu anlaşılır.
Kudüs’ü fethedecek Selahaddinler tarihte olduğu gibi bugün de Halep’ten çıkacaktır” dedi.
Beşar Esad rejimiyle Rus ordusuna ait savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu kentin
muhalif bölgelerinde en az 251 kişi daha yaşamını yitirdi. Halep’te yaşayanlar enkaz altında
kalan yakınlarını kurtarmak için çaba harcıyor. Halep’te yaşanan dramı Türkiye ve Dünya’ya
duyurmak için eylem yapan Suriyeli mülteciler katliamın sona ermesini istedi.
Kayseri Öncü Nesil İnsanı Yardım Derneği öncülüğünde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda
toplanan Suriyeliler slogan atarak tekbir getirdi. Arapça sloganlar atan grup Türkçe ve kendi
dillerinde basın açıklaması yaptı. Halep’te devam eden bombardımanlarda sivil halkın hedef
alınarak hastane ve camilere varil bombaları atıldığı belirtilen açıklamada Türk ve Kürt
halkının olaylara duyarsız kalmasından yakınıldı. Basın açıklamasında Halep’e destek isteyen
Kayseri Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği Başkanı Ebabekir Karakaş, ”Ey Müslüman Türk
ve Kürt halkı size Halep’i unutturan nedir? İngiliz ve Fransızların 100 yıl önce belirlediği
aptalca sınırlar mı? Miraç Kandili yaklaşıyor. Yavaş yavaş Kudüs edebiyatları yapılmaya
başlanıyor. Hiç kimse kusura bakmasın Kudüs’ün yolu Halep’ten geçer. Tarihe bakıldığında
bu anlaşılır. Kudüs’ü fethedecek Selahaddinler tarihte olduğu gibi bugün de Halep’ten
çıkacaktır” dedi.

Suriyeli sığınmacılar eylemde Türkçe ve Arapça yazı pankartların yanı sıra, “Halep yanıyor”
yazılı kırmızı bir tişört giydi. Grup basın açıklamasının ardından sloganlar atmaya devam
ederek olaysız şekilde dağıldı.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17201.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Yıkımla gelen kâbus
Hastane Caddesi’nde kontrolsüz bina yıkımı yandaki apartman sakinlerinin kâbusu oldu.
Kepçe ile yıkılan bina Seval apartmanı’nda hasara neden olunca, dört katta yaşayan 12 daire
bir günde boşaltıldı. Bina altında ticaret yapan esnafın da ticarethanesi mühürlenerek giriş
engellendi. Sabah evlerinden ayrılan sakinler, akşam evlerinin mühürlenmiş haliyle karşılaştı.
Bir aydır akrabalarının evlerine sığınan bina halkı, kendi evlerine yeniden girebilecekleri
günü bekliyor.
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Hastane Caddesi üzerinde bulunan E. Bekir apartmanı yerine yenisi yapılmak için yıkılmaya
başladı. İlgili kurumlardan izin alan yetkili firma Vin Yapı İnşaat, kepçe ile yıkım çalışması
yaptı. Yıkım çalışması sırasında kepçenin kovasının çarpması sonucu yıkık bina ile yapışık
olan Seval Apartmanı kirişlerinde ciddi hasar oluştu. Apartman sakinlerinin evlerinde olduğu
sırada hasara rağmen devam eden yıkım çalışmalarını Kocasinan Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü nöbetçi ekipleri müdahale ederek durdurdu. Binaya bilimsel rapor
tutuldu ve Lifli Polimer sargısıyla binanın eski haline getirileceği bildirildi.
Bina boşaltıldı
Hasar gören Seval Apartmanına oturulamaz raporu verildi ve bina sakinleri can ve mal
güvenliği nedeniyle apar topar tahliye edildi. Sabah eşleri ve çocuklarıyla vedalaşarak işlerine
giden bina sakinleri akşam evlerine geldiklerinde binalarını güvenlik şeridi çekilmiş ve
mühürlenmiş olarak buldu. Kocasinan Belediyesi bina kapısına “Bu bina tehlike arz
ettiğinden dolayı Kocasinan Belediyesi tarafından mühürlenmiştir ve boşaltılmıştır. Girmek
yasaktır” uyarı yazısı astı. Bina sakinlerinden Kenan Temel ve Şaban Çuhadaroğlu,
binalarındaki beklenemedik durumdan dolayı akrabalarının yanına sığınmak zorunda
olduklarını anlattı. Yetkililerin sorunu bir hafta içinde çözecekleri sözü verdiklerini belirten
Kenan Temel,” Yetkililerden kimse bize açıklama yapmıyor. Binada 12 daire vardı.
Ailelerden akrabası yanında yer bulanlar şanslıydı. Bazı aileler evlerinden aldıkları birkaç
eşya ile kiraya çıktı. Hepimizi bir aydır mağduruz” dedi.
Zabıta ceza yazdı
Bir komşularına eşyalarını aldığı için ceza yazıldığını anlatan Şaban Çuhadaroğlu,” Hepimiz
durum karşısında çok şaşırdık. Akrabalarımıza sığındık. Kiraya çıkan aileler oldu. Kiraya
çıkarken haliyle evlerinden eşyalar almaları gerekiyordu. Eşya aldıkları sırada kapıdaki kilit

ve mührü açtıkları için bu ailelere zabıta ekipleri tarafından para cezası yazıldı” açıklamasını
yaptı.
Esnaf mağdur, yan binalar tedirgin
Seval Apartmanı’nın mühürlenmesiyle, sakinlerden daha çok bina altında 8 yıldır ticaret
yapan esnaf Kadir Karakoçluoğlu mağdur oldu. Bir aydır ticareti aksayan Karakoçoğlu,
ödemelerini aksattığı ve ticaret yapamadığı için iflas noktasına geldiğini söyledi. Her geçen
günün kendisine ticari kayıp verdiğini belirten talihsiz esnaf, bir ay içerisindeki zararının 70
bin lirayı geçtiğini söyledi. Birbirine bitişik binalardan tam ortadaki binanın yıkımı sırasında
meydana gelen hasar diğer bina sakinleri ve esnafı da tedirgin etti. Durum hakkında
yetkililerden net bilgi alamayan insanlar, hasarın ve mühürlenme işleminin kendi binalarına
da sıçramasından tedirginlik duyuyor.
Firma yetkilileri ortada yok
Dört katlı binada yaşayan 12 daire sakinleri, yıkımla ortaya çıkan hasar sonucunda evlerine
giremeyerek mağdur oldu. Esnaf, ticaretini yapamaz oldu. Esnafın ve bina sakinlerinin zararı
olmasına rağmen, bütün bunlara sebep olan yıkım şirketi Vin Yapı İnşaat ortalarda
görünmüyor. Bina sakinleri ve esnaf, devlete güvenlerinin tam olduklarını dile getirirken,
ortaya çıkan zararı kimin karşılayacağını merak ediyor.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17202.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Karaözü’nün emekçi kadınları
Karaözü, kadınların sosyal hayatın yanı sıra iş hayatında da aktif rol almasıyla dikkati
çekiyor. Köy muhtarı, dernek başkanı, beldedeki lokantaları işletenler, kasap, fırıncı ve
market sahibi esnaflar kadınlardan oluşuyor.
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Sarıoğlan ilçesine bağlı, kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta, köy enstitülerinden mezun
pek çok insan kaynağına sahip ve eğitime büyük önem veren Karaözü beldesi, Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ile mahalle statüsü kazandı.
Karaözü Mahallesi'nde Sarıoğlan Kaymakamlığı ile Karaözü Kültür, Dayanışma ve Bakıma
Muhtaçlara Destek Derneği'nin desteğiyle çok sayıda meslek edindirme kursu da
düzenleniyor. Pizzacılıktan arı yetiştiriciliğine, hasta bakımından işçi güvenliğine kadar 20
farklı branşta kursun düzenlendiği mahallede bugüne kadar 335 sertifika verildi.
Nüfusunun yüzde 80'i 60 yaş üstünden oluşan Karaözü Mahallesi'nde düzenlenen kurslara, 15
ila 75 yaş arasında kursiyerler katılıyor.
"Karaözü'nün cazibesini artırmak istiyoruz"
Karaözü Kültür, Dayanışma ve Bakıma Muhtaçlara Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe Çolakgil Özerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3,5 yaşında çocuk felci

geçirdiğini, belli bir süre bacaklarının tutmadığını, ailesinin desteğiyle eğitim hayatını
tamamladığını söyledi.
Yaklaşık 2 yıldır Karaözü'nde dernek başkanlığı yaptığını anlatan Özerdem, "Marmara
Üniversitesi mezunuyum. Babam köy enstitüsü mezunuydu, benim eğitimime önem verdi.
Mezun olunca Koç Holding'te işe başladım. Emekli olunca aday olmadığım halde dernek
başkanlığı görevi verildi. Yaptığımız faaliyetlerle Karaözü'nün cazibesini artırmak istiyoruz."
diye konuştu.
Özerdem, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra mahallede Sarıoğlan Kaymakamlığının
teşvik etmesiyle meslek edindirme kursları düzenlediklerini, kurslara özellikle kadınların
yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Mahallenin kadın muhtarı Muzaffer Özdemir de uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra
memleketine döndüğünü, hem muhtarlık yaptığını hem de beldede lokanta işlettiğini aktardı.
Karaözü'nde 7 yıldır yaşadığını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:
"İstanbul çok tempolu, yorucu bir şehir. Buralarda yaşamak daha kolay. İki çocuğum var
onların da geleceğini düşünerek memleketime gelmek istedim. Yıllarca dışarıdaydım, burada
akrabamızla, dostlarımızla olmak çok güzel. Muhtarlık yapmayı da insanların sorunlarına
çözüm bulmayı da seviyorum. Muhtarlarla ilgili toplantılara katıldığımda kadın olduğum için
insanlar 'Nerenin muhtarı olduğumu' soruyorlar. Karaözü deyince şaşırıyorlar. Bizim
burası eğitimde baskındır. Nüfusun yüzde 99'u eğitimli, kültürlü insanlardan oluşuyor. Ayrıca
kadınlarımız hep ön plandadır, emekçidirler. Bu nedenle hayatın her alanında görebilirsiniz."
"Her zaman kadın erkek birlikteyiz, bir farkımız yok eşitiz"
Karaözü'nde lokanta işleten Gülhan Karahan Bal ise 10 yıldır burada yaşadığını, 8 yıldır da
lokanta işlettiğini söyledi.
Çocuklarının rızkını, kendi yaptığı yemekleri insanlara tattırarak çıkardığını anlatan Bal,
"İstanbul'da tek başıma bir kadın olarak mücadele veriyordum. Orada tekstil işinde
çalışıyordum. Memleketime döndüm, lokanta açtım. Benden önce lokanta işleten yoktu.
Müşterilerin sayesinde bu noktaya geldik. Bence bizim zihin anlamında olsun, beden gücü
anlamında olsun erkeklerden bir farkımız yok. Ne hem cinslerimizi ne de karşı cinsleri farklı
görmüyoruz. Her zaman kadın erkek birlikteyiz, bir farkımız yok eşitiz." dedi.
Kısa süre önce beldeye açılan kasap dükkanını işleten 55 yaşındaki Şaziye Aslan da oğlunun
açtığı dükkanı, kendisinin çalıştırdığını belirtti.
Kasaplığı rahatlıkla yapabileceğine inandığını anlatan Aslan, "Evden tecrübem var, el
yeteneğim de var. Oğlum koyun almıştı, büyüttük, kesmek için de kasap açtık. Benden başka
kadın kasap yok. Gözleri bana alışacak artık. İleri görüşlü olduğumuz, çalışmayı sevdiğimiz
için bu işleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mahallede 16 yıldır market işleten Gamze Kaya ise Karaözü'ndeki kadınların çok çalışkan ve
girişimci olduklarını, benzer küçüklükteki pek çok yerde bu kadar kadın işletmeci
bulunmadığına dikkati çekti.
Belde halkı kurslara ilgi gösteriyor
Dernek binasında oluşturulmuş sınıfta hasta ve yaşlı bakım kursuna katılan Nurgül Kılıç, evde
yaşlı kayınpederi olduğunu, ona daha iyi bakmak için kursa katıldığını belirterek, "Sertifika
alacağım ama bir yerde çalışmak için değil. İlerde yaşlanınca hem kendimizi daha iyi tanımak
hem de yaşlılarımıza, hastalarımıza iyi bakmak için." şeklinde konuştu.
Kursa 15 yaşındaki kızıyla katılan 60 yaşındaki Nazlı Kaya da evde oturmak yerine açılan
kurslara katılmayı tercih ettiğini dile getirdi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17203.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Laiklik baskı aracı olarak kullanıldı
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik açıklamalarını değerlendiren Memur-Sen İl
Temsilcisi Aydın Kalkan, laikliğin yıllarca inananlar için baskı aracı olarak kullanıldığını
vurguladı.
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Harikalar Diyarı’nda düzenlenen Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Memur-Sen
İl Temsilcisi Aydın Kalkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, sokakları savaş alanına
çevirme aracı olmadığını ifade etti.
Sendika olarak on bir büyükşehirde yaptıkları anket sonuçlarına göre, kutlamalardaki çatışma
görüntülerinden rahatsızlık duyanların oranlarının yüzde 95.2 olduğunu kaydeden Aydın
Kalkan, 1 Mayıs kutlamalarını sendika olarak Taksim’de yapmalarının nedenini toplumsal
uzlaşıya katkı sunmak olarak özetledi. İl Temsilcisi Aydın Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toplumsal uzlaşıya katkı vermek, terörle mücadeleye toplumsal destek sağlamak, barışçıl ve
çatışmasız 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirilebileceğini göstermek hedefiyle Taksim için
başvuruda bulunduk. Taksim Meydanı’ndan, ‘emperyalist ve kapitalistlere sömürüye son
verin’, emperyalizmin kuklası terör örgütlerine ‘silahı bırakın’, milletimize de ‘Güçlü Türkiye
için hep birlikte’ çağrılarında bulunmayı hedefledik. İstanbul Valiliği’nin, Taksim
Meydanında 1 Mayıs kutlamasına olumsuz bakması nedeniyle; bu yıl 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü, Kurtuluş Savaşında bağımsızlık meşalesini ilk ateşleyen,
emperyalistlere ilk meydan okumayı yapan medeniyet ve fikir dünyamızın zirve şehirlerinden
Kahramanmaraş’ta kutlama kararı aldık. Kahramanmaraş Meydanı’ndan ‘Güçlü Memur,
Büyük Türkiye ve Adil bir Dünya için Emeğin Kahramanları Maraş’ta’ temasıyla 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nde bütün halkımıza ve insanlığa sesleneceğiz.”
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik açıklamalarını da değerlendiren İl Temsilcisi
Aydın Kalkan, laikliğin yıllarca inananlar için baskı aracı olarak kullanıldığını vurguladı.
Kalkan, “Müslümanlarla ve islamla problemi olan insanlar, laiklik ilkesinin arkasına
gizlenerek bu millete yapmadığını bırakmadı. Bizler din ve vicdan özgürlüğünden yanayız,
İnanan ve inandığı gibi yaşamak isteyen insanlara her ne sebeple olursa olsun zulüm ve baskı
yapılmasına karşıyız. Yeni anayasada laiklik ilkesi olsun olmasın insan hak ver
özgürlüklerinin anayasanın ruhunu oluşturmasını istiyor ve bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17204.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

‘Schengen’ vizesinde sona gelindi
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Schengen" vizesi konusundaki
çalışmalarda sona yaklaşıldığını, Meclis’in son bir aydır bu konu üzerine yoğunlaştığını
söyledi.
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Karayel, "Nöbetçi Vekil" uygulaması kapsamında AK Parti İl Başkanlığında yaptığı
açıklamada, Türkiye'nin gündeminin çok yoğun olduğunu ifade etti.
Karayel, TBMM olarak son bir aydır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB'ye vizesiz
seyahat edebilmesine yönelik anlaşma gereği yapılması gereken yasaların, onaylanması
gereken uluslararası anlaşmaların yerine getirilmesi amacıyla TBMM'de ve genel kurulda
gece geç saatlere kadar çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Muhalefetin her türlü engellemesine rağmen bu düzenlemelerin yüzde 90'ının tamamlandığını
belirten Karayel, parti olarak bu konuda vatandaşlara verdikleri sözü yerine getireceklerini ve
haziran ayı sonunda Avrupa'ya vizesiz seyahatlerin başlayacağını dile getirdi.
Anayasa Komisyonu çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çeken Karayel, şunları kaydetti:
"Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda milletimizin yoğun bir talebi vardı. AK Parti
olarak düğmeye bastık. Dokunulmazlıkların kaldırılması için geçici anayasa değişikliğini
Anayasa Komisyonu'na getirdik. Komisyon çalışmalarına başlamadan bir gün önce HDP'nin
sürecin provoke edilmesi maksadıyla yaptığı açıklamalar neticesinde tasvip etmediğimiz
çeşitli olaylar oldu. Şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmek mümkün değil. Ama bunların olmasını
da bekliyorduk. HDP ki, terör saldırılarını kınamamış, terörü desteklemiş, terörist
cenazelerine katılmış milletvekilleri bulunan, teröristlere kendi araçlarının bagajında silah
taşıyan milletvekilleri olan bir parti. Biz partileri topyekûn zan altında bırakmamak için
dokunulmazlıkların kaldırılması yoluna başvurma kararı aldık. İnanıyoruz ki komisyondaki
müzakerelerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta her türlü engelleme çabalarına
rağmen bu görüşmeleri tamamlayacağız. Mayıs ayı içinde dokunulmazlıkların kaldırılması
konusu meclis gündemine gelecek."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17205.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Şehidimizin adı Patani’de de yaşayacak
Güney Asya’da yer alan ve yüzde 85’ini Müslümanların oluşturduğu Patani’de, Mavi
Marmara gemisinde İsrail komandolarının saldırısı sonucu şehit olan Furkan Doğan’ın ismini
taşıyan ve bir süredir inşaatı devam eden yetimhanenin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.
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İsrail güçleri tarafından düzenlenen Gazze filosu saldırısında şehit olan Furkan Doğan’ın ismi
Güney Asya’nın Müslüman coğrafyası olan Patani ülkesinde yaşatılacak.
Asya'nın Gazze'si Patani'de yetimler için yaptırılan ve Mavi Marmara Şehidi Furkan
Doğan'ın adının verileceği ''Şehid Furkan Doğan Yetimhanesi ve Hafızlık Merkezi”nde mutlu
sona yaklaşıldı.
Şehit Furkan Doğan’ın babası Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Başbakanlık
Başdanışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan da projenin tamamlanmak üzere olduğunu
facebook sayfasından paylaştı. Doğan paylaşımında “Patani'deki Şehit Furkan Doğan
Yetimhanesi bitmek üzereymiş. Maaşallah çok güzel olmuş. Rabbim emeği geçenlerden razı
olsun.” ifadelerine yer verdi.
40 yetimin, her türlü ihtiyacını üstlenecek olan yetimhanede, aynı zamanda bu yetimlerin
hafız olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Projesinin toplam maliyetinin ise 600 bin TL olduğu
öğrenildi.
Kadim Müslüman toprağı Patani
15. yüzyıldan beri bir İslam toprağı olan Güney Asya'nın şirin ülkesi Patani, yüz yıldan
fazladır Budist Tayland işgaliyle karşı karşıya kaldı. Her türlü baskı ve zulme maruz kalan
Patanili Müslümanlar dünyaya seslerini duyurmakta güçlük çektiler.
Tayland'ın güneyinde yer alan ve Malezya ile Tayland arasında kalan Patani'de yaklaşık 5
milyon Müslüman yaşıyor ve bu rakam nüfusun yüzde 85'ini oluşturuyor. Müslüman Patani
Malayları, Tayland'da Çinlilerden sonra ikinci büyük etnik grubu oluşturuyor. Seçme ve
seçilme hakkı bulunmayan Malay Müslümanların yaşadığı ve neredeyse tamamı Müslüman
olan Patani bölgesi, Tayland'ın atadığı Budist valilerce yönetiliyor. 2 asır hüküm süren Patani
İslam Krallığı'nı kurmalarına rağmen Malay Müslümanlarına resmi tarihte yer verilmiyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17206.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Çelik’ten bisikleti yaygınlaştırma şenliği
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Bisiklet Şenliği’nde konuşan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin, KAYBİS sistemi ile vatandaşa toplu ulaşım
hizmeti mantığında bisiklet kullanımı sunan, Türkiye'nin ilk kenti olduğunu söyledi. Çelik
“Kayseri’de bisikletin toplu taşımda kullanılma oranı sadece yüzde 1. Bunun artırılması
gayreti içerisinde olduğumuz için, KAYBİS’i, festivalleri, organizasyonları yapıyoruz” dedi.

02 Mayıs 2016 Pazartesi 10:44

Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bisiklet kullanım
oranlarının artırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Bu amaçla, Türkiye'de ilk kez, toplu
ulaşım hizmeti mantığında, bisiklet istasyonları oluşturduklarını kaydeden Başkan Çelik,
“Bildiğiniz gibi Kayseri Türkiye’de ilklerin ve enlerin olduğu bir şehir. İlk defa dolmuşun
kaldırıldığı, hala dolmuşu olmayan tek şehiriz. Aynı şekilde seyyar satıcıların olmadığı,
dükkan önlerinde satıcıların olmadığı tek şehiriz. Türkiye’de altyapı konusunda scada
sistemini kullanan ilk şehirlerden biriyiz. Yine bisiklet sisteminde de bir başka projemiz
KAYBİS sistemimiz Türkiye’de bir ilk. 2010 yılından bu tarafa da bu konuda Türkiye’de ilk
olan bir şehiriz. Bisiklete önem veriyoruz. Dünya genelinde özellikle batı ülkelere baktığımız
bisikletin çok yaygın şekilde kullanıldığını biliyoruz. Ulaşım olarak kullanımında gelişmiş
ülkelere baktığımızda bu oran yüzde 30’u buluyor. Ama Kayseri’de bisikletin toplu taşımda
kullanılma oranı sadece yüzde 1. Bunun artırılması gayreti içerisinde olduğumuz için, onun
için KAYBİS’i, festivalleri, organizasyonları yapıyoruz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma A. Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise, KAYBİS
sistemi ile bisiklet kullanan sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Sistem ilk hizmet
vermeye başladığında günlük kullanıcı sayısının 150'yi geçmediğini belirten Ulaştırma A. Ş.
Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, şu anda günlük ortalama 2 bin vatandaşın söz konusu
hizmetten yararlandığını söyledi.
Programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis de,
etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek bisiklet kullanımının önemini anlattı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, etkinlikte düzenlenen yarışmalarda çeşitli
kategorilerde dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Etkinliğin sonunda 2016 sezonu startı
verildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17207.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

1 Mayıs gergin bitti
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Mimarsinan Parkı içerisinde toplanan yaklaşık 2 bin
kişinin katılımıyla kutlandı. Kutlamalar öncesinde ve sonrasında karşıt görüşlü vatandaşlar ve
gençler arasında zaman zaman kısa süreli arbedeler yaşandı.
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Eğitim-Sen, HDP İl Teşkilatı, DİSK, KESK üyeleri olmak üzere çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının katıldığı kutlamalar için Emniyet Müdürlüğü tarafından Gevher Nesibe
Mahallesi Tekin Sokak trafiğe kapatılarak bariyerlerle geniş güvenlik önlemleri alındı.
1 Mayıs yürüyüşü sloganlar eşliğinde başlarken, yürüyüşe CHP il örgütü, HDP'liler ve
sendika temsilcileri ile bazı Suriyeli işçiler de katıldı. Yürüyüşün başlamasından önce ilk
tartışma polis ekiplerinin yaptığı arama sonrasında alana giren göstericiler ile bariyerler
arkasında bulunan vatandaşlar arasında yaşandı. İkinci tartışma ise arama noktası yakınında
yaşandı. Bu tartışmada arama noktasından geçenler ve vatandaşlar arasında sözlü tartışma
yaşandı. Her iki tartışma da polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden önlendi.
Grupların Tekin Sokak'ta başlayan yürüyüşü Mimar Sinan Parkı'nda sonlandı.
Mimar Sinan Parkı'ndaki tören ölen işçiler için Enternasyonal Marşı eşliğinde saygı
duruşunda bulunulması ile başladı. DİSK Bölge Başkanı Cumali Sağlam yaptığı açılış
konuşmasında işçi sınıfının 1 Mayıs'ı ağır koşullarda kutladığını söyledi. Yapılan
konuşmaların ardından kutlamalar yerel sanatçıların sahne alması ve halayların çekilmesiyle
sona erdi.
Cumhuriyet Meydanı karıştı
Mimarsinan Parkı içerisinde gerçekleştirilen kutlamaların ardından gruplar dağılırken,
Cumhuriyet Meydanı Sahabiye Medresesi önünde ülkücü bir grup ile karşıt görüşlü grup
mensupları arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederken, çıkan
arbedede bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçlüklerinin anında müdahalesiyle
olaylar daha fazla büyümeden yatıştırılırken, polis ülkücü gençlere Ülkü Ocakları’na kadar
eşlik etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17208.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Ahmet Doğan’dan “Filistin bilinci”
konferansları
Başbakanlık Başdanışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Mavi Marmara gemisine İsrail
askerlerinin saldırısını ve süreçte yaşananları verdiği konferanslarda anlattı.
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Ahmet Doğan “Mavi Marmara ve Filistin bilinci” konulu konferanslarının ilkinde
Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde gençlerle buluştu. Doğan’ın sonraki durağı ise Çankırı oldu.
Her iki konferansta da gösterilen ilgiden memnun kalan Ahmet Doğan, düşüncelerini
facebook sayfasından dile getirerek, “Pamukova'da ve Çankırı’da programlara katıldık.
Gösterdikleri yoğun ilgi ve misafirperverlik için Pamukovalılara ve Çankırılılara teşekkür
ediyorum.” diye yazdı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17209.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kut zaferi için beste yaptı
Çanakkale’de yaşayan bestekar, araştırmacı-yazar İlhan Akkurt, Kut zaferimizin 100.
Yıldönümü vesilesiyle bir kahramanlık türküsü besteledi. Sözleri de Akkurt’a ait olan türküyü
Harun Yılmaz aranje edip okudu.
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KÛTU’L -AMÂRE DESTANI
MİLLETİMİN HAK YOLUNDA
ŞANLI BİR ZAFERİ VARDI
ÇANAKKALE DESTANINI
KÛTU’L- AMÂRE TAMAMLADI

