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Büyükşehir Servis Denetiminde
Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrenci servis araçlarının denetimini artırdı. Servisler,
belirlenen fiyatların üzerine çıkılmaması ve araç bakımı başta olmak üzere birçok konuda
denetleniyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrenci servis araçlarının denetimini artırdı. Servisler,
belirlenen fiyatların üzerine çıkılmaması ve araç bakımı başta olmak üzere birçok konuda
denetleniyor.Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire
Başkanı Ali Çelebi, öğrenci servis araçlarının araç ve şoför uygunluk belgelerini Büyükşehir
Belediyesi'nin verdiğini belirtti. S plakalı araçların her yıl uygunluklarının yenilendiğini ve bu
yıl 794 S plakalı araca uygunluk verildiğini dile getiren Çelebi, "Okulların açılmasıyla birlikte
denetimlerimiz başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle koltuk sayısından fazla öğrenci
taşınmasının önüne geçmek için sürekli denetim yapılıyor. Ayrıca, araçların temiz ve bakımlı
olması yönünde ikazlar yapılıyor ve işleticiler uyarılıyor" dedi. Öğrencilerin taşınmaları
esnasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili ailelerin şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Daire Başkanlığına yapmalarını isteyen Ali Çelebi, sorunların çözümü için her türlü katkının
sağlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3682.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Mhp Đl Başkanı Mete Eke'nin ''seçim'
Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Mart 2014'te yapılacak yerel
seçimler için MHP olarak aday tanıtım toplantılarının ikincisinin, MHP Lideri Devlet
Bahçeli'nin katılımıyla Kayseri'de yapılacağını belirterek,...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Mart 2014'te yapılacak yerel
seçimler için MHP olarak aday tanıtım toplantılarının ikincisinin, MHP Lideri Devlet
Bahçeli'nin katılımıyla Kayseri'de yapılacağını belirterek, ''Biz MHP olarak Kayseri'de bütün
belediyelere talibiz. Allah'ın izniyle Erciyes'in zirvesine 3 hilali dikeceğiz'' dedi.
MHP Đl Başkanı Mete Eke, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak aday tanıtım toplantısı
ve seçimdeki beklentileriyle ilgili yaptığı açıklamada, MHP olarak aday tanıtım toplantılarının
ikincisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapacaklarını belirtti. Eke,
''Sayın Genel Başkanımızı yarın (Cumartesi) saat 12.00'de Boğazköprü Zabıta Noktası'nda
karşılayacağız. Kısa bir molanın ardından Kadir Has Kongre Merkezi'ne geçeceğiz ve burada
Aday Tanıtım Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra da sayın Genel Başkanımızı
Ankara'ya uğurlayacağız. Tüm Kayserilileri, Aday Tanıtım Toplantımıza bekliyoruz. Zira
toplantıda sayın Genel Başkanımızın ülkemizin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda
bulunacağını zannediyorum'' ifadelerini kullandı.
Şu an itibarıyla Kayseri'de 16 ilçenin belediye başkan adaylarının belirlendiğini ve dün de
Büyükşehir Belediye Başkan adayının tanıtıldığını vurgulayan Eke, ''Biz MHP olarak bütün
belediyelere talibiz. MHP'nin 45 yıllık mazisi incelendiğinde, bizim hareketimizin
menbaından yani ocağından yetişmiş olan insanların sevk ve idaresinde olduğu görülmektedir.
1994 yılında yapılan seçimleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ve Melikgazi ilçesinde çok
züci bir oy farkıyla kaybettik. Aradan geçen 20 yıllık zamanın Kayseri'deki yansımasının,
tezahürününü, artık 'Yeter' demenin zamanının geldiği, yüz aşınmasının olduğu
görülmektedir. Bu vesileyle, bizim adaylarımızın bilgili, dürüst ve hizmet ehli olmaları da göz
önüne alındığında, vatandaşlarımızın MHP'ye teveccüh göstereceği kanaatindeyiz. Bu
anlamda biz Kayseri'de bütün belediyelere talip olduğumuzu belirterek, Allah'ın izniyle
Erciyes'in zirvesine 3 hilali dikeceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan bize desteklerini
esirgememelerini istiyoruz'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3683.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay:
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin...
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Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker

Fabrikasının imar planı ile ilgili çeşitli spekülasyonların olduğunu belirterek, "Buranın
geleceği ile ilgili kararı verecek olan çiftçilerin kendisi olması gerekir" dedi.
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Naşit
Eşik ile üyeler Mustafa Günaydın, Hüsnü Seçkin ve Remziye Bilal, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
"Burası bizim çalışma bölgemiz. Her bölgeden insan çalışıyor. Böyle tesisler ekonomi
açısından çok önemli. 59 yıldır şeker fabrikası bu çevreye hizmet eden bir kuruluş. Orta
Anadolu Bölgesi çiftçinin geçimine katkı sağladığı gibi ülke çapına da katkı sağlamaktadır.
Kayseri Şeker Fabrikası bütün standartlara uygun olarak faaliyetini yürütüyor. Dolayısıyla bu
da büyük sanayi kuruluşlarının aradığı niteliklerdir" diye konuştu.
Şeker Fabrikasında kaliteli şekerin üretildiğini belirten Akay, "Türkiye'de 33 tane şeker
fabrikası bulunuyor. Birinci sırada Boğazlıyan ikinci de Kayseri Şeker Fabrikası bulunuyor.
Boğazlıyan'da zaten bizim bünyemizde bulunuyor. Bu şeker fabrikasını geleceğe taşıma
açısından çok önemli. Bütün çalışanlarımızla topyekun burayı yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca
son günlerde buranın imar planı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Biz şöyle düşünüyoruz;
Kayseri Şeker Fabrikası topyekun çiftçinin malı. Burada sadece Orta Anadolu çiftçisinin
hakkı yok. Türkiye'deki bütün çiftçilerin hakkı var. Buranın 31 tane ortağı var. 31 ortağın 25
tanesi kooperatif kuruluşu. Türkiye'deki kooperatiflerin hissedarlığı var. Dolayısıyla
bunlarında milyonu aşkın ortakları var. Dolayısıyla buranın geleceği ile ilgili kararı verecek
olan çiftçilerin kendisi olması gerekir. Bir başkasının bunun üzerinde söz söyleme hakkının
olabilmesi için çiftçilerin izninin alınması gerekir. Biz bu olayı böyle değerlendiriyoruz.
Çiftçinin izni olmadan bu işin başka türlü gelişmesi mümkün değildir diye düşünüyoruz"
şeklinde konuştu.
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Naşit
Eşik ise, Dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Akay'a bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3684.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Ateşle Oyun Hastanede Bitti
Kayseri’de, evde oyun oynadıkları sırada elbiseleri yakan iki çocuk karbonmonoksit gazından
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Senir köyünde
meydana gelen olayda D.A.K. ve O.K.’nın evin yatak...
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Kayseri’de, evde oyun oynadıkları sırada elbiseleri yakan iki çocuk karbonmonoksit gazından
zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Senir köyünde
meydana gelen olayda D.A.K. ve O.K.’nın evin yatak odasında oyun oynadıkları sırada
elbiseleri yaktıkları öğrenildi.Yangın aile tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen
D.A.K. ve O.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedavisi yapılan
çocuklar taburcu edilirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3685.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Đzinsiz Çalışan 17 Suriye Uyruklu Göçmen
Gözaltına Alındı
Kayseri’de izinsiz çalıştıkları belirlenen 17 Suriye uyruklu işçi gözaltına alındı.Edinilen
bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yapılan bir ihbarı değerlendirmesi sonucunda, 17 Suriye
uyruklu göçmenin izinsiz çalıştığının belirlendiği...
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Kayseri’de izinsiz çalıştıkları belirlenen 17 Suriye uyruklu işçi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yapılan bir ihbarı değerlendirmesi sonucunda, 17
Suriye uyruklu göçmenin izinsiz çalıştığının belirlendiği öğrenildi. Yapılan kontrollerde 17
göçmenin pasaportlarının bulunmadığı ve Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptıklarının tespit
edildiği kaydedildi.
Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne
teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3686.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Mimarlar Odası Başkanı Kocasinan Belediyesi
Aday Adaylığını Açıkladı
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü, mevcut görevinden istifa ederek
AK Parti’den Kocasinan Belediyesi başkan aday adaylığını açıkladı.Şube binasında basın
açıklaması yapan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı...

01 Kasım 2013 Cuma 11:28

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Đsmail Ruhlukürkçü, mevcut görevinden istifa ederek
AK Parti’den Kocasinan Belediyesi başkan aday adaylığını açıkladı.
Şube binasında basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Đsmail
Ruhlukürkçü mevcut görevinden istifa ederek, AK Parti’den Kocasinan Belediyesi başkan
aday adaylığını açıkladı. Mimarlar Odası başkanlığı yaptığı süre içerisindeki çalışmalardan
bahseden Ruhlukürkçü, Mimarlar Odası olarak Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Mimarsinan
Araştırma Merkezi’ni kurduklarını söyledi. Đsmail Ruhlukürkçü, “Bildiğiniz üzere 2011
yılının 1. Yılından itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin başkanlığını yürütmekteyim.
2005 ile 2011 yılları arasında da zaten Kayseri şubesinde de yönetim kurulu başkan
yardımcılığı yapmaktaydım. 2004 ile 2009 yılları arasında büyük şehir ve Kocasinan

Belediyesi meclis üyeliği ve her iki belediyemizde de aynı zamanda imar komisyonu üyeliği
yaptım. 2011 yılında yapılan Mimarlar Odası seçiminde bütün yönetim kurulu üyelerinin oyu
ile başkanlığa seçildim. Seçildiğimiz dönemde Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Mimarsinan
Araştırma Merkezi’ni kurduk. Güncel konuların arasında yer almasına rağmen aslında
Türkiye’nin en önemli araştırma merkezlerinden birisini Kayseri’de kurmuş olduk. Kent
yönetimine herhangi bir sıkıntı vermeksizin çalışmalarımızı sürdürdük” ifadelerini kullandı.
Kayseri’de ve Türkiye’de asrın çalışması olarak dile getirilen birçok projenin yer aldığının
altını çizen Ruhlukürkçü, yapılan çalışmaların gerisinde kalmamak için başkan aday adayı
olduğunu söyledi. Adaylığını parti merkezine bildirdiğini belirten Đsmail Ruhlukürkçü, “Artık
bildiğiniz üzere Kayseri’de ve Türkiye’de ismi asrın çalışmaları olarak adlandırılan birçok
proje mecliste ve genel kurulda iştigal eden konular var. Bu konulara daha fazla geride
kalmamak adına ve Kayseri’de ki çalışmaların gerisinde kalmamak üzere 2014 yılının Mart
ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerinde ilk kademe ilçe başkanlığı için bugün itibari ile
parti merkezine belediye başkan adaylığı için müracaatımı yaptım. Bize verilen süreyi de
tamamlamadan ve hiçbir zaman karıştırmadığımız Mimarlar Odası yönetim kurulunda siyasi
çalışmaları şerefle ve onurla yürüttüğüm Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yönetim kurulu
başkanlığından şuan itibari ile istifa ettim” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3687.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Kto Kayseri Tüccarının Profilini
Belirleyecek
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Kayseri Tüccarının
Profilini” belirlemek üzere bir çalışma yaptıklarını açıkladı.Hiçyılmaz, “Kayseri Tüccarının
Profilini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptıracağız....
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Kayseri Tüccarının
Profilini” belirlemek üzere bir çalışma yaptıklarını açıkladı.Hiçyılmaz, “Kayseri Tüccarının
Profilini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptıracağız. Hazırlıklarımız tamamlanmış
durumdadır. Bu araştırma sonunda; Kayseri tüccarının, Durumu, Bugünü nasıl
değerlendirdiği, Ticaretini nasıl sürdürdüğü, Gelecek hakkındaki düşünceleri, Hedefleri,
hakkında ayrıntılı bilgi edinmiş olacağız” dedi.Bu çalışma geçmişte yapılan çalışmayla
karşılaştırılacağının altını çizen Hiçyılmaz, “Kayseri tüccarındaki 15 yıllık süreçte yaşanan
değişimin sonuçları da görülecektir. Araştırmada katılımcılara yaklaşık 100 soru yöneltilecek
ve 2.000 anket çalışması yapılacaktır. Anket, Kasım ayı içerisinde 20 anketörle uygulanmaya
başlanılacaktır. Tam tarama yöntemiyle yapılacak bu araştırmanın ilk sonuçlarını Kasım ayı
sonunda alacağız” diye konuştu.Hiçyılmaz, “Üyelerimizin anketörlere yardımcı olması,
araştırmadan daha iyi sonuç almamızı sağlayacaktır. Gösterecekleri sabır için üyelerimize
şimdiden teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3688.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Çocuklardaki Diz Ağrılarını Hafife Almayın
Özel Avrupa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Altuner,
çocuklarda büyüme çağında görülen diz ağrılarının hafife alınmaması gerektiğine dikkat
çekti.Ortopedi alanı içerisinde diz hastalıklarının önemli bir yer...
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Özel Avrupa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Altuner,
çocuklarda büyüme çağında görülen diz ağrılarının hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekti.
Ortopedi alanı içerisinde diz hastalıklarının önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Altuner,
hastaların büyük çoğunluğunun diz hastalığı şikayetiyle geldiğini belirtti.
Diz hastalıklarının her yaş grubundan insanda görüldüğünü vurgulayan Altuner, “Her yaş
grubunda diz şikayetleri mevcut oluyor. Dizdeki rahatsızlıklar hastanın aktivitesine, yaşam
koşullarına göre değişiyor” dedi.
Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda büyüme ağrılarının sık olarak görüldüğünü dile
getiren Altuner, “Büyüme ağrısıdır deyip geçiştirilirse istenmeyen sorunlara yol açabiliyor.
Çocukluk çağında kemik kanseri denilen hastalık sık görülüyor. Gece ağrıları ve diz
bölgesinde şiddetli ağrılar varsa büyüme ağrısı deyip geçmemek, detaylı incelemek gerekiyor.
Bu yolla birçok tanıda atlanmamış oluyor” ifadelerini kullandı.
20-50 yaş arası hastaların yaşam şekillerine göre diz hastalıklarının ortaya çıktığını belirten
Altuner, “20 ila 50 yaş arasındaki hasta grubumuzun daha çok spor aktivitelerine veya yaşam
şekillerine göre sıkıntıları olabiliyor. 50 yaşından sonra menisküs ve halk arasında kireçlenme
diye bilinen kıkırdak hastalıklarına daha çok rastlıyoruz. Özellikle kadın ve obez hastalarda ve
genetik yatkınlığı varsa daha çok kireçlenme denilen hastalıklarla karşılaşıyoruz. Erken teşhis
olduğunda hastalık ilerlemeden tedavi etmiş oluyoruz. Başlangıç seviyesinde olan hastalarda,
medikal ve fizik tedavi yöntemleriyle rahatsızlıkları sonlandırabiliyoruz. Đlerleyen dönemlerde
ameliyat gerekse bile bu tedavi yöntemleriyle ameliyat olasılığını ötelemiş oluyoruz. Gece
ağrısı olan, yürümekte güçlük çeken hastalarda protez ameliyatları yapıyoruz. Hastalarımız
memnun kalıyor ve şikayetler son buluyor. Bu ameliyatların yüzde 100 başarılı olmasında
hasta ve hekim arasındaki uyum çok önemli” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3689.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu
Üyeleri'nden Tbmm Başkan Vekili Sadık
Yakut'a Ziyaret
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyelerinden oluşan
bir heyeti makamında kabul etti.TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kırgızistan Cumhuriyeti
Parlamentosu üyelerinden oluşan bir heyeti TBMM'de görmekten ve ağırlamaktan...