HALİL PAŞA OSMANLININ
KÜKREYEN ASLANI OLDU
KÛTU’L –AMÂRE SELMANI PAK
MİLLETİN DESTANI OLDU
ZALİMLERİN PETROL AŞKI
BAĞDAT ÖNLERİNDE SÖNDÜ
İNGİLİZLER TARİHİNDE
EN ACI BOZGUNU GÖRDÜ
HALiL PAŞA OSMANLININ
KÜKREYEN ASL ANI OLDU
KÛTU’L –AMÂRE SELMANI PAK
MİLLETİN DESTANI OLDU
BURASI KUTÜL AMARE
SELMANI PAK SELAHİYE
MEZAR OLDU İNGİLİZE
MEHMEDİMİN AZMİ İLE
HALİL PAŞA OSMANLI’NIN
KÜKREYEN ASLANI OLDU
KÛTU’L -AMÂRE SELMANI PAK
MİLLETİN DESTANI OLDU
Bu güzel kahramanlık türküsünü bu linkden dinleyebilirsiniz.
http://hosseda.org/dinle/kutul-amare/
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17210.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17211.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

TEDAŞ hemşehrimiz ‘Atom Karınca’ya
emanet
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne, hemşehrimiz Halil İbrahim
Leventoğlu getirildi. ‘Atom Karınca’ lakaplı Leventoğlu, Mimar Mühendisler Grubu’nun
kurucuları arasında yer alıyor.
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1965 Yılında Kayseri’de doğan Leventoğlu, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
Leventoğlu, Makro Mühendislik’te Şirket Müdürü, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu
(TTK)’nda; Gelik Rehabilitasyon Projesinin yürütülmesi ve yeraltı enerji tesislerinin
işletilmesinden sorumlu Servis Mühendisi, Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak
Başkanlığı’nda Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ)’de Genel Müdürlük yapan
Leventoğlu bu dönemde başarıdan başarıya koştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17212.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

PKK, vahşi kabileleri bile geride bıraktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, terör örgütü
PKK’yı sert bir dille eleştirerek, “Afrika’daki en vahşi kabileler arasında bile böyle bir adi,
şerefsiz bir örgüt kalmadı” dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Milli Mücadele
Sergisi’nin açılışında konuştu. Terör örgütü PKK’nın vatandaşlara zulmettiğini söyleyen

Özhaseki, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini istemeyenlerin olduğunu kaydetti.
Özhaseki, “Bugünkü mücadelede bölücü eşkıya var. Ülkenin bir bölgesinde özellikle terörü
tırmandırarak, bin bir türlü hesaplar yaparak ülkemizden bu toprak parçasını koparabilmek
için büyük hesaplar yapılıyor. Zannetmeyin ki orada 3-5 tane çapulcu var. Hayır, arkasında
bir sürü dış güç var. Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen güçler
var. Dışarıdan destekli bir takım sıkıntılar var. Onların sayesinde bugüne kadar sürdürdüler. 7
Haziran seçimleri gelirken istediler ki, özellikle güçlü bir iktidar olmasın. Kim olursa olsun
ama güçlü bir iktidar olmasın. A partisi veya B partisi, hiç önemli değil. Koalisyon olsun
istediler. Koalisyonlarda pazarlık yapmak kolaydır, ciddi ve dirayetli bir tavır ortaya
konulamaz. İkincisi, terörü biz tırmandırırız, insanları canından bezdiririz, yıldırırız, herkese
lanet olsun dedirtiriz sonrada elimize geçirdiğimiz belediyeler ile öz yönetim ilan ederiz. Öz
yönetim ilan ettikten sonra kendimiz orada oldu-bittiye getirerek bir muhtariyet kurarak
bölücülüğe giden ilk adımı atmış oluruz. Bütün bunları düşündüler. İçeriden ve dışarıdan da
çok destek gördüler” ifadelerini kullandı.
"Bu olayların üzerine güçlü bir şekilde gidildi" diyen Mehmet Özhaseki, “12-13 yerde
düşündükleri ve hesapladıkları bu olan tutmadı. Şimdi ülkemizin sadece 2 yerinde bunlar
kaldı. Sıkıştılar ve daraldılar. Bir takım terör hadiseleri ile halen insanları daraltmak için
eylemlere devam ediyorlar. Allah’ın izniyle bu iş bitecek. Oraya çok sık giden biriyim ve
oradaki yeni yapılanmanın içerisinde de yer alıyorum. O yüzden oradaki olaylara şahidim.
Emin olun, yaptıkları insanlığa sığacak şeyler değil. Dünyada bunun gibi bir terör örgütü de
kalmadı. Afrika’da ki en vahşi kabileler arasında bile böyle bir adi, şerefsiz bir örgüt kalmadı.
Yaptıkları kalleşliklerin haddi ve hesabı yok” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17213.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Miraç’la yükselelim
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Miraç değerlerinin, nefis sahibi insanı, “aşağıların aşağısı”
konumdan kurtarıp en olgun seviyeye ulaştıracağını söyledi. Güven “Miraç değerleri, insanı
en üst kemal noktasına çıkarır. Yeter ki bizleri yükseltecek bu değerlere sımsıkı sarılalım ve
bunları hayatımıza yansıtmakta kararlı olalım” dedi.
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Konuyla ilgili İl Müftülüğü’nde basın açıklaması yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,
Miraç değerlerinin, nefis sahibi insanı, aşağıların aşağısı konumdan kurtarıp en olgun
seviyesine ulaştıracağını söyledi. Recep ayının 27’inci gecesine denk gelen Miraç gecesinde,
yatsı vaktinde okunan Bakara Suresi’nin son ayetinin tüm Müslümanlara hediye edildiğini
belirten Güven, “Miraç değerleri bizlere yüce ve anlamlı ufuklar açan kutsal değerlerdir.
Miraç değerleri ile insan, esfel-i safiline, aşağıların aşağısına savrulmaktan kurtulur; ahsen-,
takvime, en güzel hale ulaşır. Miraç değerleri, insanı sidre-i müntehaya, en üst kemal
noktasına çıkarır. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür.

Yeter ki bizleri yükseltecek bu değerlere sımsıkı sarılalım ve bunları hayatımıza yansıtmakta
kararlı olalım. Yeter ki imanımız, ibadetlerimiz, Salih amellerimiz ve güzel ahlakımız olsun.
Böyle olduğu takdirde hayatımızın her anı bizim için miraç olacaktır. Bu duygu ve
düşüncelerle hepinizin Miraç Kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu.
4 camide Kandil özel programı
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, bugün akşam namazı sonrasında, Hunat Camii, Camii
Kebir, Organize Sanayi ve Üniversite Camilerinde Miraç kandili kutlaması yapılacağını, aynı
zamanda tüm camilerde merkezi sistem aracılığıyla vaaz verileceğini sözlerine ekledi.
Diğer mesajlar
Ayrıca Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, MÜSİAD Kayseri Şube
Başkanı Nedim Olgunharputlu ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da
yayınladıkları mesajlarla Kayserililerin ve Müslümanların Miraç Kandillerini kutladılar.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17214.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

"Taş Mektep" Milli Mücadele Müzesi oldu
Kayseri Lisesinin "Taş Mektep" olarak bilinen tarihi ana binası, Milli Mücadele Müzesine
dönüştürülerek ziyarete açıldı.

03 Mayıs 2016 Salı 10:32

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, temelden su alması nedeniyle çürümeye yüz tutan tarihi
Kayseri Lisesi binasını restorasyon çalışmasıyla yıkılmaktan kurtararak Milli Mücadele
Müzesi'ne dönüştürdü.
Müzenin açılış töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kente
önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Müzenin Kayseri'nin marka değerine olumlu katkıları olacağına inandığını belirten Çelik,
şunları kaydetti:
"Taş Mektep gerçekten önemli bir mimariye sahip. Böyle bir eserin gözümüzün önünde yok
olup gitmesine tabii ki gönlümüz elvermezdi. Yaklaşık 11 milyon lira harcadık. Hamdolsun
harcadığımıza da değdi, böyle bir eseri Kayseri'ye kazandırmış olduk. Bu yüz yıllık yapıyı tek
tek elden geçirdik ve aslına uygun şekilde onardık. Modern müzecilik teknikleriyle, görsel ve
işitsel olarak tüm değerleri gün yüzüne çıkarttık. Bu müzemizin iki ana teması var. Birisi milli
mücadele, diğeri eğitim teması. Her iki konuyu da burada detaylı şekilde anlatmaya çalıştık."
Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail
Tamer, Mustafa Çelik ve diğer davetlilerin katılımıyla kesildi.

Müzede, Kayseri Lisesinin Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencileri nedeniyle 192021 eğitim-öğretim yılında mezun verememesi başta olmak üzere, milli mücadele yıllarının en
çarpıcı örneklerini anlatan eserler ve görsel malzemeler yer alıyor.
Kayseri'nin milli mücadeledeki yeriyle ilgili detayların çeşitli görseller eşliğinde sunulduğu
müzede, üç boyutlu heykeller, projeksiyon gösterileri ve çeşitli materyaller bulunuyor.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17216.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

“Kasımpaşalı” diziye damgasını vurdu
TRT 1’de Cuma akşamı ilk bölümü yayınlanan “Sevda Kuşun Kanadında” büyük ilgi
toplarken diziye “Kasımpaşalı” karakteriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
damgasını vurdu. Dizinin Proje Araştırma Grubu’nda Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat
Yörük de görev aldı.
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Erdoğan’ın haricinde İskenderpaşa dergahının kurucusu Mehmet Zahid Kotku hoca, üstad
Necip Fazıl Kısakürek, Milli Görüş’ün kurucusu ve lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile
Osman Yüksel Serdengeçti de ilk bölümde işlenilen merhum isimler oldu.
Beğenilerek izlenen "Sevda Kuşun Kanadında" dizinin ilk bölümünde, 1968-1972 dönemi
öğrenci olayları ve Milli Türk Talebe Birliği konu alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın öğrencilik yıllarının canlandırıldığı kısımda İmam-Hatip Lisesi’nde Kur’an
okuyan Erdoğan için, "Kasımpaşalı", "Kur'an bülbülü", "Okulun golcüsü" gibi yakıştırmalar
yapıldı.
İmkansız bir aşk hikayesi
Başrollerini Deniz Baysal ve Murat Ünalmış’ın paylaştığı dizide, 68 Kuşağı olarak bilinen ve
o dönemde farklı coğrafyalarda gençleri etkileyen hareketin ülkemizdeki boyutu, dönemin
egemen güçlerinin, farklı görüşlere sahip gençleri nasıl manipüle ettiği ve bu çatışma
ortamına girmek istemeyen bir avuç gencin provokasyonlara karşı nasıl direndiği işleniyor.
Dizi, ilk etapta, 1968 sonundan başlayarak 1972 yılına kadar yaşanılan olaylardan esinleniyor
ve bir imkânsız aşk hikâyesi üzerinden ilerliyor. Bu ülke gençlerinin, farklı kimlikler altında
birbirleriyle çatışsalar da, ortak temel değerler ve kültürel zemin üzerinde buluştuklarında
kardeşliklerini hatırlayıp yeni bir sevgi bağı kurabileceklerini anlatıyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17217.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Jet meclis
Kocasinan Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı. Saat 16.00’da yoklama ile başlayan
meclis toplantısında 28 gündem maddesinin görüşülmesi 10 dakika sürdü.
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Kocasinan Belediye Meclisi Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında toplandı. Belediye Meclis
Salonu’nda yapılan toplantıya izinli olan 3 meclis üyesi haricinde tüm üyeler katıldı. Meclis
gündemine alınan 3’ü ek gündem maddesi olmak üzere toplam 28 madde görüşüldü. Saat
16.00’da başlayan meclis toplantısında yoklama ve izinli olan üyelerin izni oy birliğiyle kabul
edildi. Gündem maddesinin ilk sırasında yer alan “Kocasinan Belediyesi 2015 mali, yılı bütçe
hesap cetvellerinin görüşülmesi” dahil olmak üzere toplam 28 madde görüşülerek oy
çokluğuyla karar verildikten sonra 16.15’de sona erdi. Toplantıda ek gündem maddeleri
olarak giren, oy çokluğuyla gündeme alınan 26,27 ve 28. Madde yine oy çokluğuyla
görüşülmek üzere komisyona havale edildi. Toplantıda 21 madde olarak görüşülen Kayseri
Valiliğinin organize ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülen,
belediyeler ve kamu kurumlarının da desteklediği “Evlilik öncesi Eğitim” protokolünün
imzalanması için Başkan Çolakbayrakdar’a yetki verilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
“Evlilik öncesi eğitim”in yeni evlenecek çiftlerin istekleri durumunda eşlerin aralarındaki
muhabbeti artırmak ve iyi aile olabilmek için gerekli dini ve sosyal bilgilerin verilmesi
faaliyeti olduğu belirtildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17218.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kendisi küçük ama yüreği kocaman
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Yetim Kardeşime Mektup Yarışması”nda Ortaokullar arası
yarışmada ikinci olan Melikgazi 50. Dedeman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazmiye
Özdere kazandığı eğitim bursunu yetimlere bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.
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“Yetim Kardeşime Mektup” ödül töreni sonrası İnsani Yardım Derneği(iHH) Kayseri
şubesine annesi ve okul müdürü Mustafa Lale ile birlikte giderek, dernek yetkililerine talebini
iletti. Kayseri İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tokluman ise
bağışı kabul etti. Bu örnek davranışına taltif olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje
koordinatörü Mustafa Balaban tarafından kendisine plaket takdim edildi.
Kayseri’de 1022 yetim sponsorluğuna ulaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Vakfı’nın ortak projesi olan “Her Sınıfın Bir Yetim
Kardeşi Var” projesi, Kayseri’deki okullarda ciddi bir destek görüyor.
Savaş, kuraklık ve yoksulluğun vurduğu ülkelerde bir çok çocuk yetim kalıyor. İhtiyaç sahibi
yetimlere sahip çıkmak ve çocuklara sosyal duyarlılık ve farkındalık kazandırmak
için okullarda yürütülen bu proje, bir yıllık bir yetime sponsor olma şeklinde yürütülüyor.
Kayseri İl Milli Eğitim ve İnsani Yardım Vakfı projeyi eşgüdümlü olarak yürütüyor. Nisan
ayı sonu itibariyle 1022 yetim çocuğa okullarda öğrenciler sponsorluk yapıyor.
Eğitim öğretimin sonuna yaklaşıldığı bu günlerde öğrencilerin projeye ilgilerini diri tutmak ve
sürekli kılmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnsani Yardım Derneği Kayseri Şubesi,
“Yetim Kardeşime Mektup Yarışması düzenledi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde
yapılan yarışmada; 1. ve 2. lere bir önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde başlamak 8 ay
dernekten tarafından eğitim bursu verilecek. 3.lere ise 10 adetlik kitap seti verildi.
Yarışmasında dereceye girenler
Yarışma sonucunda ilkokullarda 1.Develi-Gazi ilkokulu öğrencisi Büşra Çavda, 2. SarıoğlanÇiftlik Kasabası Şehit Üsteğmen Nevzat Altuntaş ilkokulu öğrencisi Güldan Koç, 3. HacılarH.Sami Boydak İlkokulundan Kardelen Baktır; ortaokullar arasında ise 1.Melikgazi-Yalçın
Delikan Ortaokulu’ndan Dudunur Çalık, 2. Melikgazi-50. Yıl Dedeman İmam Hatip
Ortaokulu öğrencilerinden Nazmiye Özdere, 3. Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi
Semanur Şimşek; lise kategorisinde ise 1. İncesu İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma
Ekinci, 2. Melikgazi-Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Gamze Gündüz, 3.
Pınarbaşı-Pazarören Anadolu Lisesi öğrencisi Hakan Bahçıvan dereceye girdi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17219.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Patateste ekim zamanı
Fiyatında yaşanan iniş ve çıkışlarla son yıllarda gündemden düşmeyen patateste ekim zamanı
başladı. Uzmanlar üreticilerin piyasa koşullarını gözden geçirerek patates dikim alanlarını
belirlemeleri gerektiğini vurguladı. Patates üretiminde Kayseri ülkemiz genelinde yüzde
6,05’lik dilimle altıncı sırada yer alıyor.
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Uzmanlar dünyada yaklaşık 385 milyon tonluk üretimde, mısır, buğday ve çeltikten sonra en
fazla üretimi yapılan patatesin dördüncü bitki türü olduğuna ve tahıllardan sonra insan
beslenmesinde önemli bir paya sahip bulunduğuna dikkat çekiyorlar.
Kayseri’de üretim yüzde 6,05
Patates üretiminde Kayseri ülkemiz genelinde yüzde 6,05’lik dilimle altıncı sırada yer alıyor.
Ülkemizde üretimin yoğun olarak yapıldığı iller yüzde 14,18 payla Niğde, yüzde 10,37 payla
Konya, yüzde 9,14 payla Afyonkarahisar, yüzde 8,57 payla İzmir, yüzde 6,32 payla Nevşehir,
yüzde 6,05 payla Kayseri, yüzde 5,53 payla Sivas yüzde 5,24 payla Bolu, yüzde 5,09 payla
Aksaray…
Bu illerimizi sırasıyla Adana, Bitlis ve Kars illerimiz takip ediyor. Ülkemiz üretiminin
yaklaşık yüzde 82,75’i bu illerimiz tarafından yapılıyor. Patates siğili hastalığı nedeniyle
karantina tedbirleri kapsamında ekim yasağı getirilmesiyle birlikte üretim Nevşehir, Niğde
gibi illerimizden diğer illere kayma gösterdi. Nitekim Kayseri’de üretim geçmiş yıllara
nazaran iki katına çıktı. Konya, Adana, Bitlis gibi illerimizde de üretim arttı.
Dünya üretiminde payımız yüzde 1,1
Birim alandan fazla verim sağlanması, besin değerinin yüksek oluşu, sindirim kolaylığı,
endüstride farklı şekillerde kullanılması ve her çeşit iklimde yetişmesi nedeniyle patates
hemen hemen bütün dünya milletleri tarafından yetiştirilirken, “Çin, dünya patates
üretiminden aldığı yüzde 25 payla dünya üretiminin dörtte birini tek başına gerçekleştiriyor.
Bu ülkeyi yüzde 12 payla Hindistan, yüzde 8,2 payla Rusya, yüzde 6,2 payla Ukrayna, yüzde
5,2 payla ABD izliyor. Türkiye ise Dünya üretiminden yüzde 1,1 pay alıyor. Uzmanlar Dünya
patates verimi dekarda ortalama 2 bin 29 kilogramken, Türkiye’de 3 bin 95 kilogramı
bulduğunu belirtiyorlar.
Sürdürülebilirlik için üretim maliyetleri düşürülmeli
Patates üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından başta elektrik olmak üzere
üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini bildiren uzmanlar, Patatesin sanayiye
entegrasyonunu sağlamak suretiyle, patateste üretim ve işleme çeşitliliği sağlanması, İhtiyaç
duyulan anaç kademedeki tohumluğun yurt içinde üretilmesi, sertifikalı tohumluk
kullanımının desteklenmesine devam edilmesi, Üreticilerin örgütlenmesi için gerekli eğitim
ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdiler.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17220.html
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Usta çizer Turgut Yılmaz da aramızda
İstanbul Kasımpaşa’da yaşayan usta karikatürist Turgut Yılmaz da Kayseri Gündem ailesine
katıldı. Yılmaz’ın çizgileri birinci sayfamızda ve hazırlanan haftalık mizah sayfamızda
yayınlanacak.
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Turgut Yılmaz’a “aramıza hoş geldiniz” diyor, sizi kendi ağzından özgeçmişi ve usta işi
çizgileriyle başbaşa bırakıyoruz.
Özgeçmişim
“1965 Balıkesir doğumluyum. Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nden ayrıldım.
Evliyim ve iki çocuğumuz var. Karikatüre ortaokulda duvar panosunda açtığım bir sergi ile
başladım. İlk karikatürüm 1979 yılında yayınlandı. Daha sonra Çarşaf, Ustura, Arıza, Cafcaf
mizah dergileri ile Can Kardeş ve TRT Çocuk dergileri ve çeşitli gazetelerde bu sanatı
sürdürmeye devam ettim. Değerli ağabeylerim ve arkadaşlarla internet üzerinde Tantana
başlıklı bir mizah sitesinde karikatürler ve kısa animasyon çalışmalarım yayınlandı. Ayrıca bir
dönem çizgi film stüdyolarında çeşitli katmanlarda çizer olarak çalıştım. Az gittik-Uz gittik
(Evliya Çelebi), Susam Sokağı, Ashbal (Küçük izciler), Fatih Sultan Mehmet (İstanbul’un
Fethi), Selahattin Eyyubi, Küçük Hezarfen, içinde yer aldığım çizgi filmlerin bir
kısmıdır. Karikatürde ikisi yerli biri yurtdışı olmak üzere 3 ödülüm var. Halen ‘Hacamat’
mizah dergisinde ‘Huzur Sokağı’ isminde bir köşe hazırlıyorum. Bunun yanı sıra haftada bir
gün genç kardeşlerimizle beraber karikatür kurslarına devam ediyoruz. Gördüklerimi,
düşündüklerimi ve hissettiğimi yapabildiğim kadarıyla çizgiyle dile getirmeyi seviyorum.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17221.html
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Abdullah Gül cemaat iddiasına cevap verdi
Gül, eski müsteşar Özdem Sanberk'in "Abdullah Gül cemaatçileri Dışişleri'ne doldurdu"
sözleri için "iftira, yersiz ve maksatlı" dedi.
03 Mayıs 2016 Salı 12:33

Eski Dışişleri Müsteşarı Özdem Sanberk, Gülen Örgütü üyelerinin Abdullah Gül'ün bakanlığı
döneminde Dışişleri Bakanlığı'na yerleştirildiği iddiasında bulundu.
ABDULLAH GÜL'DEN JET CEVAP
Abdullah Gül, "11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı" üzerinden Sanberk'in
iddiasına cevap verdi.
"İZLEDİĞİM EN ÖNEMLİ İLKE DEVLETE SADAKATTİR"
Gül, "devlet ve siyaset hayatımda benimsediğim ve izlediğim en önemli ilkeler her zaman
liyakat ve devlete sadakat olmuştur" dedi.
Abdullah Gül devamında Özdem Saberk'e yönelik olarak şunları söyledi:
"BU KİŞİNİN MÜSTEŞARLIK YAPMIŞ OLMASI ÜZÜCÜ"
"Bir internet sitesine verdiği mülakatta hakkımda asılsız iddialarda bulunan kişinin uzun yıllar
hizmet ettiğim Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşarlık yapmış olması ayrıca üzüntü vercidir.
"İFTİRA, YERSİZ VE MAKSATLI"
Bilgi sahibi olmadan iddia sahibi olan bu kişinin çelişkili ifadeleri ile şahit olmadığı bir
döneme ait iftiraya varan açıklamalarını yersiz ve maksatlı buluyorum."
Kaynak: Ensonhaber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17222.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Alim, dünyanın en uzun asma köprüsünü
anlattı
Cumhuriyet tarihinin en önemli altyapı projeleri arasında gösterilen Yavuz Sultan Selim
Köprüsü gibi bir projenin hayata geçmesine imza atacak ekip arasında yer alan Karayolları 1.
Bölge Müdürlüğü Kuzey Marmara Otoyolu Kontrol Başmühendisliği Asma Köprü Şefi Cevat
Alim Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü öğrencileri ile biraraya geldi.
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Çoğunluğu Türk mühendislerden oluşan bir ekip tarafından inşa edilecek, yüksek mühendislik
ve teknoloji ürünü olacak 3. Boğaz Köprüsü üzerinden 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu
aynı seviyede geçecek. Gerek estetik gerekse teknik özellikleriyle dünyanın sayılı köprüleri
arasında yer alacak.
İlklerin köprüsü olacak 3. Boğaz Köprüsü, 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş, 1408
metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.
Köprünün bir başka ilki ise 322 metreyi aşan yüksekliği ile dünyanın en yüksek kuleye sahip
asma köprüsü olması.
Bu önemli proje arasında yer alan 3. Asma köprünün yapımı ile ilgili oluşturulan ekip
arasında yer alan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Kuzey Marmara Otoyolu Kontrol
Başmühendisliği Asma Köprü Şefi Cevat Alim, Erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği
kulübü öğrencilerinin daveti üzerine seminer verdi. Köprünün teknik özellikleri ile ilgili
bilgiler aktaran Cevat Alim, 2013 yılında yapımına başlanan ve 2016 yılında tamamlanması
hedeflenen 3. Boğaz Köprüsünün, Kuzey Marmara Otoyolu projesi'nin Odayeri - Paşaköy
kesiminde yer alacağını söyledi. Köprü üzerindeki raylı sistemin, Edirne’den İzmit’e kadar
yolcu taşıyacağını kaydeden Cevat Alim, Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek
raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3.
Havalimanın da birbirine bağlanacağını söyledi.
İnteraktif şekilde gerçekleştirilen seminerde Cevat Alim, üniversiteli gençlerle tecrübelerini
paylaşarak, sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17223.html
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Her 10 kişiden 1'i astım hastası
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. İnsu Yılmaz, Türkiye'de her 10 kişiden 1'inin astım hastası olduğunu
belirterek, "Astım tedavi edilebilir, kontrol altına alınabilir hastalıktır" dedi.
03 Mayıs 2016 Salı 14:31