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyelerinden oluşan
bir heyeti makamında kabul etti.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyelerinden oluşan
bir heyeti TBMM'de görmekten ve ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
TBMM Başkanvekili Yakut kabulde gerçekleştirdiği konuşmasında:
"Öncelikle hoş geldiniz. Sizleri TBMM'de görmekten dolayı çok sevinçliyim. Cengiz
Aytmatov için Türkiye'de olmanızda ayrı bir anlam ifade etmektedir. Cengiz Aytmatov
sadece Kırgızistan'ın değil tüm Türk dünyasının yazarıdır. Biz bu büyük yazarın kitaplarını
okuyarak büyüdük. Manas Üniversitesinin düzenlediği "Parlamenter Demokrasi" paneli
etkinliğine açılış konuşmasını yapmak için katılmıştım ve bu vesileyle de Cengiz Aytmatov' u
mezarında ziyaret ettim. Sizlerin huzurunda tekrar Allahtan rahmet diliyorum. Stratejik
ortağımız olan dost ve kardeş ülke Kırgızistan ile son dönemde yoğunluk kazanan üst düzey
ziyaretlerimiz, ikili ve çok taraflı işbirliğimizi geliştirmemize imkân sağlamıştır.
Türk Konsey ve TÜRKPA çerçevesindeki ilişkilerimizin düzeyi de memnuniyet vericidir.
Bildiğiniz gibi Türk Konseyi 3. Zirvesi bu yıl Ağustos ayında ulaştırma alanında işbirliği
teması ile Azerbaycan'da başarı ile gerçekleştirilmiştir. Konseyin 4. Zirvesi de Turizm
alanında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ile ilgili Türkiye'de yapılacaktır. Biz bu toplantılara
Türkiye olarak çok önem veriyoruz.
Türkiye eğitim alanında Kırgızistan'da en büyük yabancı yatırımcı konumundadır.
Ülkelerimiz arasında büyük bir kardeşlik köprüsü vardır. Biz Türkiye-Manas Üniversitesinin
bu kardeşliğe katkı sağlayacak işleyiş esaslarına dair anlaşmanın biran önce tamamlanması
yönündeki beklentimizi de bu vesileyle söylemek isterim.
Türk dünyası gençlerinin birleşme ve kaynaşma odağı Türkiye ile eğitim ve kültür köprüsü
olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi siyasi bir konu değil birlikte ilerlettiğimiz bir
gelecek perspektifi olarak gözetilmesi gereken ortak bir değerimizdir. Biz bu konuya çok
değer veriyoruz. Kırgız Milletvekillerinin de bu konuyla çok yakından ilgilenmelerini temenni
ediyorum. " dedi
Manas Üniversitesinde gerçekleştirilen "Parlamenter Demokrasi" panelinin açılış konuşmasını
yapmaya gittiğinde Manas Üniversitesi Rektörünün Đlahiyat Fakültesi ve Cami'nin yapılması
ile ilgili yardım istediğini de anımsatan TBMM Başkanvekili Yakut, " o günden bu zamana
kadar yaptığımız görüşmeler neticesinde, Odalar Birliği Başkanımızla da gerçekleştirdiğimiz

görüşmeler neticesinde, 1 Milyon Dolar parayı Đlahiyat Fakültesi ve Cami yapımı için
çıkardık." dedi.
Yakın bir zamanda TOBB Başkanı ile Kırgızistan'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirten
Yakut, konuk heyeti ağırlamaktan dolayı memnuniyetini tekrar ifade etti ve rahmetli Cengiz
Aytmatov'un eserlerinin Türkiye'de okutulması ve yaygınlaştırılması konusunda çabalarının
devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyeleri adına konuşan Sosyal Demokrat Parti Genel
Başkanı Cınıbay Tursunbekov ise yaptığı kısa konuşmada TBMM Başkanvekili Sadık
Yakut'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.
Türkiye'nin her zaman Kırgızistan'a kardeş ve dost elini uzattığını belirten Tursunbekov "
Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkiye Kırgızistan'ın her zaman yanında
olmuştur. Dost ve kardeş elini bizlere her zaman göstermiştir." dedi
Kabul 'ün ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, konuk heyete çini tabağı hediye
ederken Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyeleri adına konuşan Sosyal Demokrat Parti
Genel Başkanı Cınıbay Tursunbekov ise Yakut'a Kırgızistan'a özgü kalpak hediye etti.
Kırgız heyeti TBMM Başkanvekili Yakut kabulünün öncesinde TBMM Türkiye- Kırgızistan
Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Naci Bostancı ile de görüştü.
Bostancı, konuk heyeti Meclis'te görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Đki ülke arasında yakın ilişkilerin bulunduğunu dile getiren Bostancı, " Yakın ilişkilerimizin
mahiyeti üzerinde konuşmayı bile gereksiz buluyorum. Đlişkilerimiz o kadar açık ve ortadır"
diye konuştu. Bostancı, Türkiye ile Kırgızistan arasında yabancılığın söz konusu olmadığını
belirtti.
Kırgızistan'a birçok kez ziyarette bulunduğunu söyleyen Bostancı ,"Kırgızistan'a gitmekle
kalmadım, Kırgızistan'ın büyük yazarı Cengiz Aytmatov'u şahsen tanışma fırsatım oldu.
Şahsen tanımadan önce de eserleri üzerinden biliyordum. " dedi.
10 yıldan bu yana Kırgızistan'daki gelişmeleri yakinen takip ettiğini kaydeden Bostancı,
sözlerine şöyle devam etti:
"Kırgızistan'ın çalışkan insanları ülkeyi yeniden ayağa kaldırıyor. En önemlisi demokrasisi
sayesinde tüm Asya'ya örnek olacak bir rejim oluşturma yolunda ilerliyor. Ben bu demokrasi
tecrübesinin Kırgız halkının zenginliği ile dünya ile buluşturacağı kanaatimdeyim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3690.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Başkan Yıldırım 'ustalık Dönemi'ne Hazır
Talas'ın 106 yıllık belediye tarihinde iki dönem üst üste kazanan tek belediye başkanı olan
Rifat Yıldırım, 'ustalık dönemi' için adaylığını resmi olarak açıkladı.Talas tarihinde ilklerin
belediye başkanı olan Rifat Yıldırım,...
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Talas'ın 106 yıllık belediye tarihinde iki dönem üst üste kazanan tek belediye başkanı olan
Rifat Yıldırım, 'ustalık dönemi' için adaylığını resmi olarak açıkladı.
Talas tarihinde ilklerin belediye başkanı olan Rifat Yıldırım, 30 Mart 2014 Mahalli Đdareler
Seçimlerinde iki dönemin ardından yeniden aday oldu. Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda
partilinin bulunduğu AK Parti Talas Đlçe Başkanlığında konuşan Başkan Yıldırım,
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile 'kalfalık dönemini başarıyla
tamamladıklarını belirterek, 'ustalık dönemi'ne yeniden talip olduğunu söyledi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Talas Đlçe Başkanlığına gelerek başvuru
dosyasını Đlçe Başkanı Ragıp Dost'a teslim etti. Başkan Yıldırım burada yaptığı açıklamada
seçim sürecinin başladığını hatırlatarak, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri
düşünerek ve diğer taraftan şehrimize ve geleceğimize yönelik projeksiyona baktığımızda,
istişareler neticesinde bu sürecin adaylık başvurumuz şekliyle yürütülmesine karar verdik."
dedi.
Seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dileyen Başkan Yıldırım, "Şüphe yok
ki bizler şehrimize hizmet için varız. Zira 10 yıllık süreç bunun en önemli göstergesidir.