ERÜ Tıp Fakültesi 'nde 3 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ücretsiz olarak solunum fonksiyon testinden geçirilerek,
astım hastalığı hakkında bilgiler verildi. Astım hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için
etkinlik düzenlediklerini kaydeden ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, "3 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla astımın
farkındalığını artırmak amacıyla bu etkinliği planladık. Hepinizin bildiği gibi astım sık
görülen bir hastalıktır. Dünyada 300 milyon civarında astım hastası vardır. Astım, aralıklarla
tekrar eden bir hastalıktır. İyi kontrol altına alındığı zaman çok uzun süre hiçbir şikayet
vermeden günlük hayata devam edilebilecektir. Ancak, kontrol altına alınmadığı takdirde,
uzun süre hastane yatışları, ilaç maliyetleri ve yaşam kalitesinin bozulması ile
sonlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İnsu
Yılmaz ise, Türkiye'de her 10 kişiden 1'inin astım hastası olduğunu belirtti. Yılmaz, "Astım
tedavi edilebilir, kontrol altına alınabilir hastalıktır. Astım deyince akla hep magazinsel
boyutu yani astım atakları akla geliyor ama astım tedavi edilebilirse, astım atakları da çok
azalır. 10 hastadan 9’unda tamamen hastalık kontrol altına alınabilir hatta hiç ilaç
kullanmayacak hale gelebilir. 10 kişiden 1’i gerçekten ağır hastadır. Ağır astımın tedavisi
biraz daha zor ama onlarla ilgili de yeni geliştirilen ilaçlar var. O ilaçlarda astım kontrol altına
alınabiliyor. Bu hastalıkta en önemli şey tetikleyicilerden uzak durmak, sigara kullanmamak
en önemli faktörlerdir. Yani astım hastalarının kesinlikle sigara içmemelidir. Aşağı yukarı
çocuklarda yüzde 10 civarında, erişkinlerde de yüzde 5 civarında. Yani, 50 kişiden 4-5’i astım
hastası. Kabaca yüzde 10 civarında bir astım oranı var. Türkiye’de 10 kişiden 1’i astım
hastası. Bu azımsanmayacak bir oran" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17224.html
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Siren sesinden korkmayın
Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Trafik ve İlkyardım Haftası etkinliği ile 112 toplumsal farkındalık oluşturma
medya kampanyası düzenlendi.
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Forum Alışveriş Merkezinde yapılan etkinlikte vatandaşlara 112 ekipleri tarafından
uygulamalı olarak ilk yardım müdahaleleri gösterildi. Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar da
sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle cansız mankenler üzerinde ilk yardım anında yapılması
gereken kalp masajı gibi uygulamaları yaptılar.
Etkinlik hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, “112 Acil Çağrı Merkezinin
gereksiz meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen
gösterilmesine yönelik toplumsal farkındalık oluşturma medya kampanyamızı 15 Kasım
2015’te başlatmıştık. Mayıs ayının ilk haftasının ilkyardım ve trafik haftası olması sebebiyle
kampanyamıza bu hafta boyunca ağırlık vereceğiz, açtığımız stantlarda ambulansa yol
verilmesi ve 112’nin hangi durumlarda aranacağını Kayseri halkına anlatacağız. Aynı
zamanda ilkyardım haftamıza yakışır şekilde halkımıza ilkyardım bilgilendirme eğitimleri
vereceğiz” dedi.
İlk 10 dakikada yaralıya yapılan ilk yardım müdahalesinin yaralının yaşama tutunmasını
yüzde 10 artırdığını dile getiren İsmail Kılıç, “Stantlarımızda temel yaşam desteğini
anlatacağız, Maketlerimiz üzerinde kalp masajı yapmayı gösterip bizzat gönüllülere uygulama
yaptıracağız. Bu stantlarda halkımıza tanıtıcı broşür, şapka küçük hediyelerimiz olacaktır”
diye konuştu.
112’nin hangi durumlarda aranması gerektiği hakkında da bilgiler veren Kılıç, ‘Göğüs ağrısı,
nefes alma güçlüğü, bilinç kaybı, ciddi kan kaybı, ciddi yanıklar, nefes borusu tıkanıklığı,
nöbet geçirme, suda boğulma, yaralanmalı trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah
yaralanması, koma, zehirlenmeler’ gibi durumlarla karşı karşıya kalındığında 112’nin
aranması gerektiğini belirtti.
Trafikte ambulansa yol verme konusunun önemine değinen Kılıç, “Trafikte ambulans siren
sesi duyunca sakin olun, sesin hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın, yavaşlayın ani fren
yapmayın, mümkünse aracınızı yolun kenarına çekin, kavşaktaysanız yoldan çıkmadan
ambulansın geçmesini bekleyin, yol açmak için şerit değiştirecekseniz mutlaka kurallara
uyun, sinyal kullanın, ambulans geçtikten sonra da peşinden hız yapmayın. Hayat kurtarma
yolunda bizleri yalnız bırakmayan halkımıza İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz.
Haydi ilkyardım öğrenelim, haydi ambulansa yol verelim” diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17225.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Faili meçhuller faili meşhur oldu
CİNAYETİ KATİLİ BİLE UNUTMUŞTU: Kayseri’de geçmiş yıllarda işlenen ve failleri
bulunamayan cinayet dosyaları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde kurulan
“Faili Meçhul Ekibi“ sayesinde birer birer çözülerek suçlular adalete teslim ediliyor. Raflarda
tozlanmaya başlayan “faili meçhul “ cinayetler özel ekip sayesinde aydınlatılarak “faili
meşhur” hale getiriliyor. Çürük diş ve saç kılından iz süren 9 kişilik uzman ekip yıllar sonra
yakaladığı katil zanlısını filmlere konu olacak “Cinayeti ben bile unutmuştum” sözüyle ülke
genelinde meşhur etti.
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İBRAHİM KULULAR KURDURDU: Tozlu raflardan faili meçhul dosyaları indirerek çözen
ekip geçen yıl Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın özel talimatıyla kuruldu. Uzman
ekibi kuran Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, 9 kişilik ekibin takım ruhu içinde çalışarak “biz”
mantığıyla hareket ettiğini ve başarılarıyla sesini ülke genelinde duyurduğunu söyledi. Salın,
başarılarının ülke genelinde duyulması ile değişik illerden davet ve mektuplar almaya
başladıklarını da belirtti.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü başarılarıyla ülke genelinde takdir edilen polis teşkilatları
arasında yer alıyor. Takdire şayan çalışmalar arasında yer alan faili meçhul cinayetlerin
çözülmesi, polis teşkilatını halkın gözünde daha güvenilir kılmaya yetiyor. Halkın güven
desteğini alan “Asayiş Şube Müdürlüğü Faili Meçhul Ekibi” katil zanlılarını aradan yıllar
geçse de adalet karşısına çıkarmak için çalışma yapıyor.
Ekip çalışması, takım ruhu
Tozlu raflardan faili meçhul dosyaları indirerek çözen ekip geçen yıl Kayseri Emniyet
Müdürü İbrahim Kulular’ın özel talimatıyla kuruldu. Uzman ekibi kuran Asayiş Şube Müdürü
İlkay Salın, 9 kişilik ekibin takım ruhu içinde çalışarak ülke genelinde başarılarıyla sesini
duyurduğunu söyledi. Ekibin “biz” mantığıyla hareket ettiğini belirten Salın, “Kayseri’de faili
meçhul cinayetler bu özel ekibimiz tarafından çözülüyor. Cinayet çözmek uzun soluklu ve
büyük sabır gerektiren bir iş. Geçmiş yıllarda çözülemeyen cinayetleri aydınlatmaya
başladığımızda, olayın faili ve tanıklar ölmüş olabiliyor. 17 yıllık bir cinayeti çözdüğümüzde
katil dahi işlediği cinayeti unuttuğunu söyledi. ‘Ben bile unutmuştum, siz nerden
hatırlıyorsunuz?’ diye serzenişte bulunmuştu. 2014 yılında ekibimizi kurduk. Emniyet
müdürümüz her zaman arkamızda olduğunu söyledi. Gereken desteği verdi. Güvendiğimiz bir
ekip oluşturduk. Şehrimizde sıcak ve nitelikli ağır suçların olmaması bizim eski dosyaları
çözmeye zaman ayırmamıza neden oldu. Şimdi tozlu raflardan indirdiğimiz bu eski dosyaları
teker teker çözüyoruz.” diye konuştu.
Vatandaş polise güveniyor
Çalışmalarında vatandaşlardan büyük destek gördüklerini belirten İlkay Salın, “Halkımızın
çok fazla desteğini aldık. İlk cinayetimizi çözmemiz vatandaşın özgüveninin yerine gelmesine
neden oldu. Basında yansıyan haberlerden sonra vatandaşın inanç ve güveni daha da pekişti,

işimiz daha kolay oldu. Başarılarımızın ülke genelinde duyulması ile değişik illerden davet ve
mektuplar almaya başladık. Olayları çözmemizin manevi bir tarafı da var. İnsanların hayır
dualarını alıyoruz ve bu görevimizi yapmada bize güç veriyor” şeklinde konuştu.
İpuçları katile götürdü
Geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin izini sürerken zorlandıklarını, anacak titiz çalışmayla
sonuca ulaştıklarını anlatan Salın,”Kayıp bir şahsın akıbetini araştırırken bulduğumuz
kafatasını araştırdık. Kafatasındaki çürük dişten yola çıkarak kişinin kimliğine ulaştık. Bu çok
zamanımızı aldı.
Çoban cinayetinde ipuçlarını araştırırken çok sayıda delil ve aşamalar üzerinde çalışıldı.
Çobanın öldürüldüğü bölgedeki telefon baz istasyonundan 1 milyon 250 bin aramadan telefon
konuşması incelenerek katile ulaşıldı. 1 buçuk yıl süren çalışmamız sonucunda katil zanlısını
bulduk.
Kuyu cinayetinde cesedin yüzü tanınmayacak durumda iken araştırmalar ve laboratuvar
çalışmaları sonucunda kimliğe ulaşıldı. Sonucunda katil zanlısı olan eşi yıllar sonra adaletin
karşısına çıktı. Basına yansıyan şekliyle “Ben bile unutmuştum, siz nasıl unutmadınız”
diyerek ülke genelinde konuşulan cinayet dosyaları arasına girdi” dedi.
Deneyimli ekip
Faili meçhul cinayetlerin yanı sıra kentteki asayiş olaylarını da takip ettiklerini belirten Asayiş
Şube Müdürü İlkay Salın, Kayseri’nin huzurlu bir yaşam sürdüğünü söyledi. Polis ekiplerinin
düzenli bir şekilde halkın güvenliğini sağlamaya çalıştığını belirten Salın, ”Ekibimizdeki
arkadaşlar Kayseri’deki yapıyı, gurupların kendi arasındaki ilişkiler ve husumetlerini çok iyi
biliyorlar. Çalışma sahasını çok iyi bildikleri için işimiz çok fazla zor olmuyor. Sokakla iç içe
olursanız işinizi daha rahat yapıyorsunuz. Kent halkının huzurlu bir şekilde yaşamlarını
devam ettirmeleri için bütün önlemleri alıyoruz” şeklinde konuştu.
Uyuşturucu suçun anası
Kentte yaşayan mülteci ve sığınmacıların suça karışama oranının çok düşük olduğunu belirten
İlkay Salın, en çok suça karışan yabancıların İranlılar olduğunu söyledi. Kayseri’ye
‘metafetamin’ isimli uyuşturucu maddeyi İranlı mültecilerin getirdiğini belirten Salın,”
İranlılar en çok kendi üretimleri olan uyuşturucu maddelerin satıcılığını yapıyor. Limon
tuzuna benzer kristal bir uyuşturucu madde olan metafetaminin gramı 200 liradan alıcı
buluyor. Pahalı bir uyuşturucu madde olması insanları suça teşvik ediyor. Kayseri’de birçok
olayın temelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satımı var. Uyuşturucu parasını bulabilmek
için hırsızlık, gasp, darp gibi suçlar işliyorlar” açıklamasını yaptı.
Uyuşturucu kullanma yaşı düştü
Uyuşturucu kullanma yaşının dünya genelinde düştüğünü vurgulayan İlkay Salın,
”Uyuşturucu kullanma yaşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef çok düştü.
Uyuşturucu tacirleri öğrencileri hedef alıyorlar. Torbacı dediğimiz satıcılara her yerde
rastlamak mümkün hale geldi. Okul önlerinde Güven Timleri ve sivil memurlarımızla gerekli
önlemleri alıyoruz. Sivil ve resmi ekiplerimiz sayesinde okullardaki uyuşturucu kullanımını
önleyebiliyoruz. Kolay para kazanmak isteyenler uyuşturucu işine giriyor. Deneme ve
merakla uyuşturucuya başlıyor. Kullanmaya başladıktan sonra normal hayat dönmesi ise
imkânsız oluyor. Uyuşturucular mallarını satarken artık överek pazarlıyorlar. “Ölsün mü?
Süründürsün mü?” gibi uyuşturucu madde satışı yapıyorlar. Başbakanın terör suçlarıyla aynı
kefeye konulmasını istediği uyuşturucu satıcılığına 12 seneden az ceza verilmiyor. Yine de
insanlar satmaktan ve kullanmaktan vazgeçmiyor” açıklamasını yaptı.
Kayseri’de huzur var
Kayseri’nin huzur şehri olduğunu belirten İlkay Salın açıklamasını şöyle sürdürdü:
”Kayseri, büyükşehir belediyeleri arasında güvenlik açısından 23. sırada yer alıyor. Nitelikli
suçlarda kentte çok az sayıda suç işleniyor. Maddi hasarlı kaza, kavga, tartışma, hakaret
suçları gibi küçük suçların da istatistiklere girmesi nedeniyle suç oranları yüksek gibi

görünüyor. Ancak nitelikli dediğimiz suçlar azdır. Çok farklı ırkların yaşadığı bir kent
olmasına rağmen huzur şehridir.”
“Suçlunun kimliği önemli değil”
Kayseri’de suçun ve suçlunun üzerine ayırmaksızın gidildiğini belirten İlkay Salın,” Emniyet
Müdürümüzün suçluların üzerine gidilmesi konusunda hassasiyetleri var. Bizim de
ailelerimiz var. Kayseri’deki ailelerin yaşamlarını kendi ailemizden ayırmıyoruz. Huzur için
operasyon yapmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Suç işleyenin benim için kim olduğu
önemli değildir. Bizim derdimiz, suçluyla suçsuzu ayırmak. Çok parası olan biri insanlara
haksızlık ve eziyet edecek diye bir şart yok. Benim için suçlunun kimliği değil işlediği suç
önemli. Ona göre görevimi yaparım. Bir haksızlık varsa biz onun tepesine bineriz” dedi.
Cinsel istismar olayları
Kayseri’nin ülke genelinde son günlerde cinsel istismar olaylarıyla gündeme geldiğini dile
getiren İlkay Salın, ”En çok zorlandığımız konular cinsel istismar olaylarıdır. Hem şüpheli
hem de mağdur açısından istismara açık, bıçak sırtı bir konu. Bu tür olayların ortaya çıkması,
gerçekten suç mağduru olup bastırılan ve sindirilen kişileri harekete geçirmesi açısından
faydalı oluyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde bir insanın üzerine iftira atarak kurtulma
yoluna gidebilecekler için yol göstermiş oluyoruz. İstismara açık bir durum ve adaleti
zorlayan olaylardan en önemlisi” açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17226.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Gönüllü kuruluşlardan Kahraman’a destek
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman’ın yanında olduklarını belirterek, “Yapılan eleştiriler haksız. Onları ‘aklıselim’
olmaya davet ediyoruz” dedi.
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Başkan Ahmet Taş, platform üyeleri adına Mazlumder Kayseri Şubesi’nde yaptığı basın
açıklamasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın davet edildiği bir programda “Yeni
anayasa dindar bir anayasa olmalı” şeklindeki sözlerine muhalefet partilerinin bir kısmında ve
bazı basın yayın organlarında yer alan eleştirilerin haksız olduğuna vurgu yaptı.
Meclis Başkanı Kahraman’ın yeni anayasa konusundaki görüşlerine destek veren Ahmet Taş
şunları belirtti:
Hukuk dışı dayatma
“1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk anayasasında ‘Devletin resmi dili
İslam’dır’ maddesi var idi. 1928 yılına kadar bu madde yürürlükte kalmıştır. 1928’de halka
sormadan referandum yapmadan alınan millet vicdanına, hukuka dayanmayan bir kararla
devletin dini İslam’dır maddesi anayasadan çıkarıldı. O günden bu güne kadar hukuk dışı bu
dayatma devam ediyor. Şu anki durumda Türkiye nüfusunun çoğunluğunu oluşturan

Müslümanların dini ihtiyaçlarına cevap vermek için Diyanet İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve YÖK Hıristiyanların dini ihtiyaçları için patriklik, Museviler için de
Hahambaşılık faaliyet gösteriyor. Devletin tüm dinlere eşit mesafede ve dini hayatı
kolaylaştırıcı olarak yorumlanması gereken anayasadaki laiklik anlayışını bugüne kadar İslam
karşıtlığı olarak yorumlayıp, sahip oldukları devlet yetkilerini Müslüman vatandaşlara ve
İslami ibadete baskı olarak kullanmayı alışkanlık haline getiren bu çevreler meclis başkanı
için yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyası başlatmış bulunuyorlar. Hâlbuki Meclis
Başkanı Kahraman, yaptığı konuşmasında ‘yeni hazırlanacak anayasa vatandaşın inanç ve
ibadetine saygılı bir anayasa olmalı’ diye şahsi görüşünü beyan ederek düşünce ve kanaat
hürriyetini kullanmıştır. Bu da meclis başkanı, milletvekili ve vatandaş olarak en doğal
hakkıdır. Bu davranışı için asla kınanamaz, yargılanamaz ve suçlanamaz. Muhaliflerinin
meclis başkanına saldırısı olsa olsa düşünce ve kanaat hürriyetini ve demokratlığı
kabullenememek olarak yorumlanabilir. Bu davranışlarının yasal, toplum vicdanı ve
kamuoyunda kabul edilebilecek hiçbir yönü yoktur. Fikrini söyleme hakkını kullandığı için
ona yapılan saldırıları hukuksuz, haksız, toplum vicdanında karşılık bulmayan saldırılar
olarak görüyor onları hukuka, demokratlığa ve aklıselime davet ediyoruz.”
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17227.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Çocuklarınıza yaşayarak örnek olun
Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ailede İdeal Din
Eğitimi” konulu konferansa konuşmacı olarak Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
katıldı. Ay, “Çocuklarınıza bizzat yaşayarak örnek olun” dedi.
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Düzenlenen konferansa İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet
Emin Ay, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirci ve İl Müftü Yardımcıları Galip Koçer, Tandoğan
Topçu, Salih Sezik, Memur Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya
Çankaya, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Bünyan İlçe Müftüsü Abdürrahim İnanç, Akkışla
İlçe Müftüsü Şükrü Safa, Felâhiye İlçe Müftüsü Yusuf Anık, Kozaklı İlçe Müftüsü Rahmi
Yiğit, Diyanet Sen İl Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Program Cami-i Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Aslan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven yaptı.
Daha sonra “Ailede İdeal Din Eğitimi” konulu konferansını sunmak üzere kürsüye gelen
Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “İlk dinî bilgileri ailede vermeye başlayın.”
“Aile, çocuğun din eğitiminde birinci derecede sorumluluk taşımaktadır.” diyerek sözlerine
şöyle devam etti:

“Hz. Peygamberimiz (s.a.v): “Her çocuk fıtrat üzere doğar ve bu hali konuşma çağına kadar
sürer. Sonra, ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar. Eğer anne-babası
Müslüman iseler, çocuk da Müslüman olur.” buyuruyor. Çocuklara, ‘Bismillah,
Elhamdülillah, Allahu Ekber, Lailaheillallah gibi kelimeler öğretilmelidir. Yapılan
araştırmalara göre, çocuğun karakterinin 2/3’ü ailesi içinde geçirdiği zaman dilimi olan 2-6
yaşları arasında teşekkül eder. Eğitim, anne dizinde başlar. Her söylenen sözcük, çocuğun
kişiliğine konan bir tuğladır. Çocuk, ana-babasının yanında emanettir. Tamamen boş ve her
türlü nakışa müsait kalbi ise, adeta bir cevher gibidir. O, meylettirildiği her şeyi almaya da
kabiliyetlidir. Çocuklarınıza bizzat yaşayarak örnek olun.
Allah Teâlâ Saff suresinde: “Ey iman edenler! Neden söylediklerinizle yaptıklarınız birbirine
uymuyor? Yapmadığınız şeyi söylemeniz Allah’ın en hoşlanmadığı şeydir.” buyuruyor.
Ailede verilecek din eğitiminde uygulanan metotlar içinde en ideal olanı; çocuğu ibadete
teşvik etmek, birlikte ibadet etmek ve ardından sohbetle anlatmaktır. Çünkü çocuk, kendisine
verilen nasihatlerden ziyade, anne-babasının yaşantısını ve hareketlerini gözler ve onları taklit
eder. Anne-baba ibadetleri bizzat yaşayarak çocuklara örnek olmalıdır. Anne-baba çocuğa
örnek olmalı, beraberinde ibadetlere iştiraki sağlanmalı ve zaman zaman camiye götürmelidir.
Çocuklar camilerin manevi havasını teneffüs etmelidirler.
Çocuğunuzu tanımaya çalışın; her çocuk ayrı bir dünyadır, ayrı bir âlemdir. Bu, bilinmezlerle
dolu dünyayı keşfetmeden başarılı olmayı beklemek bir hayaldir. Çocukların dünyasını
keşfedebilmek için en büyük yardımcımız ‘sevgi, şefkat, ilgi’ olmalıdır. Hz. Peygamberimiz
(s.a.v.): “İnsanlara anlayabilecekleri şekilde konuşunuz.” buyuruyor. Çocuklara göre, yaşanan
her şey bir oyundur. Çocuğunuza önce Allah sevgisinden bahsedin. Anne-babaların, çocuğun
hatalı bir hareketini gördükleri zaman onu “Allah seni cehennemde yakar, gözünü kör eder,
taş yapar” vb. ifadelerle vazgeçirmeye çalışmaları, çocuğun ruh sağlığı ve gelecek hayatı
açısından son derece zararlıdır. Çocuklar doğdukları zaman “Allah Korkusu” duygusuyla
dünyaya gelmezler. Ancak onlar beraberlerinde içgüdüsel olarak bazı korkuları da getirirler.
Bunlar, karanlık, gök gürültüsü, şimşek, yüksekten düşmek, yırtıcı hayvanlar, böcekler vs…
O halde, anne babalar, çocukta tabii olarak var olan bu korku duygusunu “Allah korkusu”
haline dönüştürmemeli ve bu duyguyu küçük çocuklarda bir koz olarak kullanmamalıdır.
Çocukların tertemiz kalplerine ve berrak zihinlerine öncelikle “Allah sevgisi”
doldurulmalıdır. Çocuklar, her isteğini Allah’tan isteyecek şekilde O’nun sevgisiyle dolu
olmalıdır. Çocuklara cehennemden bahsetmek, onların ruhunda olumsuz etki bırakabilir. 9-10
yaşlarına kadar onlara cehennemden bahsedilmemelidir.
Çocuğunuzun gönlüne hitap edin. Kur’ân-ı Kerim’de babanın oğluna hitap tarzının sevgi ve
şefkat ifadesi olan “yavrucuğum, oğulcuğum” şeklinde olduğu görülür. Çocuklara, yaşlarına
uygun olarak, Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin hayatından yaşanmış hatıralar
okunmalıdır. Çocuklara uygun çizgi filmler seyrettirilerek onların ideal şahsiyetleri
tanımasına imkân sağlanmalıdır. Çocuklara, bazı dualar, yaşlarına uygun şiirler ve ilahi
sözleri ezberletilmeli ve bunlar zaman zaman onlara okutulmalıdır. Çocuklarınıza fiziksel
cezalar vermeyin. Kur’ân-ı Kerim’de çocukların dövülmesiyle ilgili hiçbir ayet
bulunmamaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) de hayatı boyunca hiçbir çocuğu dövmemiş, bilakis
onlara gösterilmesi gereken sevgi ve şefkatin en güzel örneklerini sergilemiştir. Ağır baskı ve
dayak, çocuğun kişiliğini ezmek, kendine güvenini yok etmek, yalana ve ikiyüzlülüğe sevk
etmek gibi kötü ahlâki sonuçlara yol açar. Çocuklar, başkalarının yanında fiziki cezalarla
rencide edilmemelidir. Dayak ve baskıyla verilen din eğitimi, bu baskının ortadan kalktığı
yıllar olan ergenlik öncesi ve ergenlik yıllarında, çocuğun ibadetleri terk etmesine ve dinî
değerlere sırt çevirmesine sebep olabilir. Ceza vermek gerektiğinde, en uygun olanı, sevgi ve
ilgi göstermemektir. Gerektiğinde tenkit ve uyarı cezası denenmelidir. Ancak,azarlama
cezasıyla yetinilmelidir.”