Allah'a hamdolsun Talas'ta bir çok ilkleri hep birlikte yaşadık. Bu başarı hepimizin. Bu
başarıyı Sayın Başbakanımızın ifadesiyle de üçüncü dönem ustalık dönemi olarak
düşünüyoruz. Hizmet sürelerimizi değerlendirdiğimizde biz inanıyorum ki kalfalık dönemini
iyi yürüttük." ifadelerini kullandı.
Başkan Yıldırım, "Rabbim nasip ederse, ömür verirse, sağlık verirse, halkımız emaneti bu
şehre hizmet et diye verirse, onun önünde de teşkilatımızın kararıyla bu yola devam edeceğiz.
Başvurumuzu ilçe başkanımıza takdim ediyorum. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin.
Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Başkan Yıldırım'ın başvuru dilekçesini alan AK Parti Talas Đlçe Başkanı Ragıp Dost ise
seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, kendisine başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3691.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Öfkeli Babadan Ölü Taklidi Yaparak Kurtuldu
Kayseri’de sevdiği kızın babası tarafından sopayla dövülen 22 yaşındaki A.Y., öfkeli babanın
elinden ölü taklidi yaparak kurtuldu.Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda,
baba Osman K., 22 yaşındaki kızı S.K.’nın günlüğünden...
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Kayseri’de sevdiği kızın babası tarafından sopayla dövülen 22 yaşındaki A.Y., öfkeli babanın
elinden ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, baba Osman K., 22 yaşındaki kızı
S.K.’nın günlüğünden sevgilisi olduğunu öğrendi. Günlüğü okuduktan sonra çılgına dönen
baba Osman K., kızına, sevgilisi A.Y.'ı zorla arattırarak bir parkta randevu verdirtti.

Parkta buluştuğu A.Y.’ı otomobile bindiren Osman K., Yılanlı Dağı’na çıktı. A.Y. ile burada
tartışan Osman K., “Benim kızıma yan gözle nasıl bakarsın” diyerek A.Y.'ya sopayla
saldırmaya başladı. Hızını alamayan Osman K., kızının sevgilisi A.Y.’ı bacağından da
bıçakladı.
Kanlar içinde hareketsiz kalan A.Y.’ın öldüğünü zanneden Osman K., telefonla A.Y.’ın
babası 52 yaşındaki H.Yılmaz’ı arayarak, “Gel, Yılanlı Dağı’nda oğlunun leşini al” dedi.
Öfkeli baba Osman K., olay yerine gelen baba H.Yılmaz’ı da sopayla döverek ağır yaraladı ve
olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan A.Y. ve babası H.Yılmaz, cep telefonu ile çağırdıkları 112 ekipleri tarafından
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öfkeli babanın elinden, ölü taklidi yaparak kurtulduğunu anlatan A.Y., “Beni fazla
dövmemesi için ölü taklidi yaptım. Hareketsiz kaldığımı görünce babamı aradı. Olay yerine
gelen babamı da dövdü” diyerek olayı anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3692.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Parkta Tartıştığı Şahıs Tarafından Darp Edilen
Yaşlı Kadın Yaralandı
Kayseri’de kimliği belirsiz bir kişi, parkta darp ettiği 70 yaşındaki kadının kolunu
kırdı.Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki parkta dolaşan C.B. (70)
isimli kadın, burada tartıştığı bir kişi tarafından...
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Kayseri’de kimliği belirsiz bir kişi, parkta darp ettiği 70 yaşındaki kadının kolunu kırdı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki parkta dolaşan C.B. (70)
isimli kadın, burada tartıştığı bir kişi tarafından darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay
yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı kadını Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırdı. Hastanedeki muayenesinde kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp
izlerinin olduğu belirlenen yaşlı kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3693.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Gençlik Festivali Ve Oryantasyon Programına
Büyük Đlgi
Erciyes Üniversitesi Aktif Gençlik Kulübü(AGEK), Kampus Akademi Merkezi ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen ve üç gün süren 'Gençlik Festivali ve Oryantasyon
Programı'na üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.28-30...
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Erciyes Üniversitesi Aktif Gençlik Kulübü(AGEK), Kampus Akademi Merkezi ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen ve üç gün süren 'Gençlik Festivali ve Oryantasyon
Programı'na üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen
programın ilk iki günü Anadolu Harikalar Diyarı ve Mazakaland Eğlence Dünyası'nda
gerçekleşti. Programa 8 bin 500 üniversite öğrencisinin katıldığı festivalde, gençler ücretsiz
olarak doyasıya eğlendi, yemekler yendi, oyunlar oynandı. Üçüncü gününde de Melikşah
Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu tarafından 'Liderlik ve
Yöneticilik Sırları' semineri; ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden
tarafından 'Başarının Anahtarı ve Sağlıklı Yaşam' semineri verildi.Proje hakkında açıklama
yapan Aktif Gençlik Kulübü Başkanı Süleyman Turan Yıldırım, “Geleceğin Mimarları Projesi
kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen projemiz; öncelikli olarak
üniversiteye yeni başlayan öğrencilere ve akabinde mevcut öğrencilere yönelik, adaptasyon ve
motivasyonlarını artırmayı, daha sosyal, daha nitelikli, daha üretken, etik ve ahlaki değerlere
bağlı, lider şahsiyetli ve her türlü zararlı alışkanlıklardan arınmış bireyler olarak yetişmelerine
katkı sağlamayı amaçlayan bir gençlik projesidir. Proje kapsamında ücretsiz seminerler,
kariyer danışmanlığı hizmeti ve geziler düzenlenmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3694.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Öğretmenler'in Harikalar Diyarı Turu
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Anadolu Harikalar Diyarı ilgi çekmeye
devam ediyor. Her geçen gün popülerliğini artıran ve bir çok gruba ev sahipliği yapmanın
gururunu yaşayan Harikalar Diyarı bu kez de Kayseri Öğretmenevi...
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Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Anadolu Harikalar Diyarı ilgi çekmeye
devam ediyor. Her geçen gün popülerliğini artıran ve bir çok gruba ev sahipliği yapmanın
gururunu yaşayan Harikalar Diyarı bu kez de Kayseri Öğretmenevi Müdürü Latif Tuluk ve
beraberindeki 60 kişilik öğretmen grubunu ağırladı.
Gezilerine Hayvanat Bahçesi'nden başlayan öğretmenlere ilk olarak Hayvanat Bahçesi
içerisindeki brifing salonunda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel
tarafından brifing verildi.
Brifing sonrası Hayvanat Bahçesi, Buz Pisti ve Sukayparkı gezen öğretmenler, Kayseri'ye
böyle güzide bir tesis kazandırılmış olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3695.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Gana Fahri Konsolosluğu Açıldı
Kayseri’de Gana Fahri Konsolosluğu dualarla açıldı.Gana Ankara Büyükelçisi Alhaji Abass,
düzenlenen törenle Đstikbal Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sami Boydak’a Gana Fahri
Konsolosluğu verdi. Törende bir konuşma yapan Sami Boydak, Türkiye...
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Kayseri’de Gana Fahri Konsolosluğu dualarla açıldı.
Gana Ankara Büyükelçisi Alhaji Abass, düzenlenen törenle Đstikbal Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Sami Boydak’a Gana Fahri Konsolosluğu verdi. Törende bir konuşma yapan Sami
Boydak, Türkiye ile Gana arasında sıkı ilişkilerin olduğunu söyledi. Gana’nın bağımsızlığını
ilan ettikten sonra Gana’yı tanıyan ilk ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu dile
getiren Boydak, Türkiye ile Afrika arasında da Osmanlı Devleti’nin attığı köklü geçmiş
bulunduğunu belirtti.
Gana Ankara Büyükelçisi Alhaji Abass da, fahri konsoloslukların devamını istediklerini
söyledi. Abass, “Türkiye’nin büyüklüğüne baktığımızda sadece Ankara’da bulunan
elçiliklerin görevlerini yerine getiremez. Bu konsolosluğu açmayı düşünmeden önce,
Gana’nın dışişleri bakanı Türkiye’ye gelmişti ve Türkiye’de Gana’ya yardımcı olacak bir
insan var mı diye düşünüyordu" dedi.