Konferansın ardından, Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirci sahne
alarak birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17228.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Yahyalı Belediyesi’ne 1 milyon lira gelir
Yahyalı Belediyesi, 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile mahalle olan köylerden belediye
bünyesine geçen taşınmazların satışı için ihale düzenledi. Belediye, taşınmaz ihalesinden
toplam 1 milyon lira gelir elde etti.
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yönetiminde, belediye meclis salonunda yapılan ihale,
gerçek ve tüzel katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Saat 10’da encümen huzurunda açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, Karaköy ve
Dikme Mahallelerinde yer alan arsa ve tarladan oluşan 15 adet taşınmaz satışa sunuldu.
Zaman zaman pazarlıkların da yaşandığı ihale yaklaşık 2 saat sürdü. 7 adet taşınmazın
satışının yapıldığı ihale de, 8 taşınmazın satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere
pazarlığa bırakıldı. Yahyalı Belediyesi taşınmaz ihalesinden toplam 1 milyon lira gelir elde
etti.
İhaleden sonra kısa bir açıklama yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “6360 sayılı
Büyükşehir Yasası ile köy tüzel kişilikleri biten Karaköy ve Dikme Mahallerimizde yer alan 7
adet taşınmazın, 3 Mayıs tarihli encümenimizde satışını gerçekleştirdik. Bugünkü ihaleden
yaklaşık 1 Milyon TL para belediyemizin kasasına girmiş oldu. Tabi bu gelirleri, ilçemiz için
hizmete dönüştürmüş olacağız. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17229.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Halit Erkiletlioğlu’nun “Geniş Kayseri
Tarihi” üzerine
Halit Erkiletlioğlu, (Diş Hekimi, Tarihçi, Araştırmacı Yazar) memleketine, tarihine, insanına
sevdalı, sanatçı ruhlu bir kalem. Bu kadar vasfı bünyesinde taşıyan çok az insan tanıdım.
Kayseri ile ilgili sade akıcı bir dille birçok kitap yazmış. “Geniş Kayseri Tarihi” zannımca en
önemli eserlerinden biri.
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M. Orhan Cebeci yazdı...
“İlki 1993 yılında Kayseri İl Kültür Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Kayseri Tarihi”,
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı “Osmanlılar Zamanında Kayseri” ve Ticaret
Odası‘nın çıkardığı “Kayseri Yakın Tarihimizden Notlar” isimli kitaplar farklı zamanlarda
basıldığı için bir bütün haline ulaşamamıştı” diyor yazar.
“Bu çalışma önceki üç eserin bilgi, metot ve sayfa düzeni olarak yenilenerek derli toplu bir
‘Kayseri Tarihi’ sunmak amacıyla yapılmış. Eser bütün dönemleri içine alan, yeni bilgi ve
resimlerle zenginleştirilmiş oldukça geniş bir çalışmadır” diye özetler. Cenab-ı Allah’tan
çalışmalarımızı amel defterimize kabulü niyazı ile… duasıyla noktalar.
AŞAĞIDAKİ CÜMLELER SANKİ KİTABIN ÖZETİ
Ve insanlar yazıyı keşfettiler, meralarını çamurlar üzerine sivri demirlerle kazıyıp pişirdiler.
Üzerine de yine çamurdan bir kılıf geçirip eşek kervanlarına yükledikleri eşyalarla birlikte
binlerce kilometre uzaktan; Orta Asya’dan gönderdiler. Böylece çamurdan yaratılan insanoğlu
yine çamurla medeniyetini kurmuş oldu.
Erciyes’in münbit ovalarında kurulmuş olan Kaniş bu çamur ve ticaret trafiğinin merkezi
oldu. Kaniş binlerce sene yaşadıktan sonra batarken, Erciyes’in kucağında bir şehir doğdu.
Adı Mazaka idi. Mazaka geliştikçe adı değişti. Eusebia , Caeseria, ve Kayseri isimleriyle
yaşayan uzun tarihe sahne oldu.Bu sahnelerden kimler geçmedi ki; sonunda Türk diye
isimlendirilen bir kavim geldi.Danişmendi,Selçuklu,Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti isimli
devletler kuruldu. Bu devletler siyasi rollerinin birçoğunu hep bu şehirde oynadılar. İşte bu
kitapta kadim şehir Kayseri’nin hikayesi sunulmuştur. Kitabın arka kapağında bulunan bu
şiirsel cümleler adeta kitabın bir özeti…
Eser, ansiklopedik bilgiler içeriyor, ikinci cildin sonunda anlamlı bir şiirle sona eriyor.
“Kalemine sağlık” diyorum. Eli kalem tutana kadar Kayseri kültürüne ait kitapların devamını
yazardan bekliyoruz. “Yazmak bir hünerdir. Düşünmenin en iyi yolu yazmaktır. Yazmak
geleceği görmektir. Söz kulağa, yazı uzağa gider.”gibi anlamlı sözlerle düşünürler yazmanın
önemini çok güzel anlatmışlar.
İşte o anlamlı şiir;
ARAYIŞ
İşim diş hekimliği idi, yıllarca iğne ile kuyu kazdım
Tarih, sanat dedim birçok kitap yazdım
Siyaset sahnesinin ışıltısında çok gezdim

Adımı Erkiletlioğlu, lakabımı Dendani olarak dizdim
Hayat fırınında yandıkça yandım.
Yandıkça uyandım, uyandıkça yandım.
Hep serapların peşinde dolandım
Sahte tadları lezzet bilip yalandım
Birçok makamlara gelip havalandım
Ömür bitmez sanıp boş yere oyalandım
Hayat fırınında yandıkça yandım.
Yandıkça uyandım, uyandıkça yandım.
Ancak bir yaşam ancak böyle güzel cümlelerle sade ve yalın anlatılır. Kalemine sağlık
Kayseri sevdalısı sevgili ağabeyim.
KİTABIN GELİRİ BELSİN VAKFINA
Yazdığı 12 kitabın gelirinin tamamen Belsin Vakfı’na kaldığını belirten Diş Hekimi Halit
Erkiletlioğlu, 20 yıldan beri binden fazla kaynağı araştırarak “Geniş Kayseri Tarihi” kitabını
kent kültürüne kazandırdığını anlatır. Uzak tarihe olan merakı ve Kayseri sevdasının
kendisine kitap yazdırdığını açıklar.
”İlk kez Kayseri tarihi bu kadar derinlemesine ve geniş olarak ele alındı. 20 yıldır binin
üzerinde kaynak inceledim. Hitit medeniyetinden bu yana Roma, Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemi olaylarını kaynaklardan inceleyip derledim. Kayseri kadim kent olduğu
için böyle bir esere ihtiyacı vardı. İlk baskısını 10 yıl önce yapmıştık. Daha detaylı bilgiler ve
belgeler ekleyerek aynı kitabın ikinci baskısını yaptık. Sponsorlar sadece baskı için yardımda
bulundukları için, dağıtım ve okuyucuya ulaşmada etkili olamıyoruz. Bu konuda gereken
desteği alamıyoruz. Sadece akademisyenler ve araştırmacılar kitabımızı okuyor ve kaynak
olarak gösteriyor.”
Kitabında Hititlerden Milenyuma kadar Kayseri’de yaşanan tarihi konuları belgeleriyle
anlatan Erkiletlioğlu, 12. kitabı “Geniş Kayseri Tarihi”nin ikinci baskısıyla okurlarının
karşısına çıkıyor. Fazla söze ne hacet. Yöre insanının; kendisini, tarihini, kültürünü bulacağı
bu eseri herkes mutlaka okumalı. Bu çok yönlü, sanat tutkunu, memleket ve tarih sevdalısı
ağabeyim Halit Erkiletlioğlu’na uzun hayırlı bir ömür diliyorum.
Kimdir memleketine sevdalı yazar, şimdi onu tanıyalım?
Halit Erkiletlioğlu
28 Nisan 1945 tarihinde Kayseri’de doğdu. Sümer İlkokulu, Sümer Ortaokulu ve Kayseri
Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1969 yılında da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden
mezun oldu. İslâhiye’de (Gaziantep) askerlik görevini yedek subay teğmen olarak tamamladı.
Şu an Kayseri’de serbest diş hekimi olarak çalışmaktadır. Evli olup, iki erkek bir kız olmak
üzere üç çocuk ve beş torun sahibidir.
1977–80 yılları arasında Kayseri Belediyesi Meclis üyeliği, 1986 yılında Türk Dişhekimleri
Birliği Kayseri Dişhekimleri Odası kurucu üyeliği ve başkanlığı, 1988–89 yıllarında Kayseri
Aydınlar Ocağı kurucu üyeliği ve Genel Başkanlığını yaptı. 1990 yılından günümüze kadar
Erciyes Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 1996 yılında Belsin
Eğitim- Hizmet- Güzelleştirme ve Yardım Vakfı Kurucu üyesi iken aynı vakfın 2004 yılında
başkanlığını üstlenmiştir. Türk Ocağı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Dişhekimleri
Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Erciyes Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi alanlarda
da hizmetlerini sürdürmektedir.
Dil, tarih ve sanat tarihi konularında yüzün üzerinde yazı, makale ve incelemesi Erciyes,
Kültür-Sanat, Hakses, Tarih ve Edebiyat, Tarih, Selçuk, Yeni Düşünce, Anadolu Haber Belsin
ve Kayseri Hâkimiyet gibi dergi ve gazetelerde yayınlandı. Birçok konferans ve sempozyuma
ilmî bildirileri ile katıldı. Mahallî televizyonlarda kültür programları yaptı.

“Dünden Bugüne Türkçe, Kayseri Tarihi, Osmanlılar Zamanında Kayseri, Türkiye Selçuklu
Sultanları ve Sikkeleri, Kayseri Yakın Tarihinden Notlar, Kayseri Kitabeleri, Sanatta Ve
Maneviyatta Tespih, Geçmişte Konaklama Ticaret ve Kayseri, Terk Edilen Kültürümüzden
Kayseri Bağcılığı, Geniş Kayseri Tarihi adlı yayınlanmış eserleri vardır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17230.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Öğünlerinizi peynirle bitirin!
Uzmanlar yapılan klinik çalışmalar, probiyotik içeren süt, yoğurt ve peynirin düzenli
tüketiminin; tükürükteki çürük oluşturan bakteri sayısında ve diş plağında azalmaya yardımcı
olduğunu belirtiyor. Öğünlerimizi peynir gibi ağız PH'ını yükseltecek besinlerle sonlandırmak
ve probiyotik bakımından zengin süt ve yoğurt tüketiminize dikkat etmek bile diş çürüğü ve
buna bağlı birçok problemden kurtulmamıza yardımcı oluyor.
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Antibiyotiklere olan direncin artması, dünya genelinde gittikçe büyüyen bir problem olarak
karşımıza çıkıyor. Bu problem de alternatif tedavi yöntemlerinin gelişmesine neden oluyor.
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Tedavi edici amaçla, sağlığı destekleyen bakterilerin kişilere
uygulanması bu yöntemlerden bir tanesidir" dedi.
Çürüğün sebebi bakteriler
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş çürüğünü ve çürük oluşmasını engelleyebilen probiyotikleri
şu şekilde tanımlıyor:
"Probiyotikler; uygun değerlerde alındığında fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır.
Çürük olayının bakterilerin aracılık ettiği bir süreç olduğu 115 yıldan fazla bir süredir
bilinmektedir. Çürük oluşumu çok yönlü bir hastalık sürecidir. Çürük oluşumu için diş,
bakteri ve besin üçlüsünün olması gerekmektedir. Bu üç etkenden en az bir tanesinin elimine
edilmesi çürük oluşumunu engelleyebilmektedir."
Peynir çürükleri engelliyor
Peki probiyotikler çürük oluşumunun önlenmesinde nasıl etkili olabilirler? İşte bu soruyu Diş
Hekimi Pertev Kökdemir, şöyle yanıtlıyor:
"İnsanlar için en önemli probiyotik kaynakları; yoğurt ve fermente edilen süt ürünleridir.
Çeşitli klinik çalışmalarda, probiyotik içeren süt, yoğurt ve peynirin düzenli tüketiminin
tükürükteki çürük oluşturan (karyojenik) bakteri sayısında ve diş plağında azalmaya yardımcı
olduğu gösterilmiştir. Probiyotikler şeker metabolizmasını etkileyerek asit üretimini
düşürebilirler. Örneğin; peynirin ağız ortamının PH'ını yükselterek diş yapısında çürümeyi
önlediği ve diş yapısında mine tabakası oluşumunu (remineralizasyon) desteklediği rapor
edilmiştir."
Süt ve yoğurt tüketin
"Farklı çalışmalarda, sakız veya pastillere katılan probiyotiklerin günlük kullanımda tükürük
içerisindeki çürük yapıcı bakterilerin sayısını azalttığı gösterilmiştir. Sonuç olarak

probiyotikler; antibiyotiklere alternatif ağız içerisinde kullanılan ilaçlar, ağız sağlığı ve gıdalar
arasındaki ilişkilerin araştırılmasında yeni bir alandır. Öğünlerimizi peynir gibi ağız PH'ını
yükseltecek besinlerle sonlandırmak ve probiyotik bakımından zengin süt ve yoğurt
tüketiminize dikkat etmek bile diş çürüğü ve buna bağlı birçok problemden kurtulmamıza
yardımcı olacaktır.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17231.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Afgan kadın polis adaylarına Sivas'ta
eğitim
4. Dönem Bayan Afgan Ulusal Polis Eğitimi, Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO)
düzenlenen törenle başladı. Eğitim kapsamında 89 Afgan kadın kursiyer yaklaşık 2 ay eğitim
görecek.
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2011 yılında açılan ve Türkiye-Afganistan arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Afgan
polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Merkezi'nde bu yıl
kadın polis adaylarının 4. Dönem eğitimine törenle başlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı
Sebahattin Öztürk, PMYO konferans salonunda yapılan törende Polis Akademisi
Başkanlığının daha güvenilir bir Türkiye ve dünya için tüm gayretiyle çalıştığını söyledi.
Nitelikli personel yetiştirilmesi konusunda uluslararası işbirliğini büyük bir fırsat olarak
değerlendirdiklerini belirten Öztürk, "Modern ve çağdaş polislik uygulamaları konularında
verilen eğitimlerle dünyanın bir barış adası haline gelmesi için dost ve kardeş ülkelerle
yürütülen eğitimlere ayrı bir önem veriyoruz." dedi.
Afganistan ile Türkiye arasında tarihi çok eskilere dayanan dostluk ve kardeşlik olduğunu dile
getiren Öztürk, "Coğrafi olarak bakıldığında Afganistan Türkiye'den uzak olsa bile, tarihi,
kültürel ve siyasi olarak yakındır. Türkiye ve Afganistan arasında geçmişten gelen dostluk ve
kardeşlik bağı çerçevesinde devam eden ilişkiler her alanda giderek gelişmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, kurulduktan sonra yurt dışı ilişkilerini ilk kurduğu ülkelerden birisi
Afganistan'dır. O günden bugüne Afgan halkı ve devletiyle olan ilişkilerimiz gün geçtikçe
daha da gelişti. Bu bağlamda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Afgan Ulusal Polisi arasında
yoğun işbirliği faaliyetleri sürdürülmekte, Türk polisi Afgan polisine ihtiyaç duyduğu her
alanda elinden gelen desteği sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda iki ülke polis teşkilatları
arasında eğitim işbirliği faaliyetleri memnuniyet verici bir şekilde yoğunluk kazanmıştır"
dedi.
Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 2011'den
itibaren Afgan polis adaylarına yönelik Sivas PMYO'da temel polis eğitimleri düzenlenmeye

başlandığını anımsatan Öztürk, bu dönemde 2 bin 627 öğrencinin eğitimden geçtiğini ifade
etti.
Afgan polis öğrencileri yaklaşık 2 ay sürecek yoğun bir eğitim programının beklediğini
aktaran Öztürk, çeşitli uygulamalı dersler verileceğini belirtti.
Öğrencilere dersleri en iyi şekilde öğrenerek ülkelerine dönmelerini tavsiye eden Öztürk,
"İnanıyorum burada almış olduğunuz eğitimlerle Afganistan'da güvenliğin tesis edilmesi ve
halkın refahının yükseltilmesi için üstün hizmetler göstereceksiniz, başarılarınızla bizleri
mutlu edeceksiniz. Yüzünü güldüreceğiniz Afgan kardeşlerimizin ve başını okşayacağınız
Afgan çocuğun mutluluğuna bizleri de ortak edeceksiniz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türk ve Afgan yetkililer birbirlerine karşılıklı hediye verdi.
Törene, Sivas Valisi Alim Barut, Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Ekramuddin Yaver,
Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Sivas PMYO Müdürü Adnan Oran, Afganistan
Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Zahir Naziri, kurum temsilcileri ile Afgan kadın polisler katıldı.
Sivas PMYO'da, 89 Afgan kursiyere yaklaşık 2 ay "Eğitimcilerin Eğitimi" ve "Özel Harekat
Eğitimi" verilecek.
Türkiye ile Afganistan arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat ve 6 Nisan 2011'de
imzalanan anlaşmayla, Afgan polis adayları Sivas'ta eğitim görmeye başlamıştı. (AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17232.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Özdem Samberk Abdullah Gül'den özür
diledi
"Dışişlerine paralelleri doldurdu" iddiasını ortaya atan Özdem Samberk Abdullah Gül'den
özür diledi.
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Sanberk sözlerinin doğru olmadığını kabul etti. Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, emekli
büyükelçi Özdem Sanberk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den özür diledi.
"GÜLENCİLERİ DIŞİŞLERİ'NE ABDULLAH GÜL DOLDURDU" DEMİŞTİ
Sanberk, dile getirdiği “Fethullah Gülen Cemaati üyelerinin liyakat göz ardı edilerek
Dışişleri'ne Abdullah Gül’ün bakanlığı döneminde girdiği” iddiasında bulunmuştu.
ABDULLAH GÜL TEPKİ GÖSTERDİ, ÖZÜR DİLEDİ
Sanberk, Gül’ün iddiayı reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada “Beyanım doğru bilgilere
dayanmayan ifadelerdir” dedi. Sanberk’in konuya ilişkin olarak açıklama metni şöyle:
BEYANIM DOĞRU İFADELERE DAYANMIYOR
2 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan söyleşimizde, Gülen cemaati üyelerinin Dışişleri
Bakanlığı’na Abdullah Gül döneminde girdiği yolunda yer alan beyanım doğru bilgilere
dayanmayan ifadelerdir. Bu dikkatsiz, özensiz ve yanlış ifadelerim dolayısıyla 11.

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün kalbini kırmış olabileceğim düşüncesiyle derin
üzüntü duyduğumu beyan eder, kendisinden özür dilerim.
GÜL: MÜSTEŞARLIK YAPMIŞ OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Gül Sanberk'e tepki göstererek, ''Devlet ve siyaset hayatında
izlediğim en önemli ilkeler, her zaman liyakat ve devlete sadakat olmuştur" dedikten sonra şu
ifadeleri kullandı: "Bir internet sitesine verdiği mülakatta hakkımda asılsız iddialarda bulunan
kişinin uzun yıllar hizmet ettiğim Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşarlık yapmış olması ayrıca
üzüntü vericidir. Bilgi sahibi olmadan iddia sahibi olan bu kişinin, çelişkili ifadeleri ile şahit
olmadığı bir döneme ait, iftiraya varan açıklamalarını yersiz ve maksatlı buluyorum."
Kaynak: Ensonhaber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17233.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

100 kadın fotoğraflarla şiddete hayır dedi
Fotoğraf sanatçısı Hayrettin Doğan, erkeklerin kadına uyguladığı şiddete dikkat çekmek için,
Türkiye genelinde yaşayan 100 kadını fotoğrafladı.
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1 yıl süren proje konusunda açıklamada bulunan Sanatçı Hayrettin Doğan, kadına şiddet
konusunun son yıllarda önemli bir sorun haline gelmesinden dolayı böyle bir çalışma
yapmaya karar verdiğini söyledi. Modellik yapan kadınlara teşekkürlerini ileten Hayrettin
Doğan, talep oldukça fotoğrafların yurt genelinde sergilenebileceğini ifade etti.
Projenin makyözlüğünü Behiye Ağaoğlu, psikolojik danışmanlığını Ali Emrah Şarlı,fotoğraf
montajlarını İhsan Hamurcu,Erkan Demirel,Ertan Tuz,Cem Hasılcı, A.Esin Saydam,Muzaffer
Bayraktar,Aytül Akel,modelliklerini Sevda Küçük,Merve Daşdelen,Esra Baran,Zeynep
Demirbilek,Hatice Semiz yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17234.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kayseri'nin evlatları, ecdadın huzurunda
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin Türk tarihini ve ecdadını tanıması için lise
öğrencilerine yönelik olarak Çanakkale gezilerine başladı.
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gezi programının
ilkinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğrencileri uğurlamak için bulundu.
Yola çıkmadan önce öğrencilerle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, öğrencilerin, bir asır
önce Türk ecdadının kahramanlıklarını ve nasıl mücadele ettiklerini yerinde görmeleri için
böyle bir etkinlik düzenlendiğini ifade etti.
Çanakkale gezisine Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim
gören yabancı öğrenciler de katıldı. Gezi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e
teşekkür eden öğrenciler atalarımızın mücadele ettiği yerleri görecek olmanın heyecanını
yaşadıklarını dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17235.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Arven: Kayseri’nin parlayan yıldızı
Kayseri’de yıllardır inşat sektöründe hizmet veren dev inşaat firmalarından birisi olan Kınaş
Yapı'nın ismi Arven olarak değiştirildi. Arven Yapı Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Say, değişiklik sayesinde Kayseri ve Türkiye’de yeni bir imaj ile anılacaklarını
belirterek, bundan sonraki süreçte çok daha güzel işlere imza atacaklarını söyledi.
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Bilindiği gibi Kınaş Yapı ortaklarından Hamdi Kınaş’ın paralel yapı operasyonu kapsamında
tutuklanmasıyla başlayan sürecin ardından diğer ortaklar tarafından firma isminin
değiştirilmesi gündeme gelmişti.
Paralel yapı ile anılmasını istemedik

Arven Yapı Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, ortağı Ali Galip Kalaycıgil ile
birlikte yaklaşık 1 ay önce düzenledikleri basın toplantısında şirketin isminin ve logosunun
değişeceğini kamuoyuna duyurmuşlardı.
Erenköy Mahallesi’nde bulanan Villapark tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan
Başkan Orhan Say, “şirketimizin paralel yapıyla anılmasını istemediğimiz için isim ve logo
değişikliğine gidileceğini ifade etmiştik. Geçen bir aylık sürede isim ve logo önerilerini
değerlendirdik. Bu değerlendirmenin ardından şirketimizin yeni adının 'Arven' olmasına karar
verdik.“ dedi.
Say, "Yeni isim arayışı sürecimizde hem çevremizden hem de profesyonel kişilerden destek
aldık. Pek çok kesimden çok güzel isim önerileri geldi ve ilgi de gerçekten büyük oldu. Bu
ilgiden dolayı gerçekten herkese teşekkür ederiz. Yüzlerce isim önerisi arasından bir tanesine
karar vermemiz gerekiyordu. Bu nedenle de, önce seçeneklerimizi azalttık ve son kalan isim
önerilerini çalışma arkadaşlarımız ile paylaştık. Yaptığımız puanlama neticesinde şirketimizin
bundan sonra yoluna devam edeceği unvanı ve markamızı belirledik." şeklinde konuştu.
Parlayan yıldız anlamını taşıyor
Şirkette yenilenme sürecinin yönetim değişikliği ile başladığına dikkat çeken ve “Arven”
isminin “parlayan yıldız” anlamına geldiğini belirten Say, şunları söyledi:
"Yepyeni bir marka ile tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, çok daha güzel
projelere imza atabilmek, şehrimizin ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olabilmek, daha çok kişi
ve firmaya istihdam alanı oluşturabilmek için değişiyor ve gelişiyoruz. Yeni ismimiz,
parlayan yıldız anlamını taşıyor. Biz de buradan hareketle yeni dönemimizde Kayseri'de
konut sektörüne ilham veren bir marka ve markalar arasında da parlayan bir yıldız olmayı
hedefliyoruz. Arven Yapı Endüstrisi AŞ., başta bizlerden güvenini 30 yıldır eksik etmeyen
halkımız olmak üzere herkese hayırlı ve uğurlu olsun.”
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17236.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Minik Arda yaşam mücadelesi veriyor
Kayseri’de yaşayan ve iki ameliyat olan doğuştan down sendromlu 7 yaşındaki Arda Can
Kalle, evine gidebilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Hüseyin ve Gülcan Kalle çiftinin iki
çocuğundan biri olan doğuştan down sendromlu 7 yaşındaki Arda Can Kalle, tedavi gördüğü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun akciğerinde yırtık
olduğu için iki kez ameliyat geçirdiğini anlatan Baba Hüseyin Kalle, küçük Arda'nın üçüncü
ameliyatını olamadan enfeksiyon kaparak yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi. Üçüncü
ameliyattan sonra Arda'nın 47 gün yoğun bakımda kalması nedeniyle köylerini terk ederek

Kayseri’ye yerleşmek zorunda kaldıklarını dile getiren acılı baba, aynı nedenden dolayı işe
gidemediğini de söyledi. Oğlunun eve dönebilmesi için gerekli makine ve cihazları maddi
imkansızlıklardan dolayı alamadıklarını da belirten Baba Hüseyin Kalle, hayırseverlerden
yardım istedi.
"Sadece yüzüme bakıyor"
Bugüne kadar akrabalarının yardımlarıyla geçimlerini sürdürdüklerini de belirten Hüseyin
Kalle, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devletimizden, vatandaşlardan yardım istiyorum. İnşaat ustasıyım, ama çocuğum yoğun
bakımda kaldığı için yanında bulunmak zorunluluğumdan çalışamadım. Bu süreçte ailem,
arkadaşlarım, akrabalarım yardım etti ama yetmedi. Şu an çok zor durumdayım. Doktorlar
burada kalırsa tekrar enfeksiyon kapabileceğini, eve götürmemin iyi olacağını söylüyorlar.
Benim bunları alacak imkanım yok. Kendi adıma bir şey istemiyorum. İyi insanlar
Türkiye'mizde çok. Allah herkesten razı olsun. Ben zor durumda olmasam böyle bir şeye
kalkışmam, ekmeğimi taştan çıkaran birisiyim. Evimi, barkımı, memleketimi koydum
çocuğumun peşine düştüm. Çocuğuma bir el uzanmasını istiyorum. Çocuğumun sadece
gözüme baktığını biliyorum. Bilinç kaybı var, yürüyemiyor, yatalak halde kaldı. Ölene kadar
ben çocuğuma bakacağım”
iha
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17237.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kayseri'de haftasonuna kadar yağış var
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Kayseri’de Pazar gününe kadar
yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre il merkezinde, öğleden sonra
başlayan yağışın Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Kentte hissedilen hava sıcaklığının ise en yüksek 16 en düşük ise 6 olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17238.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Asansör düşmez kayar
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Genel Başkanı Muharrem Kök
son günlerde medyada çıkan ”asansör düştü” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Kentteki asansörlerin güvenli olduğunu söyleyen Kök, “Asansörler düşmez. Fazla yükten
dolayı kayma olabilir” dedi.
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Kök, geçtiğimiz günlerde Talas Germir Mahallesinde bir binanın 10 kişilik asansörüne 13 kişi
binilmesi sonucu 12. kattan zemin kata kadar kayarak inmesiyle oluşan kazanın medyada
‘Asansör düşmesi’ olarak lanse edilmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dış cephe hariç
asansör düşmelerinin film sahnelerinde olduğunu belirten Muharrem Kök, “Asansöre
kapasitesinden fazla yolcunun binmesi veya ağır ve büyük eşyaların taşınmaya çalışılması
tehlikeye kapı aralayan ilk unsurdur. Halkımız arasında asansörün düşmesi diye tabir edilen
hadise asansörün kapasitesinden fazla yüklenilmesi sonucu aşağıya doğru kayması
durumudur. Yani asansör kuyu boyunca serbest bir halde düşmez. Kabin öngörülen hızı aştığı
zaman kabini durduran, frene geçiren ayrı bir sistemle de desteklenmiştir. Aşırı yük nedeniyle
zemine kadar kayan asansörler kuyu dibindeki hızı azaltmakla görevli yaylı tamponuna oturur
ve asansör kabini durur. Ani sayılabilecek bu hız sonlanmasında içindeki yolcuların gerek
duruş pozisyonlarından ve gerekse kabin içi yolcu fazlalığından oluşan izdihamdan
kaynaklanan hafif yaralanmalar söz konusu olabilir” açıklamasını yaptı.
Asansörler güvenli
Asansörlerin güvenli makineler olduğunu belirten Muharrem Kök, ”Halkımızın şunu
bilmesinde fayda var. Kural ve talimatlara uygun bir şekilde kullanıldığı ve periyodik
bakımları yapıldığı zaman genelde tehlike doğurmazlar. Bir de bunu dünya geneline
vurduğumuz zaman milyonlarca kişinin asansörlerde hareket halinde olduğunu idrak
edebiliriz. Bu yüksek asansör sayısı ve yolcu trafiğinin içinde oransal açıdan son derece düşük
de olsa zaman zaman istenmeyen durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Bizleri üzen bu hadiseler
gerek kullanıcı hatalarından, gerek güvenlik ekipmanlarının o an için işlev görmemesinden,
gerekse servis hatalarından kaynaklanabilmektedir” şeklinde konuştu.
Asansör kullanım önerileri
Asansörlere kapasitesinden fazla binilmemesi gerektiğini belirten Kök, ”Kabin içi güvenlik
kapısı bulunmayan asansörlerde yüzünüz sürekli olarak kapıya dönük olsun. Kabin hareket
halindeyken çocuklarınızın ellerini bırakmayın, çocuklarınız asansör kapılarından
olabildiğince uzakta olsunlar. Küçük çocuklarınızı yalnız başlarına bindirmeyin. Üzerinizde
kontrolsüz olarak sarkan bir atkı, giysi, palto gibi cisimler olmamasına dikkat edin. Asansör
hareket halinde iken ne siz, ne de taşıdığınız cisimler asla kapıya sürtünmeyecek şekilde
olsun. Asansör içinde çocuk arabası, tekerlekli sandalye, kayak, masa, çöp bidonu gibi büyük
cisimler taşırken kapıya sürtmemesine dikkat edin, bu cisimler hareketli kabin ile kuyu duvarı
arasına sıkışarak yaralanmalara sebebiyet vermektedirler. Kabine giriş çıkışlarınızı
oyalanmadan yapın. Asansör, katınıza geldiğinde kabine bakmadan hemen içeriye binmeyin.

Asansör ara katta kaldığında kata getirilmeden asla dışarı çıkmaya çalışmayın, asansör camını
kırıp asla elinizi dışarı uzatmaya çalışmayın. Asansör hareket halinde iken kuyu ile kabin
arasına sıkışan bir oyuncağını almaya çalışan çocuğunuz, yaralanmalarla karşılaşabileceğini
unutmayın. Çocuklarınızı bu yönde eğitin” dedi.
Haber : Ahmet Polat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17239.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Melikgazi’nin spora desteği sürüyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi TOKİ
alanında çok amaçlı spor salonunun tamamlanarak hem eğitime hem de spora katkı ve destek
verileceğini söyledi.
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Hasan Polatkan Ortaokulu ve Adnan Menderes İlkokulunun ortak kullanılacak olan spor
salonu inşaatının tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, spor salonunun zemin
artı bir kattan oluştuğunu ve çok amaçlı bir salonun yarın saat:13:00’da düzenlenecek tören ile
hizmete açılacağını kaydetti.
“Eğitime ve spor camiasına hayırlı olsun”
Spor salonunun 700 m2 kapalı alanı ve 240 kişilik seyirci tribünü bulunduğunu bildiren
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi, ”Melikgazi Belediyesi her
ortam da ve her fırsatta eğitime ve sağlığa yatırım yapıyor ve destek sağlıyoruz. Arsası müsait
olan ve spor salonu ihtiyacı bulunan Mimarsinan Demokrasi Mahallesi TOKİ alanında Çelik
taşıyıcı sistem ile spor salonu inşa ettik. Burası hem spor salonu hem de sahne gösteri salonu
olarak hizmet verecektir. Bu tesis Hasan Polatkan Ortaokulu ve Andan Menderes İlkokulu
tarafından ortak kullanılacaktır. Çok amaçlı spor salona katlanabilir potalar, voleybol sahası,
sahne, kafeterya, soyunma odası, idare odası ve WC’ler yapılmıştır. Tesis çelik çatı ile
kaplanmıştır. Eğitime ve spor camiasına hayırlı olsun”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17240.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Küçükler Tekstil ihracat ağını büyüttü
Geçtiğimiz yıl hedeflerini yüksek tutan Küçükler Tekstil A.Ş. 45’den fazla ülkeye ihracat
gerçekleştirerek haklı bir gurur yaşadı. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük, “Bu yıl hem
bu sayıyı yükseltmek hem de dünya pazarında iyi bir yere gelmeyi amaçlıyoruz” dedi.
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Küçükler Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük, firmalarının kuruluşundan
itibaren kendisini inovasyon ışığında geliştirdiğini belirterek, “Geliştirdiğimiz ürünleri
pazarlama faaliyetleri ile yurt dışı müşterilerimize sunan ve satış hacmini her geçen gün
artıran bir çalışma azmi ile yolumuza kararlılıkla ilerlemeye çalıştık. Bu açıdan bu yıl 45'den
fazla ülkeye ihracat yapmanın gururunu tüm çalışanlarımızla paylaşmaktayız. Globalleşen
dünyada rekabet şartlarının her geçen gün arttığı, piyasa koşullarının zorlaştığı göz önünde
bulundurulduğunda, işletmelerin kendi pazar paylarının artırabilmeleri hiç kuşkusuz Arge ve
inovasyon faaliyetleri ile gerçekleşebilir. Küçükler Tekstil olarak bu konunun önemli
olduğunun farkındayız. Desen Tasarım, Arge ve Ürge departmanlarımızın yoğun çalışmaları
ile bir çok yeni ürün tasarımları hazırlandı. Tasarımlarımızı ülkemizde yetkili kuruluş olan
Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli hale getirerek, koruma altına almış bulunuyoruz.” diye
konuştu.
Patent ödülü aldık
Hasan Küçük firmalarının bu yıl 5.si düzenlenen Türk Patent Ödülleri töreninde, Türkiye
geneli en fazla tasarım başvuruları dalında 1.'lik ödülü aldığını hatırlatarak,
“Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilen bu ödül, firmamızın doğru yolda ilerlediğinin
en önemli kanıtı olmuştur.” dedi.
2023 için üzerimize düşeni yapacağız
Küçükler Tekstil olarak önümüzdeki yıllarda da aynı başarılara imza atmayı hedef seçtiklerini
ve bu kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Hasan Küçük, ” Ülkemizin 2023
hedefleri doğrultusunda bizler de üzerimize düşen misyonu layıkıyla yerine getirebilmek için
tüm gücümüzle çalışacağız.” şeklinde konuştu.
Üretim kapasitesi, ürün çeşitleri, üretim sonrası sağlanan güvenilirlik ve yüksek iş ahlakı ile
müşterisine hizmet vermekten zevk almayı , müşterilerin kalite beklentilerini sürdürülebilirlik
içerisinde sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı kendisine misyon
edinmiş olan Küçükler Tekstil A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde’de hizmet veriyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17241.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17242.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Derviş Eroğlu memleketine geliyor
Yeni Ufuklar Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu’nu yarın Kayseri getiriyor. Aslen Kayserili olan Eroğlu kızı ve korumasıyla geleceği
kentte akraba ziyareti yapıp “Doğu Akdeniz’de Türk Varlığı ve Kıbrıs” konulu konferans
verecek.
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Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yarın Kayseri’ye geleceğini söyledi.
Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Derviş
Eroğlu’nun Kayseri programı hakkında bilgiler verdi. Eroğlu’nun yarın uçakla Kayseri kızı ve
korumasıyla kente geleceğini ifade eden Argunşah, etkinliğin saat 19.30'da Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti. Derviş Eroğlu'nun,
etkinlik kapsamında, ‘Doğu Akdeniz'de Türk Varlığı ve Kıbrıs’ konulu bir konferans
vereceğini
ve
Pazar
günü
Kayseri'den
ayrılacağını
kaydeden
Argunşah,
"Bilindiği gibi, ülkemizin gündemi oldukça yoğundur. Suriye'deki iç savaş, bunun ülkemize
yansımaları, Rusya ile sorunlar, terör, dokunulmazlık tartışmaları, yeni Anayasa, Avrupa
Birliği ülkelerine vizelerin kaldırılması vb. gündemimizi yoğun biçimde işgal etmektedir. Bu
arada Türkiye'nin millî davası olan Kıbrıs'ta müzakereler devam etmekte, pazarlıklar
sürmektedir. Ada'da bir an önce barışa ulaşılması için her iki halka baskı yapılmaktadır.
Dünya ve Türkiye'nin gündemi bu kadar yoğun iken, 50 yıllık milli davamız olan Kıbrıs'taki
gelişmelere dikkat çekmek, bir oldubittiye getirilmesine izin vermemek, her iki tarafın

taleplerinin ne olduğunu ve uzlaşmanın hangi şartla sağlanabileceğini Sayın Derviş
Eroğlu'ndan öğrenmek düşüncesiyle kendisini Kayseri'ye davet ettik. Sağ olsunlar, bizi
kırmadılar ve Kıbrıs davasını hafızalarımızda bir kez daha güncellemek için davetimize icabet
ederek şehrimize gelmeyi kabul ettiler” dedi.
Derviş Eroğlu'nu, Türkiye'nin meselelerine duyarlı bir politikacı olmasının yanı sıra, Kıbrıs
sorununa Türk halkının lehinde yaklaşım sergilediği için konferansa davet ettiklerini dile
getiren Prof. Dr. Mustafa Argunşah, tüm Kayseri halkını konferansa davet etti. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17243.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Erciyes’e Mayıs karı
Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metre yüksekliği ile zirve arasında bulunan bölüme kar yağdı.
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Kayseri'de dün öğle saatlerinde şehir merkezinde yağmur etkili olurken, Erciyes Kayak
Merkezi'nde karla karışık yağmur etkili oldu. Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metre yüksekliği ve
zirve arasında bulunan Çobanini, Şeytan Deresi ve Hörgüç Kayası mevkiine tahmini 4
santimetre kalınlığında kar yağdığı öğrenildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17244.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Şehitler için mevlid
Uluslararası TIR ve Ağır Vasıta Şoförleri Yardımlaşma Derneği (UTSYD) İç Anadolu Bölge
Başkanlığı tarafından şehitler için Mevlid-i şerif okutulacak.

05 Mayıs 2016 Perşembe 12:24

Uluslararası TIR ve Ağır Vasıta Şoförleri Yardımlaşma Derneği (UTSYD) İç Anadolu Bölge

Başkanlığı, bugün tüm şehitlerimiz için ikindi namazından önce Hunat Cami’nde Mevlid-i
şerif okutulacağını bildirdi.
Tüm vatandaşların davet edildiği açıklamada “5 Mayıs Perşembe günü ikindi namazından
önce tüm şehitlerimiz için Hunat Cami’nde Mevlid-i şerif okutulacaktır. Tüm Kayseri halkına
ve sevabına nail olmak isteyenlere duyurulur” çağrısı yapıldı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17245.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Hatipoğlu Talas’ta konferanslar verecek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sultanahmet Cami emekli imamı
Emrullah Hatipoğlu'nun Talas'ta gençlere, kadınlara ve bütün vatandaşlara 3 ayrı konferans
vereceğini söyledi.
05 Mayıs 2016 Perşembe 12:29

Başkan Palancıoğlu, programlarla ilgili bilgiler vererek, "Emrullah Hatipoğlu Hocamız,
yıllarca Sultanahmet Cami'nin imamı olarak hizmet etmiş, hatipliği iyi olan bir kişi.
Dolayısıyla biz de kendisinden istifade etmek üzere Talas'a davet ettik. Üç farklı camide vakit
namazlarından sonra kadınlarımıza, gençlerimize ve herkese yönelik konferans verecek" dedi.
Başkan Palancıoğlu, yarın (6 Mayıs 2016) Dedeoğlu Camiİ'nde kılınacak Cuma namazından
sonra ilk programın başlayacağını belirterek, "Yenidoğan Mahallemizdeki Sait Yurttaş
Cami'nde saat 16.30'da kadınlarımıza 'İslam'da Aile Yapısının Önemi' konulu konferans
verecek. İkinci programda akşam namazından sonra Mevlana Mahallemizdeki İzzet Bayraktar
Cami'nde 'Şehitlik' konulu konferans verecek. Son olarak ta 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü
sabah namazından sonra Bahçelievler Mahallesi Samancı Cami'nde 'İslam ve Gençlik' konulu
konferansı olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17246.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Hatıralarda Kutü’l-Amâre zaferi
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sakin
‘Hatıralarda Kutü’l-Amâre Zaferi’ni yazdı…
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İngilizler neyi amaçlıyordu?
Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden ayrılmasına neden olan olay Birinci Dünya Savaşı’dır.
Bu savaşta devletin dört bir yanındaki topraklar savunma amacıyla cephe olmuştur. Bu
cephelerden biri de sonuçları itibarıyla Orta Doğu’nun bugünkü şekillenmesini ortaya çıkaran
Irak Cephesi’dir.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Irak, harekât bölgesi olarak kabul edilmemiştir. Hatta
seferberlikten sonra bazı kuvvetler Irak’tan alınarak başka yerlere gönderilmiştir. Irak’ın bu
düzeyde ihmal edilmesi, ilk etapta Osmanlı Devleti Genelkurmay Başkanlığı’nın bu bölgede
bir İngiliz saldırısına olanak görmemesinden kaynaklanmaktaydı. Bununla beraber Osmanlı
Devleti Irak’ta, kabilelere ve Halife’nin “Kutsal Cihat” çağrısına güvenerek sadece 8000
kişilik bir jandarma kuvveti bulundurmuştur. Ancak İngiltere Irak coğrafyasına oldukça önem
vermektedir. Zira Irak ve Mezopotamya çok verimli topraklara sahiptir. Öyle ki iyi idare ve
kullanma halinde feyiz ve bereketli Nil, Pencap, Sind, Ganj havzalarına taş çıkartacak
derecededir. Yine Müslümanlar ve özellikle Şia gözünde çok kutsal sayılan, yüksek
mertebeleri Sünnilerce mukaddes olan İmam-ı Azam türbesi ve Hint Müslümanlarının
fevkalâde sevgi besledikleri ve bağlı oldukları Abdülkadir Geylani’nin kabir ve aileleri Irak’ta
bulunmaktaydı. Bu açıdan bölgeye sahiplenmek, birçok İslam tebaasına sahip olup Hicaz’a da
koruyuculuk edeceğini düşünen İngiltere’nin İslam siyaseti için faydalı görülmekteydi. Ayrıca
İngiltere, zengin yeraltı kaynaklarına (petrol) sahip olmak ve Hindistan’ın güvenliğini
sağlamak için bölgenin işgalini düşünmüştür. Nitekim İngiltere bölgeye o derece ehemmiyet
vermektedir ki Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile karşılıklı savaş ilanları olmadan
23 Ekim 1914’te bir İngiliz Hint tümenini (4500 İngiliz ve 16.000 Hintli) Bahreyn Adalarına
çıkarmıştır. Karşılıklı savaş ilanlarından sonra da önce Basra’nın güney doğusunda, Seyhan’ı
zapt etmişlerdir. İngiltere’nin şiddetli taarruzları karşısında Osmanlı kuvvetleri, Basra şehrini
terk etmiş, bunun üzerine İngilizler, 22 Kasım’da dirençle karşılaşmadan Basra’ya
girmişlerdir.
Kutü’l Amare’nin işgali
İngiliz Fırkası, yeniden ileri harekete geçerek Kurna mevkiini işgal etmiştir. Kurna’nın
İngilizlere geçmesi üzerine İçişleri Bakanlığı’nda Aşiret ve Muhacir işleriyle meşgul olan
Kurmay Binbaşı Süleyman Askerî Bey bir miktar seçme subay ile birlikte Basra’yı geri almak
üzere Irak’a gönderilmiştir. Zira Enver Paşa, Trablusgarp/Bingazi tecrübelerine güvenerek
Irak’ta da mücahitlerle iş görülebileceğini düşünmüştür. Süleyman Askerî Bey kuvvet
toplamaya ve hazırlıklar yapmaya başlamıştır. Bu arada İngiliz ordusunda da bir değişiklik
meydana gelmiş ve Irak’taki 6. Tümen Kumandanlığına General Charles Townshend
atanmıştır. Nihayet Süleyman Askerî Bey, uzun bir hazırlık devresinden sonra 11 Nisan
1915’te Bercisiyye ve Şuaybe’deki müstahkem İngiliz mevzilerine taarruz etmiştir. Ancak

büyük kayba uğrayarak geri çekilmeye başlamıştır. Askerî Bey, geri çekilme sırasında
ümitsizliğe düşmüş ve Bercisiyye koruluğunda intihar etmiştir. Süleyman Askerî Bey’in
vefatı üzerine Irak ve Havalisi Komutanlığı’na Albay Nurettin (Konyar/Sakallı Nurettin Paşa)
Bey tayin olunmuştur.
Bu arada İngiltere harekâta devamla hiçbir direnişle karşılaşmadan 3 Haziran’da Amare’yi
işgal etmiş, 25 Temmuz’da da Nasıriye’ye girmişlerdir. Kolayca kazanılan bu başarılar,
İngilizleri Kutü’l-Amâre üzerine yürümek için cesaretlendirmiştir. Gerekli keşiflerden sonra
saldırıya geçen İngiliz kuvvetleri, 28 Eylül’de yapılan Kutü’l-Amâre Meydan Savaşı
sonucunda Kutü’l-Amâre’yi ele geçirmiştir.
Kutü’l-Amâre Kuşatması
Irak’ta durum bu halde iken Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı’nın emriyle Kurmay Albay
Halil Bey ve 18. Kolordusu gelerek Nurettin Bey’in emrine verilmiştir. Bu arada Irak’ta 6.
Ordu Komutanlığı kurularak Alman Mareşali Von Der Goltz, bu ordunun komutanı tayin
edilmiştir. Osmanlı kuvvetlerindeki komuta değişiklikleri sırasında General Townshend,
Bağdat istikametinde ileri yürüyüşe başlamıştır. 22 Kasım 1915’te de Selman-ı Pak’ta
Nurettin Bey komutasındaki kuvvetlerle bir savaşa tutuşmuştur. İngilizler cephe hattının
büyük bir kısmına iyice yaklaştıkları sırada Halil Bey, çöl tarafında bulundurduğu 5 taburun
hepsini birden süngü hücumuna kaldırmış ve ölene kadar çarpışılmasını emretmiştir. Bu taktik
İngiliz kuvvetleri üzerinde önce şaşkınlık sonra panik yaratmıştır. Townshend, güvenilir bir
adam olarak tanımladığı Halil Bey’in kıtalarıyla birlikte gelmesinin Nurettin Bey’i
kurtardığını belirtmiştir. Neticede savaş çok kanlı olmuş, Townshend, geri çekilmeye
başlamıştır.
Yenilen İngiliz kuvvetleri, 3 Aralık 1915’te Kutü’l-Amare’ye sığınmışlardır. 7 Aralık’ta Kut
kalesi kuşatma altına alınmıştır. Bundan sonra Türk kuvvetleri taarruz ve hücumdan
vazgeçerek şehrin kuşatmasıyla ve güneyden gelecek yardım kuvvetlerine karşı savunma
tertipleri almakla meşgul olmuşlardır. Kuşatmaya başladıktan sonra Irak ve Havalisi
Komutanlığı’nda komuta ve yetki uyuşmazlığından dolayı birçok problemler çıkmış, bunlar
dolaylı olarak savaşın seyrini ve neticesini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Bunun
üzerine Osmanlı Başkomutanlık Vekâleti, Irak ve Havalisi Komutanı Albay Nurettin Bey’i
başka bir göreve atamak üzere görevinden alındığını ve yerine 18. Kolordu Komutanı Albay
Halil Bey’in atandığını bildirmiştir. 1916 yılı Mart ayı sonlarına doğru da 6. Ordu Komutanı
Mareşal Von Der Goltz Paşa, Tifüs hastalığına yakalanarak ölmüş, bu durum karşısında Halil
Paşa, bu sefer 19 Nisan 1916’da 6. Ordu Komutanı ve Bağdat Valisi olarak atanmıştır.
Bu arada General Townshend’in birliklerini kurtarmak maksadıyla 1916 yılının ilk dört ayı
içinde İngilizler pek çok teşebbüste bulunmuşlardır. Ancak bu hücumlarında başarı
sağlayamamışlardır. Bu safhada Townshend, kale içindeki bütün kıtaların istihkakında
düzenlemeye gitmiştir. Zira o, istihkakı dönem dönem azaltarak yaklaşık Nisan ortalarına
kadar dayanacak kadar hububat ve ete malik olacağını hesap etmiştir. Townshend, ekmek
tayınını 10 Nisan’da 145 grama düşürmüştür. Bu sırada Townshend 12 Nisan’da General
Lake’den Hava Kuvvetlerinin havanın müsait olması durumunda Kut’a her gün 2500 kg’lik
erzak atabileceğini söylediği bir telgraf almıştır. Ancak ümit edilen olmamıştır. Yüklerin ağır
olması uçakların uçmasını son derece zorlaştırmıştır. Yine pilotlar, erzakı atacak zamanı iyi
tespit edememişlerdir. Bu nedenle de erzakın bazısı nehre düşmüştür. Bazısı da Türk
siperlerine düşmüştür. Örneğin 103. Alayın 3. Taburu siperlerine düşen un çuvalı sayesinde
Türk askerleri beyaz halis undan ekmek yaparak yemiştir. Denilebilir ki 5 uçaktan ancak birisi
Kut’a istenileni atabilmiştir. Uçaklar ile Kut’a yardım gönderemeyen İngilizler bu sefer de
23/24 Nisan gecesi Dicle Nehri üzerinden erzak dolu Julnar isimli bir gemiyi göndermişlerdir.
Gemide 5000 kişiyi iki ay beslemeye yetecek kadar erzak bulunmaktadır. Bu gemi de 25
Nisan’da Türk kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Bu gemiye “Kendi Gelen” adı

verilmiştir. Bundan sonra 29 Nisan’a kadar yine havadan un atmakla uğraşmışlar. Hatta bu
çabalar sırasında bir İngiliz uçağı Türkler tarafından düşürülmüştür.
Kutü’l-Amâre Zaferi
Yardıma gelen İngiliz kuvvetlerinin her gelişlerinde başarısızlığa uğramaları karşısında
General Townshend, Halil Paşa’ya bir mektup göndererek ateşkes görüşmelerinde bulunmuş
ve erzakının tükenmesinden dolayı biran önce erzak gönderilmesi isteğini belirtmiştir. Dicle
Nehri’nde yapılan görüşmede Townshend, askerlerinin esir oldukları takdirde Türk
hükümetinin esirlere maaş vermek mecburiyetinde kalacağını bu nedenle serbest bırakılarak
Hindistan’a gönderilmelerini ümit ettiğini, Halil Paşa’nın adına yazılmış 1.000.000 (Bir
Milyon) İngiliz Sterlini karşılığı bir çekin verileceğini belirtmiştir. Halil Paşa, bu teklife karşı
kayıtsız şartsız teslimde ısrar etmiştir. Uzlaşmaya varılamayınca vedalaşarak ayrılmışlardır.
Sonra General Townshend, üstlerine bir telgraf göndererek Halil Paşa’ya 2.000.000 İngiliz
lirası ile beraber esir olan Türk askerleri ile Kut’taki İngiliz askerlerin mübadelesinin teklif
edilmesini önermiştir. General Lake, iki milyon liranın sarfı için Londra’dan yetki talep
edeceğini bildirmiştir. Kısa bir süre sonra ise İngiliz casusu Lawrence, yeni bir mektup ile
Halil Paşa’nın karargâhına gitmiş, Türk hükümeti namına 2.000.000 İngiliz Sterlini çek
vermeyi teklif etmiştir. Bu teklife Halil Paşa, Türk hükümetinin paraya ihtiyacı olmadığını
artık bu şekildeki müzakerelerle vakit kaybedemeyeceğini söylemiştir. Gelinen noktada
Townshend, daha fazla direnmeye gücü olmadığını, gıda teminine mecbur bulunduğunu
düşünerek 29 Nisan 1916 tarihinde teslim olmuştur.
Kutü’l-Amâre’nin teslim kararı ile birlikte Halil Paşa, doğrudan General Townshend’in
karargâhına gitmiştir. Bu sırada Townshend, odasında hazırlanmış Halil Paşa’yı
beklemekteydi. Masasının üzerine General Townshend’in kılıcı ve iki revolveri konulmuştu.
Bu anı Halil Paşa, şöyle anlatmaktadır: “silahları aldım ve sonra tekrar General’e uzattım.
General, uzun zaman şan ve şerefle kullanılan bu silahlar yine sahibine aittir. Generalim! Siz
ordunuzun ve milletinizin şerefini tamamen müdafaa ettiniz. Vaziyetiniz kısmen Plevne’deki
Gazi Osman Paşa’nın vaziyetidir. Sizi harp esiri olarak kabul etmiyorum, Padişahın ve Türk
milletinin misafirisiniz. Rus Çarı yanında Osman Paşa ne muamele gördüyse siz de
Türkiye’de aynı muameleyi göreceksiniz”. Halil Paşa’nın dediği gibi olmuştur. General
Townshend, 3 Haziran’da İstanbul’a gelmiş ve bir grup teşkil eden adalardan Heybeliada’da
ikametine başlamıştır. Eylül ayına doğru kaldığı ev çok soğuk olmaya başlayınca 19 Ekim’de
İstanbul İngiliz Konsolosu Mr. Hamson’un Büyükada’daki yazlığına nakledilmiştir. General
Townshend, Türkiye’de kaldığı müddetçe pekiyi bir muamele görmüştür.
Kutü’l-Amâre’de Halil Paşa, 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim aldığını belirtmiştir.
Ayrıca Halil Paşa, Kutü’l-Amâre Zaferi sonrası “Orduma” başlığıyla günlük bir emir
neşrederek şu sözleri kullanmıştır: “Aslanlar, bugün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara
meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinç içinde uçarken
ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. 1500 senelik İngiliz
Devleti’nin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü olmuştur. Türk sebatının İngiliz
inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale’de, ikinci vakayı burada görüyoruz. Bugüne Kut
Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü kutlarken şehitlerimize
Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusun. Şehitlerimiz yüce hayatlarında, gökyüzünde kızıl
kanlarla uçarlarken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimizle gururlansınlar.” Kutü’l-Amâre
Zaferi’nden dolayı Halil Paşa’ya Padişah V. Mehmet Reşat namına Muharebe Altın İmtiyaz
madalyası verilmiştir.
‘Kut’ anma programlarına dahil edilmeli
Tarih bir milletin hafızasıdır. Hafızalarını kaybeden milletler, başka toplumlara karışarak
eriyip giderler. Bu nedenle her sene 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve
benzeri günlerde anma programları yapılmaktadır. Bu programların amacı geçmişte
atalarımızın yaşadıklarını yeniden hatırlamak ve hatırlatmak sayesinde hafızalarımızı sürekli

canlı tutmaktır. Tarihin bir toplumun hafızası olduğu düşünüldüğünde yaşanılanları
hatırlamazsak, hatırladıklarımızı anıp anlatmazsak ve bıkkınlık gösterirsek biliniz bir an gelir
ki hafızamızı kaybetmiş oluruz. İşte hafızamızı kaybetmeme ve devamlı yenileme adına
yukarıda saydığımız anma programlarına devam etmeli, unutulan bir zafer olarak Kut
Bayramı’nı da anma programları içerisine dâhil edip sürdürmeliyiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17247.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kayseri OSB’den eğitici, bilgilendirici
yayınlar
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB), üyelerini ve çalışanları eğitip bilinçlendirmek
amacıyla şimdi de “bilgilendirme yayınları”na başladı.
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Yeni dönemde kurumsal yayın organı olan üç aylık dergi “Marka”yı yayınlamaya başlayan
OSB yönetimi web sayfasını da yenileyerek hizmete açtı. Kurumsal şiirler ve marşların yer
aldığı bir cd’yi dağıtan yönetim, iki tane de bilgilendirici kitapçık hazırlattı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yangın Bilinci ve
Önlemler” isimli kitapçıkta ilk olarak KOSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın önsözü yer alıyor.
Olası bir yangın karşısında alınacak güvenlik önlemlerinin görsel yollarla anlatıldığı
kitapçıkta “İtfaiyecinin duası” da bulunuyor.
İkinci kitapçık ise “Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi” adını taşıyor. Kitapçıkta
Kayseri OSB’nin Atıksu Arıtma Tesisi tanıtılıyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17248.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Esnaflardan başkan Çelik’e teşekkür
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'e esnaflara vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Çelik,
ziyaret sırasında yöresel fuarlar ve sosyete pazarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamayı
yineledi ve amaca hizmet etmenin ötesine geçilmemesi gerektiğini söyledi.
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Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve birliğe bağlı odaların başkanları
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı
Övüç, ziyarette Başkan Çelik'e çiçek takdim etti.
Başkan Mustafa Çelik'e fuarlar ve sosyete pazarlarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür
eden Esnaf Odalar Birliği Başkanı Ahmet Övüç, "Biz fuarlar açılmasın demiyoruz. Ancak,
fuar 3-4 gün olur. Uzun vadeli açılıp satış yapıyorlar ve esnafımıza sıkıntı veriyorlar" dedi.
Sosyete pazarlarının da merdiven altı imalatlarla satış yaptıklarını ifade eden Övüç, sosyete
pazarı servislerinin yaygınlaşmasından muzdarip olduklarını kaydetti. Övüç, uzun süreli
kermeslerin de esnafı olumsuz etkilediğini belirtti. Ziyarette halıcılar esnafı ile ilgili bir
taleplerini de ileten Övüç, cumartesi günleri Camii Kebir yanındaki alanda Halı Pazarı açmak
istediklerini kaydetti.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile ziyarete
katılan oda başkanları da tek tek söz alarak taleplerini ile getirdiler. Oda Başkanları,
Büyükşehir
Belediyesi'nin
hizmetleri
nedeniyle
de
teşekkür
ettiler.
Oda Başkanlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yöresel ürünler
fuarının amaca hizmet etmenin ötesine geçtiğini belirtti ve yöresel ürün fuarı adı altında
Kayseri'den mal alınarak yöresel ürün adıyla satıldığını vurguladı. Esnaflara bir öneride de
bulunan Başkan Mustafa Çelik, "Kayseri'de böyle bir talep oluşmuşsa, bu işi bizim
esnaflarımız yapsın. Proje getirin, alışveriş festivalleri yapın bizler de destekleyelim" dedi.
Sosyete Pazarlarının ya da benzer yerlerin servisleriyle ilgili sorunları gidereceklerini ve bu
servisleri disipline edeceklerini de belirten Başkan Çelik, "UKOME'den kararlarını çıkardık.
Bu servislerin yolcu alabilecekleri yerler standart hale geldi. Herkesin dükkanının önünden
müşteri götüremeyecekler" diye konuştu. Halı Pazarı ile ilgili talebe de cevap veren Başkan
Çelik, "Halı pazarı için en uygun yer Kayseri Mahallesi. Biz orada kimseye yer vermiyoruz;
ama tek istisnası halıcılar. Çünkü Kayseri Mahallesi turistik bir yer" dedi ve halıcıların
Kayseri Mahallesi'nde düşündüklerini yapabileceklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17249.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kimse Yok Mu Derneği’nde FETÖ/PDY
araması
Kayseri polisi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
soruşturması kapsamında Kimse Yok mu Derneğinde arama yaptı.