Törene katılan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, bu tür organizasyonların Kayseri’nin
dünyaya açılma noktasında faydalı olduğunu söyledi. Düzgün, “Kayseri’nin dünyaya açılması
yönünde bu tür organizasyonlar ve fahri konsolosluk teşkilatlanmaları son derece önemli ve
güzel çalışmalardır" diye konuştu.
Konsolosluk yapılan konuşmaların ardından Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil’in okuduğu
dualar ile açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3696.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Kocasinan 4 Köprüyü Hizmete Sundu
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ulaşımı rahatlatmak, mahalleler arasında geçişi
kolaylaştırmak amacıyla yapımına başlanan 4 köprünün inşaatının tamamlanarak hizmete
sunulduğunu söyledi.Güvenli ve kolay ulaşımın şehir...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ulaşımı rahatlatmak, mahalleler arasında geçişi
kolaylaştırmak amacıyla yapımına başlanan 4 köprünün inşaatının tamamlanarak hizmete
sunulduğunu söyledi.
Güvenli ve kolay ulaşımın şehir hayatının en kıymetli değerlerinden biri olduğunun altını
çizen Başkan Bekir Yıldız," Đmar çalışmalarının hız kazanmasıyla yeni yol ve köprüler
yaparak ulaşımı daha akıcı ve kaliteli hale getirmek için çalışıyoruz. Hayatı kolaylaştırmak,
yaşanabilir mekanlar sunmak için ulaşımın önündeki engelleri kaldırıp hızını, kalitesini
artırmak ve harcanan zamanı kısaltmak için yol ve köprü yapıyoruz" dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi sınırları içinde yer alan Oymaağaç, Turgut Reis,
Hilal ve Beşparmak Mahallesi'nde yapımına başlanan 4 köprünün tamamlandığını belirterek,
"Yaklaşık maliyeti 444 bin lira olan 4 köprüyü 339 bin liraya malettik. Yaklaşık yüzde 25
tasarruf sağladık. Vatandaşlarımız ve sürücüler köprüleri kullanmaya başladı. Herkes çok
memnun, bize dua ve teşekkür ediyor " şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3697.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Araştırmacı-yazar Abdurrahman Dilipak:
Araştırmacı-yazar Abdurrahman Dilipak, dünyada yeni bir medeniyetin inşasının gündemde
olduğunu belirterek, ''O ayeti hatırlayın: 'Vah o namaz kılanların haline ki, onlar yetimin
hakkını yerler.' Yeryüzünün bütün açları ümmetin...
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Araştırmacı-yazar Abdurrahman Dilipak, dünyada yeni bir medeniyetin inşasının gündemde
olduğunu belirterek, ''O ayeti hatırlayın: 'Vah o namaz kılanların haline ki, onlar yetimin

hakkını yerler.' Yeryüzünün bütün açları ümmetin yetimidir, dersem size ne dersiniz?''
ifadelerini kullandı. Dilipak, Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi'nde 'Yeni Bir Medeniyetin
Đnşasında Rabia Kardeşliğinin Rolü' konulu bir konferans verdi. Salonu dolduran gençleri ve
davetlileri konuşmasına başlarken 'Rabia' işareti yaparak selamlayan Dilipak, sağ elin
başparmağını kapatarak yapılan işaretin aynı zamanda 'Allah' lafzını da ifade ettiğini bildirdi.
Dilipak, ''Bu dönemde dünya yeniden yapılanırken Đslam dünyasındaki gençliğin yeni bir
medeniyetin ihya ve inşasında sorumlulukları üzerine uluslararası network kuralım, dedik.
Buna gönüllü olarak katılanlara Rabia kuşağı diyoruz. Bizler, Allah'ın yeryüzünde mecazi
anlamda gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olacağız. Allah, bizim ellerimizle zalimleri
cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek ister'' diye konuştu. Müslümanların etraflarında
olup bitenleri görmezden gelme hakkı olmadığını dile getiren Dilipak, şunları kaydetti: ''Bu
dünyada yaptıklarınızla ya da yapmadıklarınızla, söylediklerinizle ya da söylemediklerinizle
ya kendi cennetinize tuğla taşıyor olacaksınız ya da kendi cehenneminize sırtınızda odun
taşıyacaksınız. Bu anlayışı bugüne nasıl taşıyabiliriz? Yeryüzünden hesaba çekileceğiz.
Sadece namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle her şey bitmiyor.
Bunlar farz-ı ayn. Sizler bilirsiniz ki bir de farz-ı kifaye vardır. 'Vah o namaz kılanların haline
ki!' diye başlayan bir ayet var. Bu faz-ı ayn olanlar, bizim evrensel sorumluluk konusundaki
duruşumuzu ifade eden şeylerdir. Eğer bu evrensel sorumluluklarımızı yerine
getiremeyeceksek kıldığımız namazın karşılığı yoktur. Zamanınızı boşa geçirmişsiniz
demektir. O ayeti hatırlayın: 'Vah o namaz kılanların haline ki, onlar yetimin hakkını yerler.'
Yeryüzünün bütün açları, ümmetin yetimidir, dersem size ne dersiniz? Hani Allah sizin
ellerinizle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek istiyordu? Ya siz sadece
Müslüman kardeşleriniz için değil, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin ümmeti
olarak, diğer insanlardan da hesaba çekileceksiniz. Sadece insanlardan değil, hayvanlardan,
bitkilerden, havadan, sudan, topraktan da hesaba çekileceksiniz.'' Dipilak, ''Ben ne zaman bir
Müslüman görsem sabahtan akşama kadar şikayet ediyor, 'Onların Amerika'sı var, atom
bombası var, dolarları var' diye. Evet onların bu sayılanları var ama sizin de size yardım eden
bir Allah'ınız var. Kim daha güçlü? Kadir-i Mutlak olan, 'Ol' deyince oldurtan, 'Öl' deyince
öldürten bir Allah'ınız var. Hiç kaçacak yeriniz yok. Dünyayı değiştirecek olan sizsiniz''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3698.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Mhp Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa Özsoy Baba Ocağına Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Bünyan
Belediyesi önünde kurban kesilerek karşılandı.Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı adayı Mustafa Özsoy Bünyan Cumhuriyet...

01 Kasım 2013 Cuma 15:24

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Bünyan
Belediyesi önünde kurban kesilerek karşılandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Özsoy Bünyan
Cumhuriyet Mezarlığında bulunan aile kabristanında anne ve babasının mezarını ziyaret etti.
Bir süre doğup büyüdüğü Cumhuriyet Mahallesinde tanıdıklarıyla hasret gideren Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan Đlçe
Başkanlığına gelişinde partililer tarafından karşılandı.
Parti binası önünde Bünyan Milliyetçi Hareket Partisi Đlçe Başkanı Kadir Yalçın, Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan Ülkü ocakları başkanı Süleyman Başgül ve çok
sayıda partililer tarafından Kurban kesilerek coşkuyla karşılanan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy yaptığı kısa konuşmada “Ben bu toprakların
evladıyım, ben sadece Kayseri’ye değil Sarızlı hemşehrilerimi düşünerek, Đncesulu
hemşehrilerimi düşünerek Develi’yi ve Bünyan’ı da düşünerek bu göreve talip oldum. Beni
yalnız bırakmayacağınıza inanıyor ve güveniyorum. Şunu herkes iyi bilmeli ki ben
kazanırsam Bünyan kazanacak, burada Mehmet Özmen Başkanımla el ele vererek çok şeyler
yapacağız. Benim devlet tecrübeme dayanarak bu göreve talip oldum. Ben okuyacağım diyen
herkesin yanında olacağım” şeklinde konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan Đlçe Teşkilatını da ziyaret eden Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy. Bünyan Belediye Başkanlığında Başkan Mehmet
Özmen’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3699.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Rektör Mat’tan Kan Bağışı Kampanyasına
Destek
Melikşah Üniversitesi Kızılay işbirliği çerçevesinde Hukuk Fakültesi fuaye alanında kan
bağışı kampanyası yapıldı.Kan bağışı can bağışı sloganıyla gerçekleştirilen ve Melikşah
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mamut Mat'ın...