05 Mayıs 2016 Perşembe 12:51

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda
bulunan Kimse Yok Mu Derneği Kayseri Şubesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan aramada örgüte finans sağladıkları gerekçesiyle
dernekte flash diskler, bilgisayarların hard disklerine ve bazı evraklara el konulduğu öğrenildi.
Yapılacak olan incelemelere göre gözaltıların olabileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17250.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Halep’e sahip çıkalım
Mazlumder Kayseri Şubesi ve Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği, Birleşmiş Miletler’e, İslam
İşbirliği Teşkilatı’na, Arap Birliği Teşkilatı’na, sivil toplum kuruluşlarına ve Müslüman
ülkelere, savaştan dolayı harabeye dönüşen Halep’e yardım çağrısında bulundu.
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Mazlumder Kayseri Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında konuşan Mazlumder Kayseri
Şubesi Sekreteri Sadi Özmen, 2011’de başlayan ve bugüne kadar 400 binin üzerinde ölüme,
milyonlarca insanın da vatanlarından göç etmesine neden olan Suriye’deki savaşa karşı ilgili
birlikler, ülkeler ve derneklerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Rusya ve DAİŞ
dışında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bölgedeki çatışmaların müsebbibi olduğunu
vurgulayan Sadi Özmen, “Gelin gözümüzün önündeki Halep’e sahip çıkalım. İnisiyatif alarak

el birliği yaparak bu katliamı durduralım. Yoksa ahrette hesabını vermeyiz.” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17251.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

SGK memuruna, PKK propagandasından 1
yıl 3 ay hapis
Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan ve 'serrojivan' lakapla sosyal medyadan Türk
askerinin yaptığı operasyona tepki gösteren A.Ö.'ye 'terör propagandası yapma' suçundan 1 yıl
3 ay hapis cezası verildi. A.Ö. paylaşımları PKK'ya tepki göstermek için attığını söyledi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık A.Ö. ile avukatı hazır
bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun davaya katılma talebi reddedildi. Mahkemede
suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık A.Ö., "Twitterdaki paylaşımlar bana ait değildir.
İnstagramda serrojivan lakap benimdir. Orada paylaşımlarımda 'alçaksınız' diye PKK'ya
yazdım. Güneydoğu'da çocuklara yapılan zulüm nedeniyle PKK'nın tutumundan vazgeçmesi
gerektiği ile ilgili paylaşımlardı. Sosyal medyadan yasadışı örgüt ile ilgili hiçbir paylaşım
yapmadım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın 27 Aralık 2015'te HDP'nin yaptığı eyleme katıldığı
ve PKK/KCK'ya yapılan operasyonlara karşı sloganlar attığı ve sosyal medyadan terör örgütü
ile ilgili paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa 'terör örgütü propagandası yapma'
suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız olması nedeniyle bu
cezayı 5 yıl erteleyerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl
içerisinde başka bir suç işlemezse verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası kalkacak.
OLAY
A.Ö., 23 Ocak 2015'te Güneydoğuda PKK'nın sözde kurtarılmış alan ilan ettiği yerlerde
güvenliği sağlayan Türk askerinin yaptığı operasyonlara tepki göstererek, 'Alçaksınız desem
bana soruşturma açarsınız ama ben seviyenizi belirtiyorum' dedi. Küçük bir çocuğun boynuna
PKK paçavrasını saran ve 'Çocuklarımız var, direnci kuşanmış, boğamazsınız bu iradeyi, hem
bizi hem de kendinizi' diye yazan ve minik çocuğa militan diye hitap eden bu şahsın
paylaşımı, sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılarak, vatandaşlar tarafından büyük tepki
görmüştü. Çalıştığı kurumda masasına ayak ayak üstüne atarak poz veren 'serrojivan' lakaplı
A.Ö.'nün Kayseri SGK'da çalıştığı öğrenilmiş, SGK şahıs hakkında idari soruşturma
başlatmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17252.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

ERÜ Dekanından şehir mimarilerine tepki
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Aslantaş, "Şehirler,
sanki yer altında yaşayan bir canavarın yeryüzüne ulaşmış dişleri gibi. İnanın bugün
mağaralarda yaşamaya kalksak daha az ruhi sıkıntı çekeriz" dedi.
06 Mayıs 2016 Cuma 10:11

Aslantaş, Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “4. Çevre Tasarım
Kongresi'nin” açılışında yaptığı konuşmada, insanın, çevresini etkileyen ve çevresinden
etkilenen bir varlık olduğuna işaret etti. Toprak yoldan asfalt yola geçmenin bile fert ve
cemiyet üzerinde tesiri olduğunu vurgulayan Aslantaş, iyi veya kötü her ne yapılırsa yapılsın
etkilerinin er geç görüleceğini kaydetti.
Günümüz şehir yapılaşmasının hem tarihi çevrede hem de şehirlerde ciddi bir dejenerasyon
meydana getirdiğini ifade eden Aslantaş, "Bunlar bizim dışımızda, bizim haricimizde
gelişmiş, mantar gibi ortaya çıkmış şehirler değil. Bunları biz inşa ettik. Biz, 'önce dışımızı
imar edelim' derken içimizi harap ettik. İçimizi harap edince dışımızı da berbat ettik. Her ne
yapıyorsak, ilmi olsun, teknolojik olsun, sanatsal olsun, klişeleşmiş bir ifadeyle 'insanın
faydasına' yapıyoruz. Kimse 'ayranım ekşi' demiyor. Fakat unuttuğumuz, sorgulamadığımız
bir gerçek var. 'İnsan nedir' sualinin cevabını aramıyoruz. İnsanı bilmeyince, insana neyin
faydalı, neyin zararlı olduğu bilinebilir mi? İnsan bilinmeyince onun hak ve hürriyetleri
bilinebilir mi?" dedi.
"Buldozer gibiyiz"
İnsan elinin dokunmadığı yerlerde muazzam bir tasarım olduğunu söyleyen Aslantaş, "Biz bir
buldozer gibi ortalığı tahrip etmek için canavar haline dönüşmüşüz. Şehirlere bakıyorsunuz,
sanki yer altında yaşayan bir canavarın yeryüzüne ulaşmış dişleri gibi, gözlerine mil çekilmiş
ama gibi evler, apartmanlar. Bunlar içerisinde yaşamaktan meydana gelen ruhi sıkıntımız...
İnanın bugün mağaralarda yaşamaya kalksak daha az ruhi sıkıntı çekeriz. Barınmak, maddi
bünye için gerçekten bir ihtiyaçken ruhi ihtiyaçlarımız da var. Bunu ihmal ederek ve sadece
maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılmış bu binaların, şehirlerin ruhumuzu tahrip ettiği
evlerin içerisinde artık gülmekten, neşeden uzak botokslu insanlar gibi yaşıyoruz. Gülme,
konuşma, bağırma, yürüme robotvari. Bunlar ruhumuzu öldürüyor, insanlığımızı öldürüyor"
açıklamasını yaptı. Aslantaş, insanın kendi çevresini yaşanabilir hale dönüştürmesi için önce
insan haklarını ve hürriyetlerini tanınması gerektiğini anlattı. "Zirve bir medeniyetin
sahibiyken bugün Mimar Sinan'ın dünya çapında tanınan eseri Süleymaniye Camisi'ni restore
bile edemeyecek duruma gelindiğini" ifade eden Aslantaş, zirveye nasıl ulaşıldığının ve
zirveden nasıl inildiğini analizinin yapılması gerektiğini vurguladı.
Açılış programına, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.
"Tarihi çevrede tasarım" konusunun ele alınacağı kongre bugün sona erecek. (AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17253.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kemikleri "camdan" yaşam sevinci
"candan"
Doğuştan cam kemik (Osteogenesis Imperfecta) hastası olan 16 yaşındaki Esra Ata,
derslerdeki başarısının yanı sıra müziğe olan sevgisi ve yaşama sevinciyle de örnek bir yaşam
sürüyor. Evde eğitim imkanı sayesinde ilkokulun ardından ortaokula devam eden Ata,
derslere olan ilgisi ve başarısıyla eve gelen öğretmenlerinin de sevgisini kazanıyor.
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Kayseri'de annesinin "Ben hastalığa yenildim ama kızım yenilmiyor" ifadeleriyle anlattığı
cam kemik hastası Esra, öğretmenlerinin de özverisiyle eğitimine evde devam ediyor.
Doğduğu günden bu yana titizlikle bakımını yürüten annesinin desteğiyle yaşama tutunan
Esra Ata, annesinin kendisi için önemini, "O benim hem elim, hem ayağım, hem kolum"
sözleriyle anlatıyor.
Hastalığı nedeniyle doğduğundan bu yana yürüyemeyen 7'nci sınıf öğrencisi Ata,
yürüyemediğini, ancak akülü aracı sayesinde her yeri gezebildiğini söyledi.
Düşmemesi ve kemiklerinin zarar görmemesi için annesinin büyük çaba sarf ettiğini anlatan
Esra Ata, hastalığından dolayı zaman zaman çeşitli güçlüklerle karşılaştığını ama bunların
üstesinden geldiğini dile getirdi.
İlkokulu Antalya'da evde eğitim sayesinde tamamladığını, şimdi de Kayseri'de eğitimine
devam ettiğini belirten Ata, "Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulunun öğrencisiyim. Okul
müdürümüz ve öğretmenlerimiz bana çok büyük emek veriyor. Ben de bu emekleri boşa
çıkarmamak istiyorum. Notlarım 90'ın üstünde. İyi bir lise, daha sonra da üniversite okumak
istiyorum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü tercih edeceğim. Bu bölümde
insanlara faydalı olacağıma inanıyorum. Aynı zamanda boş zamanlarımda müzikle
uğraşıyorum. Gitar öğrendim, şimdi de müzik öğretmenimle org çalmayı öğreniyorum.
İlerleyen zamanlarda da kanun ve yan flüt öğreneceğim" dedi.
"Annem elim, kolum"
Annesinin hep yanında olduğunu ve büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Esra Ata,
"Annem benim hem elim, hem ayağım, hem kolum. En büyük yardımcım annem." dedi.
Kızını evde kucağında taşıyan anne Saadet Ata ise çocuğunun hastalığını doğduğunda
öğrendiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Doğduğunda ellerinde ve kafasının arkasında farklılık vardı. Hastanede cam kemik hastası
olduğunu öğrendik. Hep dikkat etmeye çalıştım, bir yere çarpmaması, düşmemesi için hala da
dikkat ediyorum. Böyle çocuklara sahip çıkmamız lazım, fedakarlık yapmamız lazım.
Anneler, babalar hasta çocuklarının çaresine baksınlar, ellerinden geleni yapsınlar. Esra hasta
gibi değil, böyle davranılmasını da istemiyor. Çok enerjik, bu bana da yansıyor. Oturduğu
zaman arkasına yastık koyuyorum. 'Ben hasta değilim, böyle yapma' diyor. Okul müdürümüz
ve öğretmenlerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Hepsinden Allah razı olsun."

Kızının yürüyememesine rağmen yaşama azmini hiç kaybetmediğini vurgulayan Ata, "Ben
hastalığa yenildim ama kızım yenilmiyor." ifadesini kullandı.
Müncibe Cıngıllıoğlu Ortaokulu Müdürü Adem Bozoklu da hastalığından dolayı evde eğitim
alan Esra'nın çok başarılı bir öğrenci olduğunu kaydetti.
Esra'nın her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Bozoklu, "Esra farklı bir öğrenci. Sosyal
anlamda bizi zorluyor. Gitar öğrendi şimdi de org öğreniyor. Taleplerini yerine getirmeye
çalışıyoruz. Kaybedecek hiçbir öğrencimiz olmadığını düşünüyoruz. Bu işin asıl mimarı tabii
ki eğitim veren öğretmenlerimiz." diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17254.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

ERÜ’de Uzakdoğu ve Orta Asya mozaiği
Elbiseleri Uzakdoğu kültürünü yansıtıyor, içindekiler ise kemik yapısı, yüz şekli ve
damarlarındaki kan ile Orta Asya ailesinin fertlerinden. Bu görüntüler Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Edebiyat Fakültesi “Japon Gününden” objektiflere yansıyanlar. ERÜ Edebiyat
Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından “Japon Kültür Günü” etkinliği
düzenlendi.
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Sabancı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen Japon Kültür Gününe Erciyes
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhittin Kapanşahin, Erciyes
Üniversitesi Japon Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan Erdemir, öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.
Bu yıl 12’si düzenlenen kültür gününde öğrenciler tarafından yapılan origami (kağıt katlama)
sanatından yapılan ürünler sergilendi. Türk ve Japon mutfağına ait yiyeceklerin yer aldığı
stantlarda başta sushi olmak üzere Japon yiyecekleri tanıtıldı. Hem Türk hem de Japon
kültüründe önemli bir yeri olan çay ritüeli Japon kültüne uygun olarak yapıldı. Öğrenciler
tarafından sergilenen Japon kültürüne ait dans gösterileri izleyenlerden tam not aldı.
Uzakdoğu’nun geleneksel kıyafetlerini giyen Türk öğrenciler, geleneksel halk danslarını ve
kültürlerini tanıtmak için çaba harcadılar.
ERÜ Edebiyat Fakültesi Japon Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan Erdemir “Ana
bilim dalı öğrencilerimiz çok uzak coğrafyadaki Japonya’yı gerek buradaki sahneye gerekse
stantlara taşıyarak Japon kültürünü tanıtmayı ve yakınlaştırmayı amaçladılar. Gösteriler
amatör ruhla yapıldığı için çok sıcak, samimi ve keyifli oldu. Bugün geleneksel durağan
olandan modern olana Japon dansları gibi pek çok etkinlik sergileyecekler. Gösterilerde Türk
ve Japon kültürleri arasında bazı ortak noktalar keşfedilecektir. Sergilenecek masal skecinde
Türk ve Japon insanının iyilikseverliği, bizdeki hat sanatı ile Japonya’daki kaligrafi
sanatındaki ruh güzelliği ve nefis terbiyesi, hem Türk hem Japon toplumunda ortak olan çay

ritüelleri basit haliyle görünse de aslında bir misafire çay ikram etme nezaketi ve bu sırada
yapılan sıcak sohbet ortamı yer almaktadır. Bunların dışında Japon yemek standında Japon
yemekleri tanıtılacaktır” diye konuştu.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17255.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Şehitler için mevlid okutuldu
Kayserili uluslararası çalışan TIR şoförleri tarafından şehitler için Mevlid-i şerif okutuldu.
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Kayserili uluslararası çalışan TIR şoförleri tarafından vatanımızın dört bir yanında şehit düşen
güvenlik görevlileri için ikindi namazı öncesinde Hunat Camii’nde Mevlid-i şerif okutuldu.
TIR şoförleri adına bir açıklama yapan Gürsel Tutar, “Gün birlik-beraberlik günü” dedi.
“Şehitler için ne yapabiliriz diye düşündükten sonra aklımıza böyle bir program düzenlemek
geldi” diyen Tutar, “Avrupa’ya çalışan TIR şoförleri olarak şehitlerimize dualarımızla
ulaşmak istedik. Gün kavga, dövüş günü olmamalı, birlik-beraberlik günü olmalı. Hepimiz
aynı çatı altında kenetlenmeliyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı ve
sabır diliyorum” diye konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17256.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın Kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17257.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Adliye'de silahlı nöbet
Son günlerde artan terör olaylarının ardından Adalet Sarayı girişinde güvenlik güçleri silahlı
nöbet tutmaya başladı.
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Türkiye genelinde ve özellikle şehir merkezlerinde son günlerde yaşanan terör saldırıları
sonrası Kayseri'de güvenlik önlemleri arttırıldı. Tüm kamu kurumlarında güvenlik önlemleri
artırılırken özellikle Adalet Sarayı'nda güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.
Adalet Sarayı giriş kapısında silahlı güvenlik güçleri nöbet tutarken, sinyal gücü artırılan xray cihazlarından geçen vatandaşların üst kontrolleri, adliye polisi tarafından hem dedektörler
ile hem de elle yapılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17258.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Günde 1,5 litre su için
Sağlıklı olmak isteyen kişiler için ilk şart su içmekten geçiyor. Uzmanlardan sıklıkla duyulan
‘Bol bol su için’ çağrısı boşuna değil. Vücutta suyun azalmasıyla sindirim sistemi
bozuklukları, bağırsak sıkışmaları veya kabızlık gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Acıbadem
Kayseri Hastanesi’nden Diyetisyen Esra Sönmez Kula, kişilerin formda kalmasına da
yardımcı olan su içmenin yararlarını anlattı. Sıvı ihtiyacının çoğu su ile karşılanmalı.
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Günlük tüketilmesi gereken suyun kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Diyetisyen Esra Kula,
“Yoğun egzersiz, sıcak kuru iklimde yaşama gibi istisnai durumların dışında kilogram başına
ortalama 35 ml sıvı ihtiyacı hesaplanıyor. Örneğin 70 kilogram ağırlığında birisinin 2.450
mililitre sıvı ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyacın en az 1,5 litresinin ise suyla karşılanması
gerekiyor” dedi. Diyetisyen Kula, kilo vermek isteyen kişilerin de mutlaka yeterli miktarda su
tüketerek ödem oluşumunu engellemeleri gerektiğini söyledi.
Limon dilimleri veya tarçınla zenginleştirilebilir

Su tüketmeyi sevmeyen kişiler için önerilerde bulunan Diyetisyen Esra Kula, “Suyu, limon,
elma, portakal gibi meyve dilimleriyle veya tarçın gibi aromatik baharatlarla zenginleştirip
içmeyi deneyebilirler” dedi. Dyt. Kula, su içmeyi unutan kişiler için de şu tavsiyelerde
bulundu:
“Su tüketmeyi unuttuğu için yeterli miktarda su tüketemeyen kişiler, sürahi veya bardaklarını
çalışma masalarında ya da gözlerinin önünde bir yerde bulundurabilir. Cep telefonlarının
hatırlatma veya alarm özellikleri kullanılabilir. Bunun yanı sıra eğer varsa, araçlarda da
sağlıklı şişelerde su bulundurmak, unutkanlığın önüne geçebilir.”
Dyt. Kula, mineral zengini su elde edebilmek için ise sürahiye 1 şişe sade maden suyunun
eklenebileceğini söyledi.
Vücut suyunda yüzde 10’luk bir kayıp yaşanmasının koma veya ölümle sonuçlanabileceğini
söyleyen Diyetisyen Esra Sönmez Kula, susuz kalmanın vücutta yol açtığı rahatsızlıkları
şöyle sıralıyor:
“Konsantrasyon eksikliği, Hareketlerde zorlanma, yavaşlama, Baş ağrısı, Kan hacminde
düşüş, Tansiyonda düşüş.”
Dyt. Esra Kula, sabahları aç karnına su içmeye başlamanın yararlarını şöyle sıraladı:
“Bağırsağı temizliyor, besin öğelerinin emilimini kolaylaştırıyor, Cildi parlatıyor, Kandaki
toksinlerin uzaklaştırılmasına yardım ederek cildin parlak ve sağlıklı olmasını sağlıyor,
Enfeksiyonlarla savaşan, vücut suyunu ayarlayan ve günlük fonksiyonların yerine
getirilmesini sağlayan lenfatik sistemi dengeliyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17261.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kontrolden çıkan minibüs devrildi
Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi.
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Edinilen bilgiye göre Mimsin-TOKİ arası Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada,
38 UZ 570 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken minibüs, incelemelerin
ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17262.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

250 daire için 10 bin 753 kişi başvurdu
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kayseri’de emekliler için yaptırılan 250 dairelik
konutlara, 10 bin 753 kişi başvurdu. Dairelerin sahipleri çekilen kura ile belirlenirken,
kendilerine ev çıkan vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

06 Mayıs 2016 Cuma 11:58

TOKİ tarafından Mimar Sinan mahallesine yaptırılacak olan 250 dairelik konutların sahipleri,
çekilen kura ile belirlendi. Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen kura çekimine, sabah
erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Ardından salona geçen
vatandaşlar, kura çekimini bekledi. Kura çekimi ile beraber heyecanlanan vatandaşlar,
kendilerine ev çıkması için dua etti.
Yapımına devam edilen proje hakkında bilgi veren TOKİ Emekli Projeleri Uzmanı Hüseyin
Ayhan,
Kayseri’de
emekliler
için
projelerin
devam
edeceğini
kaydetti.
Türkiye genelinde emekliler için şimdiye kadar 30 projeyi tamamladıklarını kaydeden Ayhan,
“Hükümetimizin bize verdiği görev çerçevesinde emekli vatandaşlarımız için Türkiye çapında
2+1 nitelikli alt gelir grubu kapsamında 250 TL’den başlayan taksitle konut projeleri
yapıyoruz. Bu bizim Kayseri’de yapmış olduğumuz ilk proje ama emekli projeleri
kapsamında şuan Türkiye genelinde 30 projeyi geçtik. Şuan burada Mimar Sinan’da yapılan
250
konutun
hak
sahiplerini
belirleyeceğiz”
ifadelerini
kullandı.
Kayseri’de 250 daire için 10 bin 753 kişinin başvurduğunun altını çizen Ayhan,
“Emeklilerimize yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile vereceğiz. Bu vade tercihleri kendilerine
aittir. Yapılan evler ortalama 80 metrekare civarındadır. Bazılarında 83, bazılarında 78
metrekare olabiliyor. Şuan Kayseri’de 250 konut için 10 bin 753 başvurumuz var. Gönül
istiyor ki daha fazla yapalım ama yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kendisine ev çıkan 65 yaşındaki Ömer Aslan da, çok mutlu olduğunu belirtti. Şimdiye kadar
gecekonduda oturduğunu, çıkan ev ile beraber apartmana taşınacağını kaydeden Aslan,
“Yaptıranlardan Allah razı olsun. Bütün ev çıkan arkadaşlara hayırlı ve uğurlu olsun. Daha
önce gecekondumuz vardı. Nasip olursa şimdi apartmanda oturacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17263.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Erciyes Teknopark gençleri endüstriye
kazandıracak
Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun,
oluşturdukları ‘Sera-Kuluçka Hizmetleri’ programı ile gençleri endüstriye kazandırmayı
hedeflediklerini söyledi.

06 Mayıs 2016 Cuma 12:24

Erciyes Teknopark olarak genç girişimcilerin endüstriye kazandırılmasını önemsediklerini
ifade eden Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun,
‘Sera-Kuluçka Hizmetleri’ programı ile iş fikri olan gençlere eğitim verip yetiştirdiklerini
belirtti. ‘İş fikrinizi seramızda büyütelim’ sloganıyla genç girişimcilere çağrıda bulunduklarını
kaydeden Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, “Program kapsamında son iki yıl içerisinde 200’e
yakın girişimciye eğitim verdik. Halihazırda ise 80 genç girişimci SERA programından
yararlanmaktadır. SERA programımızın en özgün tarafı basamaklı organizasyonun söz
konusu olması. Pre-Sera, Sera, After-Sera ve Pro-Sera şeklinde bu evreleri sıraladık. PreSera’da ilham ve fikrin ortaya çıkması ve bunun doğrulanması, Sera’da bunun prototipinin
ortaya çıkması, After-Sera’da ar-ge çalışmaları ile ürüne dönüştürülmesi, Pro-Sera’da ise
ulusal ve uluslararası alanda başarı elde etmesi şeklinde özetleyebiliriz.” diye konuştu.
BÖLGEDE 300 AR-GE PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR
Ayrıca, Erciyes Teknopark olarak bölgede 300 ar-ge projesini yürüttüklerini de söyleyen Prof.
Dr. Abdulhakim Coşkun, Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından 75 buluşun
bildiriminin yapıldığını, bunlardan 26’sı ile ilgili uluslararası patent süreçlerinin başlatıldığını
belirtti.
2015’TE 10 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Erciyes Teknopark’ta 650 civarında ar-ge personeli çalıştığına da dikkat çeken Prof. Dr.
Abdulhakim Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ar-ge personeli sayımız her geçen gün artmaktadır. 2015 yılı içerisinde yaklaşık 10 milyon
Dolarlık ihracatımız gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde ar-ge mahsullerinin ihracatına
özellikle odaklanmış durumdayız. Bölgemizde ilk kümelenme faaliyeti olarak, yazılım
kümelenmesini ETTO Soft olarak markalaştırdık. Başarıyla devam etmektedir. Önümüzdeki
yıl tamamlanacaktır. Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği içerisinde yeni kümelenme
çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Ayrıca bölgemizdeki ilk endüstriyel ar-ge
merkezi Kayseri Şeker Fabrikası tarafından kurulmuştur. Burada da yakın işbirliği içerisinde
çalışmalarımız devam etmektedir.”
AVRUPA İŞLETMELER AĞI’NIN TR72 BÖLGESİNDEKİ TEK TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, Erciyes Teknopark olarak uluslararası iş birliklerinde kilit rol
oynadıklarının da altını çizdi. Bu bağlamda, Avrupa İşletmeler Ağı’nın TR72 Bölgesi’nde,
2015-2020 yıllarında tek temsilci olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun,
“Avrupa Patent Yardım Masası 3 uzmanından birisi TTO uzmanımız olarak faaliyet

göstermektedir. Bölgemizde fikri hakların incelenmesi ve elde edilmesiyle ilgili faaliyetleri
yine Teknoloji Transfer Ofisi olarak yürütmekteyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17264.html
Erişim Tarihi: 06.05.2016

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3
kişi adliyeye sevk edilirken, şahıslardan yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele
geçirildi.

06 Mayıs 2016 Cuma 15:36

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak
yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan Ç. Ş. Ve S. Ş.'dan uyuşturucu madde
satın aldıkları anlaşılan C. D., H. İ. Ş. Ve F. S. yakalandı. Şahıslarda yapılan aramalarda 1
adet alüminyum folyoya sarılı halde 0,12 gram sentetik kannabioid, 1 adet alüminyum
folyoya sarılı halde 1,23 gram ve 1 adet alüminyum folyoya sarılı 0,57 gram gelen
metamfetamin maddesi ile 1 adet cam aparat ele geçirildi. Aynı olayla bağlantılı olarak 38
plakalı araçta bulunan K. K. ve O. K.’de yapılan aramalarda 1 adet naylon içerisinde 0,53
gram kenevir bitkisi tohumları ve 1 adet alüminyum folyoya sarılı halde 0,17 gram gelen
metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen Ç. Ş. Ve S. Ş.’nin
ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı öğrenilen ve geçersiz olan 184
adet 100 TL, 1 adet alüminyum folyoya sarılı satışa hazır vaziyette 0,50 gram gelen
metamfetamin maddesi, 1 adet sigara ile karışık vaziyette 0,75 gram gelen sentetik
kannabioid, 3 adet sigara ile karışık halde 2,25 gram gelen sentetik kannabioid, 1adet cam şişe
içerisinde 0,85 gram gelen metamfetamin maddesi,2 adet alüminyum folyo, 3 adet defter
kağıdına ve 2 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2,55 gram gelen sentetik kannabionid,
iki ucu yakılmak suretiyle yapıştırılmış pipet içerisinde 0,20 gram gelen eroin maddesi,
uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan H. İ. Ş, O. K. ve K. K. isimli şahıslar hakkında ‘uyuşturucu madde
bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, C. D,, Ç. Ş,, S. Ş. ve F. S. isimli
şahıslar ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17265.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Bünyan’da çalışmalar aralıksız sürüyor
Bünyan Belediyesi baharla birlikte çalışmalara hız verdi. Bir yandan ağaçlandırma ve peyzaj
çalışmaları diğer yandan alt yapı ve üst yapıda çalışmalar yoğunlaştı.
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Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler
Güllüce Mahallesi katı atık toplama alanında ıslah ve çevre düzenleme çalışması
yaptı.Güllüce mahallesinde katı atık alanı olarak kullanılan bölgede dozer yardımıyla Bünyan
Belediyesi ekipleri tarafından alan genişletme ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Çöp
sızıntısının yeraltı sularını kirletmesi, çöplerin kötü koku yayması, sinek ve haşere üremesinin
önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları Belediye ekiplerince aralıksız
sürdürülüyor.
İlaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor
Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler hastalık taşıyıcısı sivrisinek ve uçkun
gibi zararlılara karşı ilçe merkezi ve mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Mart
ayı içinde Larva ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başlayan Bünyan Belediyesi
bu kapsamda yeni bir araç ve ilaçlama makinesiyle 2 ekip halinde periyodik bir şekilde
ilaçlama çalımlarını sürdürüyor.
50 Bin fidan toprakla Buluşturulacak
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri ilçe genelinde ağaçlandırma
faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl 50 binin üzerinde fidanın toprakla buluşturulması
planlanıyor. Ayrıca ekipler yeni ekipmanlarla parklarda çim biçme temizlik faaliyetlerine
devam ediyor.
Köprübaşı Mahallesi Hıdırelleze hazırlanıyor
Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı
(Ekrek) Mahallesinde Pazar günü düzenlenecek olan "Hıdırellez Şenlikleri" için programın
yapılacağı alanda çevre düzenleme çalışması yapıyor.
Doğalgaz Çalışmaları Sürüyor
Bünyan Doğalgaz çalışmaları hızla devam ediyor. Yavuz Selim Mahallesi de Ana hat
çalışmaları tamamlandı. Bina bağlantı hattı çalışmalarına devam ediyor. Ana hat ve ev
bağlantıları tamamlanan mahallelerimizde yol tamiri ve temizlik çalışmaları da sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17266.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Büyükşehir'den mezar yapımı ihalesi
Büyükşehir Belediyesi İldem ve Erkilet Mezarlığı'na mezar yapımı işi için ihale yaptı. İhaleye
altı firma katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi İldem ve Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na yeni mezarlar yapacak.
İldem Mezarlığı'na mezar yapımı ve Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığına mezar ve mescit
yapımı
işi
1
milyon
491
bin
TL
yaklaşık
maliyetle
ihale
edildi.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu.
Yenidenyapı A.Ş.: 774 bin 980 TL
Hüsrevoğlu İnşaat: 876 bin 980 TL
Ali İhsan Yıldırım: 897 bin 790 TL
Hayati Bozkurt: 915 bin 752 TL
Babayağmur Mühendislik: 932 bin TL
Başaran İnşaat: 1 milyon 039 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17267.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Forum Kayseri’de çocuklar için neşeli
günler
Kayseri şehrinin yerel mimarisine özgü yapısıyla, modern ve geleneksel formları bir araya
getiren Forum Kayseri, 7-8 ve 14-15 Mayıs’ta gerçekleşecek mutfak etkinlikleriyle çocuk
ziyaretçilerine yeni mutluluklar vaat ediyor.

06 Mayıs 2016 Cuma 15:59

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Uluslararası Kukla Festivali ile 7’den 70’e herkesi kukla
sanatıyla buluşturan Forum Kayseri, Mayıs ayını bambaşka bir etkinlikle karşılıyor. 7-8 ve
14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan “Çocuklar Mutfakta” etkinliği ile minikleri
mutfak sanatlarına davet eden Forum Kayseri, eğlenceli olduğu kadar eğitici günlere ev
sahipliği yapacak.
Evlerimizdeki konforu aratmayacak sıcacık bir ortamda, deneyimli eğitmenler eşliğinde
gerçekleştirilecek olan etkinlikler, 14.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz katılıma açık olacak.
Küçük aşçılar, iki hafta sonu boyunca harika lezzetler yaratmanın yanı sıra neşeli tasarımlarla
mutfak kaplarını renklendirecekler. Aşçılık ve Seramik atölyelerinin ard arda uygulanacağı
aktivitede, katılımcılar, alana kurulacak mutfak dekorunda gerçek malzemelerle pratik tarifler
uygulayacaklar ve antik çağlardan bugüne mutfakların vazgeçilmez bir parçası olan toprak
kapları dekore edecekler.
Ülkemizin en çok okunan yemek kültürü dergisi Sofra’nın tarifleriyle desteklediği “Çocuklar
Mutfakta” etkinliği kapsamında 7 Mayıs Cumartesi günü Türk Mutfağı, 8 Mayıs Pazar günü
İtalyan Mutfağı, 14 Mayıs Cumartesi günü Alman Mutfağı ve 15 Mayıs Pazar günü İngiliz
Mutfağından çok özel tatlılar yapılacak. Yemekte görgü kuralları, hijyen, sağlıklı beslenme,
masa düzeni gibi konularda da bilgilendirilecek olan katılımcılar, dünya kültürleriyle
buluşmanın ve mutfağın tarihiyle aydınlanmanın keyfini doyasıya yaşayacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17268.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Kayseri’de Hıdırellez coşkusu
Kayseri’de Hıdrellez Bayramı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen
etkinliklerle kutlandı.

06 Mayıs 2016 Cuma 16:07

Gültepe Parkı’nda düzenlenen Hıdrellez Kültür Bayramı etkinliklerinin açılış konuşmasını
yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Hıdrellez Bayramı’nın Anadolu’da olduğu
gibi dünyanın değişik yerlerinde farklı şekillerde kutlandığını söyleyerek, “Bugün 6 Mayıs
Hıdrellez Bayramı. Hıdrellez ismi Hızır ve İlyas Peygamberlerinin sözcüklerinden türetilerek
Hıdrellez Bayramı adını almıştır. Hızır ve İlyas Peygamberler bugün yeryüzünde buluşarak
halk arasında dolaştıkları ve halka huzur, bereket ve sağlık verdikleri inançlarımız arasındadır.
Bu bayram Anadolu’da olduğu gibi dünyanın birçok yerinde farklı şekilde kutlanmaktadır.
İran’da, Anadolu’da, Balkanlar’da ve Hristiyan aleminde de bu bayram farklı şekillerde
kutlanıyor. Anadolu’da bayramın amacı Hızır ve İlyas Peygamberler 6 Mayıs gününde
insanların arasında dolaştığına inandığından dolayı insanlarımız bu bayramı coşku ile doğal
mekanlarda kutlamaktadırlar. Bu bayramın özelliklerinden bir tanesi doğaya ve yeşile önem
verilmesidir. Doğa ve yeşilin başlangıcı, baharın başlangıcı olarak da yorumlanmaktadır.
Bugün Hızır ve İlyas Peygamberlerin dolaştığı yerler park alanları, yeşillik alanlar olduğu için

insanlarımız parklarda ve yeşil alanlarda dolaşarak, onların ayak izlerine basarak dilekler
ederek onların kabul olacağına inanmaktadır” dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç ise Hıdrellez’in kültürel
mirasın en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Halkımız arasında kış
mevsiminin sona erip yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen Hıdrellez, bugün Türk
dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Kültürel mirasımızın en önemli
günlerinden olan Hıdrellezi bugün hep beraber kutluyoruz. Burada bu kültürel miras ardında
birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin devamını sağlar” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş da Hıdrellez’in nesilden nesle aktarılan en
önemli kültürel miraslardan biri olduğunu ifade ederek, “Geleneklerin bağlı olarak yaşayan
milletimiz, nesilden nesle aktararak bugünlere ulaştırdığı önemli bir kültürel mirastır. Bugün
bolluk, bereket kaynağı olarak kabul edilen aynı zamanda Hz. İlyas ve Hz. Hızır’ın buluştuğu
gün olarak da kabul edilmektedir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik sembolü olan Hıdrellez,
insan sevgisi ve saygısını merkeze aldığı kadar doğa, çevre sevgisini ifade eder” diye konuştu.
Konuşmaların ardından aşıklar halk aşıkları ‘Hoşgeldiniz Karşılaması’ düzenleyerek atışma
yaptı. Daha sonra etkinliklerde Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Grubu tarafından konser verildi. Yoğurt yeme, elma yeme, çuval ve iğne iplik yarışmalarının
düzenlendiği etkinliklerde vatandaşlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda dereceye
girenlere İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş tarafından ödülleri verildi. Etkinliklerde
ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Hıdrellez ve Kültür Bayramı etkinliklerinde protokol üyeleri vatandaşlara bulgur pilavı
dağıttı.
Hıdrellez ve Kültür Bayramı etkinliklerine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17269.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Kutü’l Amare esirleri
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit
Özçelik Kut’ül Amare Zaferi sonrasında esir alınan İngilizleri yazdı.
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29 Ekim 1914 Karadeniz Hadisesi ile kendisini Birinci Dünya Savaşı’nın içinde bulan
Osmanlı Devleti; İtilaf Devletlerinden toplam 26.000 civarında esir almıştır. Bu esirlerin
13.500’ünün Kutü’l Amare’de alınması bu zaferin büyüklüğünü ortaya koymaktaydı. Savaşın
ilerleyen günlerinde farklı cephelerde İtilaf Devletleri askerlerinin esir alınmasıyla birlikte
ülkenin değişik yerlerinde esir kampları yani “Üsera Garnizonları” kurulmaya başlanmıştır.
Osmanlı ordusu tarafından alınan harp esirleri için Anadolu’da kurulan garnizonlar
ekseriyetle askerî yolların güzergâhında bulunmaktaydı.

General Townshend ise araçla Bağdat üzerinden Halep’e sonrasında ise trenle Pozantı
üzerinden 3 Haziran 1916’da İstanbul’a getirildi. Osmanlı hükümeti, İngilizlerin ortaya attığı
ve Amerikan Büyükelçiliğinin bilgi almak için gündeme getirdiği esirlerin çölden geçerken
öldüğü iddialarını kesin bir dille yalanlamıştır.
Toros tünellerinde çalıştırıldılar
Kutü’l Amare bölgesinin ele geçirilmesiyle esir alınan beş yüz komutan ve on üç bin erden
oluşan İngiliz esirlerin çoğu yaya olarak Bağdat’tan Musul’a oradan da Anadolu’ya
gönderilmiştir. Bu esirler değişik esir garnizonlarında kayıtlı görünse de çoğunluğu Toros
Tünelleri inşatlarında çalıştırılmaya gönderilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’deki İngiliz esirlerin bulundukları garnizonlar şu
şekildeydi:
YER
İngiliz Esirler
Eskişehir
Ankara
İzmit
Bursa
İstanbul
Kastamonu
Kırşehir
Yozgat
Musul
Toros
Amanos
Şam
Halep
Adana
Tarsus
Nusaybin
İstanbul
Hastaneleri
Konya
Toplam İngiliz
Kökenli Esir
Hint Kökenli
İngiliz Esirler
Eskişehir
Afyonkarahisar
Samatya
Bursa
Konya
Toros
Resuleyn
Amanos
Halep
Adana
Nusaybin
İstanbul
Hastaneleri
Toplam Hint
Kökenli İngiliz
Esir
Toplam İngiliz
Esir

SUBAY

ASKER

70

848
460
88
342
32
40
4
99
1
1.011
2.490
8
378
55
60
8

6
4
131
30

32
45
241

6.001

70
2

36
336
3
329
45
728
4.044
2.428
343
20
7

139

7

211

8.326

452

14.326

Esirlerin ibadet özgürlüğüEsirler garnizonlara getirildikten sonra ise kamp doktoru tarafından
sürekli kontrol altında tutulmakla birlikte durumu ağırlaşan esir hastalar hastanelere sevk
edilmekteydi. Askerî hastaneler, sivil hastaneler, Hilal-i Ahmer hastaneleri ve gerektiğinde
yabancı hastanelerde de esirlere sağlık hizmetleri verilmekteydi. Esir garnizonlarının
çoğunluğunun şehir merkezlerinde kurulması, esirlerin sağlık hizmeti almasını
kolaylaştırmaktaydı. Esirler arasında bulunan doktorlardan da sağlık hizmetlerinde
yararlanılmaktaydı. Hasta ve sakat esirler için Denizli ve Bor Üsera Garnizonları kurulmuştur.
Esirlerin inançlarının gereğini yerine getirmesi için gerekli ortamı ve imkânı sağlamak,
Osmanlı hükümeti adına çok önemliydi. Esirlerin ibadetlerini özgürce yapabilmeleri için
garnizonlarda rahip bulundurulmuş, bu arada rahiplerin mezhebi dahi dikkate alınmıştır. Pazar
günü tüm garnizonlarda tatil ilan edilerek “Miladı İsa Yortusu” gibi özel günlerin esirler
tarafından kutlanmasına izin verilmiştir. Esir garnizonlarında özellikle de Eskişehir ve
Konya’da bulunan Hint esirler arasında Sih inancına sahip askerlerin saç, sakal ve bıyıkları
kestirilmemişti ve diğer bazı gruplara da inançlarından dolayı sığır eti verilmiyordu. Ölen
esirler için inançlarına uygun dinî merasimler yapılmasına izin verilmiştir.
Esirlere mektup, koli ve para gönderilmesi
Savaş esirleri sadece beyaz kâğıt ve kart üzerine mektup yazabilmekteydi. Tüm haberleşme
sansüre tabi tutulmaktaydı. Türkiye’deki esirlere ayda dört kart veya iki mektup yazma hakkı
verilmekteydi. Esirlere gönderilen tüm kâğıt, baskı ve kitap çeşitleri ise İstanbul’da denetleme
yapıldıktan sonra esir garnizonlarına gönderilmekteydi. Fakat düşman devletlerin Türk
esirlere gösterdiği muameleye göre misilleme amacıyla haberleşme imkanlarında kısıtlama
olabilmekteydi. 1917 yılı başlarında haftada 10,000 ila 12,000 civarında mektup üsera
garnizonlarına ulaşmaktaydı. Esirlere aileleri ve yardım kuruluşları tarafından yardım
amacıyla koli ve para gönderilebilmekteydi.
Esirlerin yaşam şartları
Türkiye’de kurulan esir garnizonlarının geneline bakıldığında esirlerin bazı küçük
problemlere rağmen yaşamlarından memnun oldukları görülmektedir. Esir garnizonlarının
şehir merkezlerinde kurulması esirlere sunulan haberleşme, sağlık, iaşe, ibadet gibi konularda
esirlerin oldukça iyi imkânlardan yararlanmalarını sağlarken toplumla iç içe olmaları sosyal
ve psikolojik açıdan esaret günlerini daha kolay geçirmelerini sağlamaktaydı.
Tarafsız bir heyet olarak üsera garnizonlarını gezen Kızılhaç Heyeti’nin raporlarına göre,
esirler garnizonlardaki komutanlarının tavırlarından son derece memnundular. Esirler her gün
yürüyüş ve fiziksel egzersizler yapabilmekte ve özellikle de İngiliz esirler futbol
oynayabilmekteydi. Esirler belli aralıklarla bulundukları şehri gezmekte hatta alışverişe
çıkabilmekteydi. Garnizonlarda esirler için sosyal alanlar da oluşturulmuştu. Yemek salonları,
dinlenme odası, kantin, mutfak, ayin odası gibi mekânlar mevcuttu. Esirler kendilerine verilen
kitapları okuyabiliyor, kart oyunları oynuyor ve satın aldıkları müzik aletlerini
çalabiliyorlardı. Kamplarda her esire ayrı tabak verilemediği zamanlarda Türk usulü on
porsiyonluk büyük tabaklar kullanılıyordu.
Talimatname gereği maaşları ödenmeden önce esir subayların rütbeleri araştırılır ve savaş
esiri rütbeli askerler aylık ücretlerini tutuklanmalarından itibaren almaya başlarlardı. Bu aylık
ücret Osmanlı ordusunda bulunan askerlerle aynı miktardaydı. Sadece, Osmanlı savaş esiri
rütbeli askerlere düşman tarafından aynı şekilde muamele edilmediği takdirde,
Başkumandanlığın vereceği emirle Türkiye’deki esir rütbeli askerlere yapılan para yardımında
indirime gidilirdi.
Esirler Toros tünellerinde çalıştırıldı
Lahey Sözleşmesi ve Esir Talimatnamesi’nin ilgili maddeleri doğrultusunda esirlerin iş
gücünden yararlanmak ve bakım masraflarını azaltmak amacıyla yabancı esirlerin çoğunluğu
Toros Tünelleri inşaatında çalıştırılmaktaydı. Bunun yanında çiftlikler, belediyelerin

temizlik işleri, seyyar hastaneler, madenler, yol inşaatları ve orman işletmeleri gibi farklı iş
kollarında değişik milletlerden esirler çalıştırılmaktaydı.
Osmanlı Devleti için hayati önem taşıyan Suriye ve Irak cephelerine asker ve malzeme
sevkiyatını kolaylaştırmak için savaş devam ederken Toros tünellerinin tamamlanması
amacıyla inşaat çalışmalarına da hız verilmişti. Toros tünellerinin tamamlanabilmesi amacıyla
Osmanlı ordusu tarafından esir alınan İtilaf esirlerinden tahmini olarak on bir bin kişi özellikle
de Kutü’l Amare’de ele geçirilen esirler Birinci Dünya Savaşı boyunca Pozantı, Bilemedik,
Amanos gibi kamplarda sivil mühendislik adı altında çalıştırılmıştır. Demiryolu inşaatında
çalıştırılan esirlere mesailerine göre ücret verilmekte olup esirlere verilen ücretler inşaatı
yapan şirket tarafından ödenmekteydi.
Esirlerin ülkelerine iadeleri
30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Birinci Dünya Savaşı’nı sona
erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Osmanlı Devleti’nin elinde, 9500
civarında İngiliz savaş esiri vardı. Osmanlı devlet adamları tarafından daha Mondros
müzakerelerine devam edilirken, İtilaf esirlerinin serbest bırakılmasının isteneceği hesap
edilerek esirlerin büyük merkezlerde toplanmasına başlanmıştı. Teslim merkezlerine sevk
edilen savaş esirlerinin sevk ve iaşe masrafları Osmanlı Devleti tarafından karşılanmıştır.
İngiliz kaynaklarına göre Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada, Kutü’l-Amare’de
esir düşen 2.680 İngiliz astsubay ve erden 1.306’sı ölmüş ve 449’unun izine rastlanmamıştır.
10.486 Hint kökenliden ise 1.290’ı ölmüş ve 1.773’ünün izine rastlanmamıştır.
Mondros Ateşkes Antlaşması Kut’ül Amare esirlerinin ülkelerine dönebilmelerine imkân
sağlanmışsa da bazı Hint kökenli esirler ülkelerine dönmeyip bulundukları yerlere yerleşmek
istemiştir. İngiliz temsilcilerin de onay vermesiyle bu esirler bakanlar kurulu kararı ve
Padişahın onayı ile Türk vatandaşlığına geçirilmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında
Türk vatandaşlığına geçerek Türkiye’de kalmış Müslüman Rus esirler genellikle Kocaeli,
Ankara, Niğde, Eskişehir ve Bursa gibi illere yerleştirilmişlerdir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17270.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

ZURNA
Rıfat Yörük'ün Kaleminden
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İki dişli bebek dünyaya geldi
Nevşehir Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Miraç bebek iki dişli olarak doğdu. Dünya
üzerinde yüzbinde bir olarak görülen yeni doğan bebeğin dişleri, cerrahi yöntemle alınacak.
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Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde yatmakta olan 23 yaşındaki anne Nazife
Kıyga, ikinci kız bebeğini dünyaya getirdi. Anne Nazife Kıyga ve ailesi dünyaya gelen
bebeklerinin iki dişli olarak doğmasını ise büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Nevşehir Devlet
Hastanesi Çocuk Doktoru Uzman Hekim Zeynep İbişoğlu, bu olayın yüz binde bir
gerçekleştiğini ve yeni doğan bebekte iki dişli doğumun olmasının kendisini de şaşırttığını
kaydetti. Doktor İbişoğlu, “Normal doğum ile annenin ikinci gebeliğinden 2 kilo 600 gram ve
48 santim olarak dünyaya geldi. Şimdi yeni doğan da dişli bebek doğması yüz binlerde bir
görülen bir şey. Çok nadir gördüğümüz bir vaka. Bebeğin iki dişi var. Normalde bu dişler
natal dişler. Bu dişlerin eğer bir tanesi veya iki tanesi çok sallandığı zaman emmede herhangi
bir problem yaratacağı için çocuk cerrahisi ve diş bölümü ile görüşüp bunların çekilmesi
gerekir. Çünkü emerken aspire edebilir çocuğun soluk borusuna kaçabilir. Çok nadir
gördüğümüz bir vaka bizim bebeğimizde dişlerinden bir tanesi çok sallanıyor. O yüzden
çocuk cerrahisi ile de görüşüp o dişi yutmasında bir problem olmaması için alacağız. Bu olay
tamamen genetik bir olay, bu olay şundan kaynaklanıyor diyemeyiz. Genetik temeli olduğu
söyleniyor. Bebek son derece sağlıklı” şeklinde konuştu.
Anne Nazife Kıyga da çok şaşırdığını, Miraç gecesinde bebeklerinin dünyaya gelmesinden
dolayı bebeğin ismini Miraç koyduklarını söyledi. Kıyga, “Ben de çok şaşırdım. Ailemizde de
görülen bir olay olmadığı için çok şaşırdık. Biraz da korkuyorum. Babası da ilk
karşılaştığında olayın etkisiyle şaşkınlık yaşadı. Adını Miraç koyduk” dedi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17272.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