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Melikşah Üniversitesi Kızılay işbirliği çerçevesinde Hukuk Fakültesi fuaye alanında kan
bağışı kampanyası yapıldı.
Kan bağışı can bağışı sloganıyla gerçekleştirilen ve Melikşah Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Mamut Mat'ın da katıldığı kan bağışı kampanyasına öğrenciler tarafından da yoğun
ilgi vardı.
Renkli kişiliği ile ön plana çıkan ve kan vererek öğrencilere öncülük eden Rektör Mat,
özellikle insanlık için en önemli ihtiyaçların başında kanın geldiğini vurgulayarak, kanın acil
değil, sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek öğrencilerini de kan vermeye davet etti.

Kampanyaya öğrenciler tarafından yoğun ilgi olmasına karşın, kan değerleri uygun görülen
yaklaşık 70 kişiden kan alımı yapıldı. Kızılay yetkilileri kampanyanın güzel geçtiğini,
hedeflerine ulaştıklarını ve üniversite olarak gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür
ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3700.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Bel-sin Muhtarlarının Teşekkür Ziyareti
Melikgazi Đlçesine bağlı bir grup mahalle muhtarı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ı makamında nezaket ziyaretinde bulunarak mahallelerine yapılan yatırım ve
hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdiler.Melikgazi Kocatepe...
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Melikgazi Đlçesine bağlı bir grup mahalle muhtarı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ı makamında nezaket ziyaretinde bulunarak mahallelerine yapılan yatırım ve
hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdiler. Melikgazi Kocatepe Mahalle Muhtarı Ergün
Koçer, Anafartalar Mahalle Muhtarı Dursan Özhan, Selimiye Mahalle Muhtarı Ali Đnce ile
Tınaztepe Mahalle Muhtarı Şerafettin Baygül Melikgazi Belediyesine nezaket ziyaretinde
bulunmak istediklerini çünkü Bel-Sin bölgesinin bir bütün olduğunu mahallelerin aynı zaman
içerisinde yapıldığını çünkü buranın aynı zaman da uydu kent olduğunu kaydettiler. Bel-Sin
Bölgesinin 1990 lı yıllarda Belediye Sinan Kooperatif ismi ile kurulduğunu ve şu anda ilçenin
uydu kenti olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 1992 yılında 7 mahalleye ayrılan
Belsin’nin alt yapı sorunu olmayan şehrin batı bölümünde organize sanayi bölgesine komşu
bulunan bir yerleşim bölgesi olduğunu kaydetti. Belediye olarak sunulan hizmetlerin birbirini
tamamladığını çünkü birçok mahalleyi bir cadde veya sokağın ayırdığını ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, teşekkür ziyaretinde şunları söyledi. “Amaç Kayseri, hizmet odağı
Kayserililer olunca belediye olarak birbirine yakın ve tamamlayan mahallelerde ortak
çalışmalar yapılmaktadır. Bu belediye birlikteliği ve dayanışması Mahalle muhtarlarına da
yansımaktadır. Nitekim bugün Bel-Sin bölgesinde hizmet veren Mahalle muhtarlarımız
teşekkür ziyaretinde bulunarak bizleri mutlu etmişlerdir. Ziyarette bulunan muhtarlarımızın
mahalleleri bizim bölgemizdeki komşu muhtarlıklardır. Belediye hizmetlerinde bütünlük
önemlidir. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve
dernekler ile en önemlisi muhtarlarımız ile uyum içerisinde birlikte projeler üreterek
çalışıyoruz. Çünkü amaç bir olunca projelerin uygulanmasın da başarı sağlanıyor”
Ziyaret sonunda Mahalle Muhtarları Başkan Memduh Büyükkılıç’a yapılan hizmetlerden
dolayı teşekkür plaketi vererek, hatıra fotoğrafı çekildiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3701.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Kayseri Taşmedreseli Ülkücüler Derneğinden
Açıklama
Kayseri Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Kayseri Ülkü Ocaklarında düzenlenen toplantı ile
bir araya geldi.Dernek Başkanı Gazi Gülmez yaptığı açıklama, “Her gün başka bir renk kurt
postu giyerek cemaatin ve işbirlikçilerin medya kuruluşlarında...
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Kayseri Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Kayseri Ülkü Ocaklarında düzenlenen toplantı ile
bir araya geldi.
Dernek Başkanı Gazi Gülmez yaptığı açıklama, “Her gün başka bir renk kurt postu giyerek
cemaatin ve işbirlikçilerin medya kuruluşlarında endam eden ''Türklük gurur ve şerefi'' dibe
vurmuş ruhunu satmışlara; Kutsal davamızı ve şanlı mücadelemizi, şehitlerimizi ve
gazilerimizi pazarlamaktan vazgeçin ” dedi.
Gülmez yaptığı açıklama da şöyle konuştu;
“Türk Devleti paramparça edenleri bırakmış, Rahmetli Başbuğumuza MHP Lideri ne
saldırmaktasınız. Kemikçilik uğruna kutsal davamıza sövmekten vazgeçin. Haddinizi bilin,
biz taş medreseli ülkücüler; MHP ve ülkü ocaklarındayız. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin
emrindeyiz ya siz kimin emrindesiniz, kimlere hizmet etmekte olduğunuzu sorgulayın, oturun
düşünün ve biraz ülkücülüğünüz ve kaldıysa, çözüm süreci denen ihanet projesine destek
vermekten vazgeçin. Biz taş medreseli ülkücüler; (1977-78-79-80 ) Türk Devletinin
kominizim ve Rus istilası tehdidiyle karşı karşıya olduğu o yıllarda Bölücü-Komünist
örgütlere karşı Kutsal Bayrağımızın Đnmemesi Ezanımızın Susmaması için Ülkücü Türk
Gençliği Olarak Silahlı Mücadele Vermek Zorunda Kaldık. Bu amansız savaşta kalleş
pusularda; Kayseri’de de birçok silah arkadaşımızı şehit verdik, yüce Mevla bize şehitliği
nasip etmedi.
Ancak 12 Eylül ihtilali sonrası tek tek tutuklanarak, zindanlara atıldık, vahşi işkencelere
aylarca yıllarca maruz bırakıldık. Zincidere ve diğer işkence hanelerde Cumali Şimşek ve
onlarca ülküdaşımız işkenceyle öldürüldü şehit edildi. 9 ülküdaşımız idam edilerek şehit
edildi. Bütün Zulümlere rağmen 33 yıldır mücadelemizi MHP saflarında sürdürmekten asla
vazgeçmedik, ölene kadarda böyle olacak. Başbuğ Türkeş’e şehitlerimize ve vefat ederek
aramızdan ayrılan dava arkadaşlarımıza cenabı haktan rahmet diliyoruz.
Yeminimizde olduğu gibi başbuğumuza ve şehitlerimize verdiğimiz sözü tutacağız.
Liderimizin emrinde MHP’nin tek başına iktidarı için büyük ülkümüz Turanı kurana kadar
her platformda mücadele edeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3702.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Özel Erciyes Koleji Öğrencilerine Uzay Çadırı
Gösterisi
Özel Erciyes Kolejinde öğrenim gören öğrencilere okul bahçesine kurulan Uzay Çadırında 3
boyutlu olarak tasarlanmış, deniz altında yaşayan canlılar, güneş sistemi, yıldızların ve
galaksilerin yaşam öyküsü görüntülü olarak anlatıldı.Erciyes...