SMMMO’da çekişmeli seçim
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, 7-8 Mayıs tarihinde yapacakları Olağan Genel Kurul ile
birlikte odanın yeni başkanını seçecek.
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurulu’na birkaç gün kala adaylar
hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 4 adayın yarışacağı ve sonucu merakla
beklenen genel kurul 7-8 Mayıs tarihlerinde oda binasında gerçekleştirilecek.
Genel kurulda Fatih Tanrıöver, Baki Gümüşoluk, Meslekte Milat grubu adına Mustafa Arı ve
Vizyon Meslek grubu adına Anfer Yılmaz başkanlık için yarışacak. Görüştüğümüz adaylar
gazetemiz için seçimi şöyle değerlendirdiler;
ADAYLAR
Baki Gümüşoluk: “Meslektaşlarımıza hizmet için yola çıktık. Her zaman olduğu gibi odamız
başkanlık seçimleri bir şenlik havası içerisinde geçecektir.”
Meslekte Milat grubu Mustafa Arı: “Seçim sürecinde bir çok projemizi diğer adayların taklit
etmelerini ve bayanlara da kadrolarında yer vermelerini sağlamak bizi onurlandırmıştır. Keşke
adaylarımız diğer projelerimizi de taklit ederek hayata geçirseler odamızın daha verimli bir
hale gelmesi kaçınılmaz olurdu. Bu nedenle biz diyoruz ki daha çok projelerimiz var. Bu asli
görevi en iyi ve en verimli biz yaparız. Bu konuda da iddialıyız.”
Fatih Tanrıöver: “Amacımız mesleğe ve odaya hizmet etmek. Başkan seçildiğim
takdirde eğitim çalışmalarına öncelik vereceğiz. Meslekle ilgili yeniliklerden haberdar
olunması amacıyla yurt dışı mesleki geziler düzenleyeceğiz. TOKİ ile görüşmelerde
bulunarak, meslek mensuplarının konut ihtiyacını gidermeye çalışacağız.”
Vizyon Meslek Grubu Anfer Yılmaz: “Mesleğe saygı, itibar, şeffaflık ve denetim getirmek
isteyen meslektaşlar ile bir araya gelerek bir meslek grubu oluşturduk. Grup seçim için
kurulmuş bir grup değildir. Seçimden sonra da gerek Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odasında gerek oda dışında eğitim faaliyetlerine, seminerlerine, meslektaş
dayanışmalarına devam edecek.”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17273.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Kardeşlik tırları bir kez daha yola çıktı
İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesi işbirliği ile toplanan 8 tır
yardım malzemesi daha dualar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine gönderildi.
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Kayserililerin ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği sürüyor. Şehrimizden şimdiye kadar
gerek müftülükler gerekse Sivil Toplum Kuruluşları tarafından birçok ihtiyaç sahibine yardım
eli uzatılmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, başta Bayırbucak Türkmenleri
olmak üzere sınır ötesindeki Suriyeli mülteciler ve Güneydoğudaki terör mağduru
vatandaşlara yönelik başlatılan “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” kampanyası kapsamında
Müftülük ve Diyanet Vakfı işbirliği ile toplanan 3 TIR patates, 2 TIR un, 2 TIR su, 1 TIR
yatak ve mobilyadan oluşan 8 TIR dolusu yardım malzemesi Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen programın ardından yola çıktı.
Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven, AK Parti İl Başkan H. Cahit Özden, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ile bazı yetkililer katıldı.
Yaraları sarmaya devam
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven, din görevlileri olarak bu tür faaliyetlere her zaman önem vereceklerini
belirterek; “İhtiyaç sahipleri kardeşlerimiz için Kayseri olarak elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Konvoyumuzdan 4 TIR Hatay’ın Reyhanlı bölgesinden sınır ötesindeki özellikle
Bayırbucak Türkmeni kardeşlerimizin bulunduğu bölgede mültecilere ulaştırılacak. 2 TIR
yardım malzemesi Diyarbakır’daki terör mağduru kardeşlerimize, 2 TIR yardım ise
Şanlıurfa’da mültecilerin yoğun olduğu bölgeye ulaştırılacak. Bizler sadece vesile oluyoruz.
Bundan sonra da bu yardımların devam edeceğini umuyorum. Yardımsever kardeşlerimize
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı ise yardım eden durumunda olmanın mutluluğunun
kelimelerle anlatılamayacağını belirterek, “Çok şükür mülteci değiliz. Bir yerden bir yere göç
etmek zorunda kalmış değiliz. Bu ülkenin kadim insanlarıyız. Kadimden beri de hayırsever
insanlarız. Kayseri, Türk milletinin özelliklerinin tamamını taşıyan, gerçekten de tüm
Türkiye’nin gıpta ile baktığı hayırseverler ile dolu. Yardıma muhtaç insanlar için yardım eli
uzatmak çok anlamlı. Allah herkesten razı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından yardım konvoyu dualar eşliğinde yola çıktı. Bazı vatandaşlarda
yardım konvoyuna alkışlar eşliğinde destek verdi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17274.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Müteahhitler sorunlarına çözüm bekliyor
Kayseri İmar-İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİM-DER) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Aydın, 5544 sayılı mesleki yeterlilik kanununu desteklediklerini ancak her sınava
girecek ustanın 750-800 TL sınav ücreti yatırmasının ön koşul olmasından dolayı çalışanların
bu belgeye müracaatlarının önündeki en büyük engel olduğunu dile getirerek, yeniden bir
düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
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Kayseri İmar-İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİM-DER) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Aydın, dernek binasında bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın
toplantısı düzenleyerek sektörde yaşanan sıkıntılara değindi.
Ali Aydın, “21 Eylül 2006’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve amacı
teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve
değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli
ulusal yeterlilik sistemini kurmak olan “5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu
Kanunu” inşaat müteahhitlerini sıkıntıya sokuyor” dedi.
“Bizler ağır ve tehlikeli iş alanında bu meslekte her şeyini ortaya koyan müteahhitler,
hükümetimizin ve yerel idarelerimizin yapmış olduğu birçok alandaki yeni düzenlemeye
destek olduk” diyen Aydın şunları söyledi:
“Müteahhitlik sektörünün güven endeksinin yukarı çıkması için müteahhitlik hizmet kanunu
yapı denetim kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların sektörün rehabilitasyonu
için gerekli olduğunu yetkililerle paylaşmıştır. Bakanlığımızın ve Belediyelerimizin
idarelerimizin sektörün Kayseri'yi marka şehir yapma yolundaki çabalara yerel ve genel
idarecilerimizle birlikte hareket ederek biz müteahhitler olarak bu eseri birlikte imar etmek
istiyoruz. Kayseri'yi ülkemizin marka şehri yapmak istiyorsak; sorunlarımızı ve çözüm
önerilerimizi birlikte değerlendirip hayata geçirerek şehrimize ve insanımıza layık olduğu
hizmetlerimizi yapmalıyız. “
Müteahhitler sıkıntılı
Sektördeki sıkıntıları sıralayan Ali Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Çalışanlarımızın 5544 sayılı mesleki yeterlilik kanunuyla nitelikli iş gücüne kavuşmaları için
belgelendirilmesi desteklediğimiz bir süreçtir. Ancak; her sınava girecek ustanın 750/800 TL
sınav ücreti yatırmasının ön koşul olması çalışanlarımızın bu belgeye müracaatlarının
önündeki en büyük engeldir. Bir başka neden ise sınav sürecinin kameralar karşısında, proje
üzerinden sorunlarla uzman usta statüsü verecek derecede olması nedeniyle burada sınavı
geçemeyeceklerini ve yatırdıkları paranın geriye alamayacakları kaygısı yatmaktadır. Bir
başka sorunda inşaatta ustanın yanında kalfa, çırak ve düz işçilerimizde belge sistemi nasıl
olacak belli değil bu ve benzeri nedenlerle çalışanlar hem sınav öncesi eğitime hem de sınava
müracaat edemiyorlar. Bu nedenle 26 Mayıs 2016 tarihine kadar verilen sürenin en az bir yıl
uzatılması sektörün durmaması için zorunlu görünmektedir. İmarlı alanlar tip yönetmeliği ile
Türkiye'mizde tüm şehirlere tek tip elbise giydirilmek istenmektedir. Bunun şehirlerin marka

şehir olmasının önünde en büyük engel olacağı için her şehrin imar planlarının o şehrin
kimliklerine göre yerel yönetimlere yetki verilmelidir. Bu yönetmelikten dolayı şu an
şehrimizde hem belediye yetkilileri hem müteahhitler hem de arsa sahipleri zor
durumdadırlar. İnşaat sektörü bu şekilde durursa Kayseri büyük zarar görür. Bunun bir an
önce çözüme kavuşması şarttır. Büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerinin aldığı kararla
Lejantın 20. Maddesi şuanda Kayserimizde uygulanmaya çalışılıyor. Burada en büyük sorun 7
metrelik yol ile 50 metrelik yoldaki imarlı yapıların aynı şekilde izdüşüme tabi tutulması
doğru olmadığı düşünülmektedir. En azından 15 metrelik yol ve üzerine belli esneklikler
getirilmelidir. Kentsel Dönüşüm uygulamaları çok hisseli yapılar ve alanlarda çoğunlukla
yerel idarecilerimizle yürütülmektedir. Arsa maliyetleri % 40'larda olması en büyük sorun.
Müteahhitler bu maliyetler yüzünden zor durumdadır. Burada büyük eşitsizlikler
oluşmaktadır. Bunun için yerel idare ve müteahhitlerin bir araya gelerek ortak çözümlere
yönelinmelidir.”
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17275.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Whatsapp hattı işe yaradı
Vali Orhan Düzgün, tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine yönelik uygulamaya
konulan “Whatsapp Sigara İhbar Hattı”na 2 ay içinde 632 başvuru yapıldığını belirtti.
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Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, sigara içilmesi yasak olan mekanlarda denetimi artırmak
için mart ayı başında “Whatsapp İhbar Hattı” kurulduğunu hatırlatarak, sigara yasağıyla halk
sağlığının korunmaya çalışıldığını ve sigara içenlerin içmeyenlerin sağlığına zarar
vermelerinin engellenmesinin amaçlandığını ifade etti.
Halk sağlığını yakından ilgilendiren tütün mamullerinin kullanımı ile mücadeleye
vatandaşların da dahil edildiği ihbar hattı uygulamasına 2 aylık dönemde 632 başvuru
yapıldığını kaydeden Vali Düzgün, 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının
Önlenmesine Dair Kanun” gereği sigara içilmesi yasak olan mekanlara yönelik denetimlerin
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü anlattı.
Düzgün, "Whatsapp İhbar Hattı”na gelen mesajların büyük bir kısmının sigara bırakma,
Whatsapp’tan nasıl ihbar yapılacağı ve uygulamadan dolayı teşekkür iletmek amaçlı olduğunu
belirterek, şunları kaydetti:
"Değerlendirmeye alınan 17 ihbarda iki işletme ve iki vatandaşa kapalı alanda sigara içilmesi
dolayısıyla toplam 4 bin 210 lira idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın
uygulamayı öğrenmesi ve benimsemesi ile birlikte trafik suçlarındaki ihbar hattında olduğu
gibi bu uygulamada da verimliliğin artacağına inanıyorum. Ayrıca 2016 yılının ilk dört ayında

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 16 bin 76 denetimde 228 kişi
ve 102 işletmeye toplam 192 bin 386 lira idari para cezası uygulanmıştır.”
Vali Düzgün, “Whatsapp İhbar Hattı”na yapılacak başvuruların sigara içilmesi yasak olan
mekanlara yönelik olduğuna işaret ederek, vatandaşların yasağın ihlal edildiğine şahit
olmaları durumunda çektikleri görüntüleri " 505 157 85 38” numaralı telefondan “Whatsapp
İhbar Hattı”na iletebileceklerini ifade etti.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17276.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Diyaliz hastalarına kitaplı seans
Kamu Hastaneleri Birliği Yozgat Genel Sekreterliği Basın ve İletişim Birimi tarafından
"Diyalize Giriyorum Kitap Okuyorum" Kampanyası kapsamında Yozgat Devlet Hastanesi
diyaliz servisinde kütüphane oluşturuldu.
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Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca, gazetecilere yaptığı
açıklamada, haftada 3 gün 4 saat diyalize giren hastaların, tedavi süresini kitap okuyarak
geçireceklerini söyledi. Bir insana verilebilecek en güzel hediyenin kitap olacağını ifade eden
Kurca, bundan sonraki hedeflerinin il genelinde 275 diyaliz hastasına ulaşarak, kitap
okumalarını sağlamak olduğunu kaydetti.
İl genelinde toplam 275 diyaliz hastası haftada üç gün dört saat diyaliz makinesine
bağlanırken, hastaların tedavi süresinde iyi bir vakit geçirmesini sağlamak için kitap okuması
sağlanıyor. Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği başlattığı kitap
kampanyasında topladığı 250 kitap ve dergi ile diyaliz merkezine kitaplık kurdu.
Yozgat Devlet Hastanesinde yapılan ‘Diyalize Giriyorum Kitap Okuyorum’ projesini, ilçe
devlet hastanelerinde de başlatılacağını ifade eden Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca, “ Diyaliz hastalarımızın, tedavi sürelerince hoşça vakit
geçirmelerini sağlamak amacıyla Genel Sekreterliğimiz tarafından ‘Diyalize Giriyorum Kitap
Okuyorum’ kampanyamızı Yozgat Devlet Hastanemizde hayata geçirmiş bulunmaktayız.
Hastalarımız bizim için değerli ve biz de onlara değerli bir hediye vermek istedik. Bundan
sonraki hedefimiz il genelinde 275 diyaliz hastamıza ulaşarak, kitap okumalarını sağlamaktır.
Projede emeği geçen, desteklerini veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Diyaliz hastalarından 46 yaşında Fatma İ. kitap okumayı sevdiğini belirterek, “Evimde de
kitap okuyorum. Diyalize girdiğim sürede okuyabileceğim kitaplara diyaliz servisinde
ulaşabilmek beni çok mutlu etti” dedi.
12 yaşında diyalize tedavisi alan Esra Y., diyaliz servisine kitaplık kurulmasından dolayı
mutlu olduklarını belirterek, “Bu çalışma bizi önemsediklerinin bir göstergesi olduğu için çok

mutlu oldum. Diyalize giriyorum, kitabımı okuyorum, tedavim sürecinde vakit biraz daha
hızlı geçiyor. Herkese teşekkürler” diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17277.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Derviş Eroğlu Kayseri’de
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Konferans vermek için memleketi Kayseri’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Vali Düzgün,”Yaz
aylarında Kayseri’den denizinden faydalanmak için Kıbrıs’a tatile giden hemşerilerimiz
oluyor. Kıbrıslı soydaşlarımızı da kış aylarında Erciyes’te kayak yapmaya bekleriz” dedi.
Yeni Ufuklar Derneği’nin davetlisi olarak Kayseri’ye gelen KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu, akşam saatlerinde vereceği “Doğu Akdeniz’de Türk Varlığı ve Kıbrıs” konulu
konferans öncesinde Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Kıbrıs’ın Kayseri ile
maddi ve manevi bağları olduğunu belirten Vali Düzgün,” Kıbrıs ile yıllık 15 milyon dolarlık
ticaret hacmimiz var. Memleketlimiz olarak sizin de Kıbrıs’ta yaptığınız siyasi görevler ve
başarıları takdir ediyoruz. Yavru Vatan ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Yaz
aylarında Kayseri’den deniz ve sahillerden faydalanmak için Kıbrıs’a tatil amaçlı giden
hemşerilerimiz oluyor. Erciyes Kayak merkezi kentimizin kış aylarında yükselen değeri
olmaya başladı. Kıbrıslı soydaşlarımızı da kış aylarında Erciyes’te kayak yapmaya bekleriz”
dedi.
Aile soy ağacının köklerinin Kayseri’ye dayandığını belirten Derviş Eroğlu, “Dedemin babası
Kayserilidir. Yıllar önce dedem Kıbrıs’a yerleşmiş ve orada yaşamını devam ettirmiş. Bizler
de yıllar sonra Kayseri’deki akrabalarımızı bulduk ve ilişkilerimizi devam ettiriyoruz.
Kayseri’deki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Hayırseverlerin kente yaptığı katkılar
bütün şehirlere örnek olarak gösteriliyor. Bütün illerde hayırsever insanların olması gerekir”
şeklinde konuştu.
Memleketine kızı Resmiye Canaltan ve korumasıyla gelen Derviş Eroğlu konferans haricinde
akrabaları Osman ve Tahir İbibik kardeşlerin aileleriyle bir araya gelerek hasta ziyaretinde
bulunacak. Özel ziyaretlerde de bulunması beklenen Eroğlu’nun yarın kentten ayrılacağı
bildirildi.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17278.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Eğitimin ve sporcunun dostu Melikgazi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, Toki'de
çok amaçlı spor salonunun tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldığını ve bundan
böyle hem eğitime hem de spora katkı ve destek vereceğini söyledi.
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Hasan Polatkan Ortaokulu ve Andan Menderes İlkokulu'nun ortak kullanacağı spor salonunun
bir bölge tesisi olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi:
"Melikgazi Belediyesi; eğitimin, sporcunun ve sanatın dostu ve destekleyicisidir. Her vesilede
bu yönde yatırım ve hizmet sunmaktadır. Çünkü modern ve planlı yapılaşma gerçekleştirilen
Melikgazi'de bir de sosyal ve kültürel hayatın idamesi söz konusudur. Zaten esas olan insana
yapılan yatırımdır. Hizmetin odak noktası insana yapılan yatırım ve hizmettir. Bugün burada
hem eğitim hem de spora aynı anda yatırım ve hizmet sunuyoruz. Arsası müsait olan ve spor
salonu ihtiyacı bulunan Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, TOKİ alanında çelik taşıyıcı
sistem ile spor salonu inşa ettik. Hem spor salonu hem de sahne gösteri salonu olarak hizmet
verecektir. Bu tesisi Hasan Polatkan Ortaokulu ve Adnan Menderes İlkokulu ortak
kullanacaktır... Çok amaçlı spor salonuna katlanabilir potalar, voleybol sahası, sahne,
kafeterya, soyunma odası, idare odası ve WC'ler yapılmıştır. Tesis, çelik çatı ile kaplanmıştır.
Eğitime ve spor camiasına hayırlı olsun."
Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Camii'nde Cuma namazı sonrası
düzenlenen törene, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarı, belediye daire müdürleri
ve çok sayıda bölge halkı iştirak etti.
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediyesi'nin özellikle çok amaçlı ve bölgesel
yatırımlara önem verdiğini ve bu tür yatırımlar ile toplumun sosyal yaşamına da renk kattığını
bununla da örnek gösterildiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise örnek ve referans belediyenin sözde
olmadığını, Melikgazi gibi özde olunması gerektiğini, ayrıca Melikgazi Belediye Başkanını
ve ekibini kutladığını kaydetti.
Açılış töreninde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı ile Mimarsinan Karate Spor Kulübü tarafından özel gösteri sergilendi.
Kayseri eğitim kurumları adına Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu tarafından
Başkan Memduh Büyükkılıç'a eğitime yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi
verildi.

Her zaman olduğu gibi Melikgazi Belediyesi'nce çok amaçlı spor salonu açılış töreninde
bölge halkına aşure ikramında bulunuldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17279.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Doğu Türkistanlı çocuklar doyasıya eğlendi
Anda Kardeşe Vefa Kayseri temsilciliği Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlı yetim çocuklar
için Anadolu Harikalar Diyarı’nda program tertip etti.
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Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği baskılardan dolayı farklı zamanlarda, aylarca süren
çileli yolculuğun ardından Kayseri’ye yerleşen Uygur çocukları için Harikalar Diyarı’nda 2
saatlik eğlence tertip edildi. Sosyal hayata uyumlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen
programda çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı. Anda Kardeşe Vefa Kayseri sorumlusu
Mustafa Orakçı, Mazakaland Onursal Başkanı Kadir Göç’e Uygur çocuklarına gösterdiği
misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sundu.
Haber: Fatma Ural
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17280.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

İHH’dan bombardıman altındaki Halep’e
yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, yoğun bombardıman altındaki Halep’e insani yardım malzemesi
ulaştırmayı başardı. Halep’e giden ekipler son olarak 200 ton un, 25 ton kuru bakliyat, 8 bin
litre içme suyu, bin gıda kolisi, 500 bebek paketinden oluşan çeşitli insani yardım
malzemelerini sivil halka ulaştırdı.
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Her gün 20’nin üzeriden hava saldırına maruz kalan Halep’te 400 bin insan yaşam
mücadelesine devam ediyor. Reyhanlı ve Kilis’te faaliyet gösteren İHH Suriye Koordinasyon
Merkezi’nin edindiği bilgiye göre Halep’te hala 30 binin üzerinde aile yardıma muhtaç
durumda bulunuyor.
Şehirde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürüten İHH Suriye
Koordinasyon Merkezine bağlı ekipler son saldırıların ardından bölgeye yardımları daha da
yoğunlaştırdı.
Halep’e giden ekipler son olarak 200 ton un, 25 ton kuru bakliyat, 8 bin litre içme suyu, bin
gıda kolisi, 500 bebek paketinden oluşan çeşitli insani yardım malzemelerini sivil halka
ulaştırdı.
Yardımlar için
Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyenler İHH’nın banka hesap
numaralarından veya online bağış yöntemiyle bağışta bulunabildiği gibi cep telefonlarından
SURİYE yazıp 3072'ye SMS göndererek de 5 TL bağışta bulunabiliyorlar.
(ihh.org.tr)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17281.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Tezkerelerini aileleriyle aldılar
Genelkurmay Başkanlığınca başlatılan "Askerimi Ziyarete Gidiyorum Projesi" kapsamında
Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığında askerlik hizmetini tamamlayan 1995/2 tertip erbaş
ve erler için tezkere töreni düzenlendi.
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Törene, tezkere alan askerlerin anne, baba, eş ve çocukları da katıldı. Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, İl Jandarma Komutanlığı Konferans Salonunda
düzenlenen törende yaptığı konuşmada, askerlik görevinin yüce Türk milletinin değerli
evlatlarınca yerine getirilen ulvi bir hizmet olduğunu söyledi.
Görevlerini başarıyla yerine getirdikleri için askerleri kutladığını ifade eden Özcan, şöyle
dedi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik görevi yapmanın gururunu ve kıvancını ömrünüz
boyunca
taşıyacak,
ailelerinizle,
yakınlarınızla,
çocuklarınızla
paylaşacaksınız.
Gördüklerinizi, öğrendiklerinizi unutmayacak, en kıymetli hatıraları hayatınıza yön verecek
tecrübeler olarak muhafaza edeceksiniz. Önünüzde yeni bir dönem başlıyor. Sivil hayatınızda
da jandarma olarak görev yapmanın sorumluluğunu taşıyacak, kanun, hukuk ve adalete uygun
davranacak, sabır ve sakinliğinizle örnek olacaksınız."
Özcan, Türk milletinin bir ferdi olarak emanet edilen vatan evlatlarını bedenen ve manen
kuvvetlendirerek tekrar ailelerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Konuşmanın ardından askerlere aileleriyle birlikte tezkere belgeleri ve çeşitli hediyeler
verildi. Askerlerin tezkere belgeleri babaları tarafından çocuklarına takdim edildi. Eğitimlerde
başarı gösteren askerlere de başarı belgeleri takdim edildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17282.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Mustafa Pehlivanoğlu’nu anlatan film
gösterimde
TRT Televizyon Filmleri kapsamında çekilen “Ankara Yazı: Veda Mektubu” filmi dün
vizyona girdi. Kemal Uzun'un yönettiği ve Gürkan Uygun, İpek Tuzcuoğlu, Münir Can
Cindoruk ile Burçin Abdullah'ın başrollerde oynadığı "Ankara Yazı: Veda Mektubu" 12 Eylül
döneminde asılan ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu’nun dramını anlatıyor. Film, Kayseri’de de 4
sinemada birden gösteriliyor.
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Konusu
12 Eylül döneminde yaşanan ve daha sonradan Balgat Katliamı olarak adlandırılan saldırıda
Ankara’da solcuların gittiği bir kahvehane 10 Ağustos 1978 günü taranır. Olay üzerine polis
etraftaki semtlerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü birkaç ülkücüyü gözaltına alır.
İçlerinden birisi de saldırıyla hiçbir ilgisi olmayan 20 yaşındaki Mustafa Pehlivanoğlu’dur.
Mustafa’nın gözaltına alınmasıyla başlayan film, anne ve babasının hukuk mücadelesini ve
idam edilişini konu alıyor.
Kayseri’de oynadığı sinemalar;

CINEMARINE (GARAGE)
(0352) 326 76 76
11:00 - 14:30 - 17:00 - 19:15 - 21:15
CINEMAXIMUM (FORUM KAYSERİ)
11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30

(352) 222 37 07

KASSERIA
(352) 223 11 53
11:00 - 13:00 - 15:00 - 19:00 - 21:00
ONAY CINELUX
(0352) 224 20 20
11:45 - 14:00 - 16:15 - 18:30 - 21:00
(Fatma Ural-Meryem Beyza Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17283.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

11. Liseler arası tiyatro festivali başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi gençlerimizi Liseler Arası Tiyatro Festivali’nde buluşturacak.
Festivale 3 ülkeden liseler de katılacak.
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Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali
10-27 Mayıs tarihleri arasında Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Bu yıl 11’incisi yapılacak
olan festivale Azerbaycan, Kıbrıs ve Gürcistan’dan 3 okul, Türkiye’den ise farklı şehirlerden
31 okul katılarak oyunlarını sahneleyecek.
Birincisi 2006 yılında düzenlenen festivale bugüne toplam 254 lise katıldı. Oyunları
izleyenlerin sayısı ise 200 bine yaklaştı.
(Fatma Ural-Mehmet Şirin Karpuz)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17284.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

CHP’den Davutoğlu’na destek
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti
Kongresinde aday olmayacağını açıklamasını ‘sivil darbe’ olarak nitelendirdi. Keskin,
Başbakan Davutoğlu’nun kendisini seçen 23 milyon kişiye karşı sorumluluğunu yerine
getirmesi gerektiğini söyledi.
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CHP’li il başkanları Ak Parti’deki kongre gelişmelerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı
olarak basın toplantısı düzenledi. Parti binasında görüşlerini açıklayan CHP Kayseri İl
Başkanı Feyzullah Keskin, Başbakan Davutoğlu’nun 22 Mayıs’ta yapılacak Ak Parti
Olağanüstü Kongresinde aday olmayacağını açıklamasını doğru bulmadığını söyledi. Keskin,
”Başbakan ayrılık kararının kendi tercihi olmadığını söyledi. Davutoğlu 7 Haziran’da ilk kez
seçimlere girerek başarılı bir sonuç aldı. Kendisine ve partisine oy veren 23 milyon seçmenin
milli iradesiyle göreve gelen Davutoğlu, bir kişinin iradesiyle koltuğundan ayrılmak zorunda
kaldı. Demokrasi adına doğru olan 23 milyon kişinin verdiği görevi savunmaktı. ‘Bu koltuğa

beni halk getirdi ancak halk götürür’ demeliydi. Davutoğlu açıkça direnmeliydi. Şu kadere
bakın ki; demokrasi adına Davutoğlu’nu savunmak bize düştü” dedi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17285.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Ünlü “Cibali Karakolu” Kayseri’de
Meşhur Cibali Karakolu oyunu, Uluslararası 11. Liseler Arası Tiyatro Festivali açılışına özel
sergilenecek. Merhum Muammer Karaca’nın geniş halk kitlelerine sevdirdiği oyuna Kayserili
tiyatroseverlerin büyük ilgi göstermeleri bekleniyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Cibali Karakolu" oyunu yarın (8 Mayıs
Pazar) Kayserili sanatseverlerle buluşacak. Henri Keroul ile Albert Barre'nin yazdığı,
Muammer Karaca ve Refik Kordağ'ın uyarladığı oyun, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde
saat 20.00'da başlayacak.
Nedret Denizhan'ın yönettiği "Cibali Karakolu"nda Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya
Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Müge Çiçek, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı,
Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe
Açıkgöz, Müge Çiçek, Deniz Yeşil Mavi, İbrahim Ulutaş, Ertan Kılıç, Hüseyin Kefeli ve
Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor.
Türk tiyatrosunun başyapıtlarından biri olan ve ilk kez 1904'te Fransa'da
sahnelenen oyunda, kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli
kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik gibi konular işleniyor.
Haber: Rukiye Davarcı-Mehmet Şirin Karpuz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17286.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

Karabağ’lı yazar TYB’de
Dağlık Karabağ’dan sürgün edilen Azerbaycan’lı gazeteci ve yazar Tarana Vahid
Mammadova’nın “Cennetden yukarı” adlı kitabının tanıtımı Türkiye Yazarlar Birliği Genel
Merkezi’nde yapılacak.
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Tanıtım, bugün saat 13.30’da Sümer 1 Sokağı 11/9 (Kat:4) Kızılay/Ankara adresindeki Genel
Merkez’de gerçekleştirilecek.
Tarana Mammadova kimdir?
Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi, Azerbaycan Gazeteciler Birliği üyesidir. İki kitabın
yazarıdır. Hikâyeleri ABD’de “Çağdaş Azerbaycan Kadın Yazarları Antalogiyası”nda yer
aldı. “Cennetden Yukarı” kitabı Türkiye Türkçesi ile yayınlanan ilk eseri.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17287.html
Erişim Tarihi: 09.05.2016