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Özel Erciyes Kolejinde öğrenim gören öğrencilere okul bahçesine kurulan Uzay Çadırında 3
boyutlu olarak tasarlanmış, deniz altında yaşayan canlılar, güneş sistemi, yıldızların ve
galaksilerin yaşam öyküsü görüntülü olarak anlatıldı.
Erciyes Koleji okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte okul bahçesine Uzay Çadırı kuruldu.
Özel Erciyes Kolejinde eğitim gören öğrenciler Uzay Çadırında 3 boyutlu olarak tasarlanmış,
deniz altında yaşayan canlılar, güneş sisteminin gerçek görüntülerle anlatımı, yıldızların ve
galaksilerin yaşam öyküsü görüntülü olarak anlatıldı. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan
Erciyes Koleji Đlkokul Müdürü Ali Baykal, “Kayseri’de ilk defa Erciyes Kolejinde uzay çadırı
uygulaması başlattık. Bilim Fen ve Teknoloji Kulübümüzün düzenlemiş olduğu bu etkinlikte
öğrencilerimiz galaksi, dinozorlar ve güneş sisteminin sırlarını 3 boyutlu ortamda yaşayarak
öğrenme fırsatı yakaladılar. Bundan sonra Bilim Fen ve Teknoloji Kulübünde görevli
öğretmenlerimizin etkinlikleri farklı boyutlarla devam edecek. Kayseri’de ilk defa
gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3703.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Vali Düzgün Kayserispor Yönetimini Kabul Etti
Vali Orhan Düzgün, olağanüstü genel kurul sonrası yeniden Kayserispor başkanlığına seçilen
Recep Mamur ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Vali Düzgün, kabulde
yaptığı konuşmada, Recep Mamur başkanlığındaki yönetim kurulunu...
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Vali Orhan Düzgün, olağanüstü genel kurul sonrası yeniden Kayserispor başkanlığına seçilen
Recep Mamur ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, Recep Mamur başkanlığındaki yönetim kurulunu
tebrik ederek başarılar diledi.
Kayseri’nin pek çok alanda gösterdiği atılımın spor alanında da yaşandığını, Süper Lig’de iki
kulübün bulunmasının bunun en somut örneği olduğunu belirten Vali Düzgün, her iki Kayseri
takımının da ilerleyen haftalarda çok daha güzel sonuçlar alacağına yürekten inandığını dile
getirdi.
Kayserispor’un geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada bitirdiğini anımsatan Düzgün, “Genel kurulda
seçilen ve aralarında görev dağılımını yapan yönetim kurulumuzun gayretleri ve takımdaki
sakatlıkların sona ermesiyle Kayserispor ligde çok daha iyi bir yerde olacaktır.” dedi.
Kayserispor Başkanı Recep Mamur da, Vali Orhan Düzgün’e desteklerinden dolayı teşekkür
ederek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gece gündüz demeden Kayserispor’un başarısı için
çalışacaklarını vurguladı.
Ziyarette, Başkan Yardımcısı Oğuz Ortaköylüoğlu, As Başkan Yücel Şahin, Genel sekreter
Rifat Pehlivan ile Genel Menajer Süleyman Hurma da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3704.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Kto’da Yeni Đmar Değişiklikleri Masaya
Yatırıldı
Kayseri Ticaret Odası Tarafından “Đmar Değişiklikleri ve Yeni Plan Notları Sunumu” adlı
panel düzenlendi.“Đmar Değişiklikleri ve Yeni Plan Notları Sunumu” toplantısına Kayseri
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri...
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Kayseri Ticaret Odası Tarafından “Đmar Değişiklikleri ve Yeni Plan Notları Sunumu” adlı
panel düzenlendi.
“Đmar Değişiklikleri ve Yeni Plan Notları Sunumu” toplantısına Kayseri Ticaret Odası (KTO)
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Đmar
Komisyon Başkanı Serdar Altuntuğ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đmar ve Planlama
Müdürü Hilal Aybak , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Ayşe Önder katıldı.
Panelin açılışında konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Yönetim kurulumuz seçildiği
günden beri, tüm faaliyetlerinin odağına üyeyi koymuştur. Oda organizasyonunda üyenin
görüşlerinin yansıtıldığı temel organ meslek komiteleridir. Meslek komitelerini aktivitelerini,
faaliyetlerimizin belirlenmesi ve şekillendirilmesinde önemli görmekteyiz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Đmar Komisyon
Başkanı Serdar Altuntuğ, imar konusunda bir süreçten geçildiğini söyleyerek, “Bu imar
yönetmeliğini belediye olarak bizlerin hazırlanması istendi. Biz de bu konuda bütün
odalarımızla, müteahhitlerimizle, mimar odası, şehir planlamacılar odası, ticaret odası gibi
görüşler alarak yönetmelik çalışması yaptık. Geldiğimiz noktada Çevre Şehircilik Bakanlığı
tarafından tüm bu görüşler doğrultusunda Türkiye’de yaşanan inşaatın getirdiği gelişmeler,
dünyanın getirdiği gelişmeler, sektörün farklılıkları bir uyum sağlanabilmesi için ortak bir
yönetmelik hazırlandı. Birinci öncelik imar palanları daha sonra plan notları arkasından bunun
nasıl uygulanacağını anlatan plan yönetmelikleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Toplantıda Planlı Alanlar Tip Đmar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
hakkında bilgi verildi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz tarafından konuşmacılara plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3705.html
Erişim Tarihi: 01.11.2013

Minareden Düşen Usta Yaralandı
Kayseri’de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde minare yapan inşaat ustası dengesini
kaybederek minareden beton zemine düştü. Yaklaşık 25 metreden yükseklikten düşerek
bacağı ve kaburgaları kırılan usta hastanede tedavi altına alındı.Mimarsinan...
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Kayseri’de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde minare yapan inşaat ustası dengesini
kaybederek minareden beton zemine düştü. Yaklaşık 25 metreden yükseklikten düşerek
bacağı ve kaburgaları kırılan usta hastanede tedavi altına alındı.
Mimarsinan Organize Sanayi Camisi’nin minaresini yapan taş ustası 27 yaşındaki Đsmail S.,
minarenin şerefesinde çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.
Cami inşaatının tek katlı olan bir bölümünün betonuna düşen genç usta, olay yerine çağırılan
itfaiye ekipleri tarafından sedyeyle indirildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırılan Đsmail S.’nin, sol bacağında ve kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.
Đç kanama şüphesi bulunan minare ustasının tedavisi sürerken, polis olayla ilgili inceleme
başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3706.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Kamyoncuların Sıra Kavgası: 1 Yaralı
Kayseri Şeker Fabrikasında pancar indirme sırası bekleyen kamyoncular arasında sıra kavgası
çıktı. Kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Đlçesi
Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Şeker Fabrikasında...
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Kayseri Şeker Fabrikasında pancar indirme sırası bekleyen kamyoncular arasında sıra kavgası
çıktı. Kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Đlçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Şeker
Fabrikasında meydana gelen olayda pancar indirme sırası bekleyen kamyoncular arasında,
'sıra' kavgası çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Davut
D'yi (45) karın boşluğundan bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk
yardım ekipleri, yaralı Davut D'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanedeki muayenesinde durumunun ciddi olduğu öğrenilen Davut D'nin tedavisinin devam
ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3707.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Melikgazi Đlçesinin Altyapı Haritası Çıkarılıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak yer altında
bulunan teknik altyapı tesislerinin konumlarını tespit etmek için çalışma başlattığını
bildirdi.Melikgazi’nin tüm bölgelerinde sokak sokak, mahalle...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak yer altında
bulunan teknik altyapı tesislerinin konumlarını tespit etmek için çalışma başlattığını bildirdi.
Melikgazi’nin tüm bölgelerinde sokak sokak, mahalle mahalle yapılacak tespitlerde
kanalizasyon, yağmursuyu şebekesi, telefon ve doğalgaz hattı ile elektrik tesisatının öncelikle
ölçümlerinin yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ölçümü yapılan alt yapı

çalışmalarının sonuç itibari ile haritasının çıkarılacağını ve bundan sonraki her çalışma da bir
rehber harita bulunacağını belirtti.
Melikgazi ilçesinin alt yapısının çok eskilere dayandığını ve her geçen gün geliştiğini
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
''Melikgazi’nin yer altı kadastrosunu çıkarmak için planlama yaptık. Yer altında bulunan
teknik altyapı tesislerin konumlarını tespit etmek için öncelikle ekip oluşturduk. Yağmur suyu
ile içme suyu şebekesini Kaski’den alacağız. Elektrik tesisatını TEK şirketinden, doğalgaz
hattını ise Kayserigaz’dan elde edeceğiz. Diğer tesisatları ise biz tespit ederek bunları harita
da birleştireceğiz. Tüm bu bilgileri bilgisayar ortamında değerlendirilip Altyapı Bilgi Sistemi
oluşturulacaktır. Bu teknik bilgiler son olarak Coğrafi Bilgi Sistemi'ne entegre edilecektir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3708.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Nuhnaciyazgan Caddesinde Yol Düzenleme Ve
Yenileme Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuhnaciyazgan Caddesinin Mustafa Kemal
Paşa Bulvarı ile Ahmet Yasevi Bulvarı arasında kalan bölümünde yol düzenleme, yenileme ve
tüm alt yapısında bütünlük çalışmasının devam ettiğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuhnaciyazgan Caddesinin Mustafa Kemal
Paşa Bulvarı ile Ahmet Yasevi Bulvarı arasında kalan bölümünde yol düzenleme, yenileme ve
tüm alt yapısında bütünlük çalışmasının devam ettiğini söyledi.
Yoğun kullanım ile bozulan ve deforme olan bu caddede Doğalgaz, Telekom, TEK, Đçme
Suyu ve Kanalizasyon hattı gibi birçok çalışmanın da yenilendiğini hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Đlçemize yakışır bir ulaşım ağını Kayserimize
kazandırıyoruz. Nuhnaciyazgan Caddesinde yapılan bu çok yönlü çalışmada, kurum ve
kuruluşlar ile ortak çalışma gerçekleştiriyoruz. Son olarak da stonmastik asfalt ile yolumuzu
asfaltlayacağız. Nuhnaciyazgan Caddesinin bu ilk etabını bu hafta sonu tamamlayarak
hizmete açacağız ” dedi.
Nuhnaciyazgan Caddesinin çok yoğun kullanıldığını ve günün her saatin de yoğun bir trafik
akışının olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belirli saatlerde sıkışıklığa meydan
vermemek amacı ile iki etap halinde çalıştıklarını bu neden ile de sürücüleri hem uyardı hem
de sabırlı olmaya davet etti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Nuhnaciyazgan Caddesinin ilk etapta batı istikametine gidiş
bölümünün yapıldığını ve bu hafta yolun tamamlanarak hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3709.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Melikgazi'den Sabah Sporu Ve Doğa Yürüyüşü
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer alan
birimlerde çalışanlara yönelik moral günleri çerçevesinde sabah ve doğa yürüyüşünün devam
ettiğini bu etkinliğin bir bakıma ekip çalışmasının...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer alan
birimlerde çalışanlara yönelik moral günleri çerçevesinde sabah ve doğa yürüyüşünün devam
ettiğini bu etkinliğin bir bakıma ekip çalışmasının sonucu olduğunu söyledi.
Bu yürüyüşte dostluk, arkadaşlık, moral ve spor bulunduğunu ve çalışanların bir bakıma doğa
ile baş başa ama ekip ruhunun vermiş olduğu dayanışma içinde birlikte olunduğunu belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “Bugünkü sabah doğa ve sabah sporunu zabıta ve sağlık
çalışanları ile gerçekleştirdik. Daire Müdürleri ile Şeflerin iştirak ettiği sabah sporu ve doğa
yürüyüşü ile bir haftalık çalışmaları değerlendirdiğimiz gibi önümüzdeki günlerde yapılacak
çalışmaları programladık. Çalışanlarımızın stres atmalarını sağlamak amacı ile kış aylarında
kapalı spor salonlarındaki etkinlikleri yaz aylarında dağa yürüyüşleri şeklinde
gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinlikler ile hem bireylerin daha iyi tanışması, hem birimler
arasında kaynaşma hem de genel çalışma temposunu yükseltme açısından büyük faydası
olmaktadır“ dedi.
Kızıltepe mevkisinde gerçekleştiren sabah sporu ve doğa yürüyüşüne katılan belediye
çalışanları ile sohbet eden ve onlar ile birlikte spor yapan Başkan Memduh Büyükkılıç,
çalışanların birbirleri ile olan dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin iş başarısında büyük etkisi
olduğunu ve birimler arasında uyumun çalışmalara ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3710.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Bunalıma Giren Berber Đntihar Etti
Kayseri'de berberlik yapan bir kişi, girdiği ruhi bunalım sonucu kendini asarak intihar
etti.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde yalnız
yaşayan 45 yaşındaki Veysel A., girdiği ruhi bunalım sonucu evinde...
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Kayseri'de berberlik yapan bir kişi, girdiği ruhi bunalım sonucu kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 45
yaşındaki Veysel A., girdiği ruhi bunalım sonucu evinde tavana bağladığı iple kendini astı.
Veysel A.'nın berber dükkanını açmamasından şüphelenen yakınları, dün akşam saatlerinde
gittikleri evde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Veysel A.'nın cenazesi Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken,
olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3711.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Tarım Kredi Kooperatifi Kayseri Bölge Birliği
Müdürü Ali Sarı:
Tarım Kredi Kooperatifi Kayseri Bölge Birliği Müdürü Ali Sarı, 2013 yılında çiftçiye 326
milyon TL kredi kullandırmayı hedeflediklerini ve hedeflerinin yüzde 87’sini başardıklarını
söyledi. Kooperatif binasında basın toplantısı düzenleyen...
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Tarım Kredi Kooperatifi Kayseri Bölge Birliği Müdürü Ali Sarı, 2013 yılında çiftçiye 326
milyon TL kredi kullandırmayı hedeflediklerini ve hedeflerinin yüzde 87’sini başardıklarını
söyledi.
Kooperatif binasında basın toplantısı düzenleyen Tarım Kredi Kooperatifi Kayseri Bölge
Birliği Müdürü Ali Sarı birliğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Birlik olarak 2013 yılında
çiftçinin kullanması için 326 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Sarı, “Kayseri Bölge
Müdürlüğü olarak 2012 yılında 261 milyon TL, 2013 yılında ise 326 milyon TL kredi
kullandırmayı hedefledik ve hedefimizin yüze 87’sini gerçekleştirdik. Kredilerimizin geri
dönüş oranı yüzde 98’dir. Bölge birliği olarak yöre çiftçisine en kaliteli tarımsal girdiyi en
uygun fiyata sağlarken, üretmiş oldukları ürünlerinde pazarlanmasına yardımcı olmaktayız.
2013 yılında ortaklarımızın arpa, kuru fasulye, nohut, kabak çekirdeği, küçük ve büyükbaş
hayvanları başta olmak üzere ürünlerini alarak değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’nin çalışmaları hakkında da bilgiler veren birlik başkanı Ali
Sarı, kooperatifin 27 fabrikasının bulunduğunu söyledi. Kooperatifin 1 milyon 100 bin üyesi
olduğunun altını çizen Sarı, “Kooperatifin Türkiye geneline yayılmış 16 bölge birliği, bin 429
birim kooperatifi, 13 şirketi, 27 fabrikası, 21 işletmesi ve toplamda 7 bin çalışanıyla 150 yıldır
devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3712.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Kışlaklar Kiraya Veriliyor
Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Yeşilhisar'a bağlı Kale,
Akköy ve Erdemli köyleri ile Kocasinan ilçesinin Boyacı Mahallesi sınırları içerisindeki
kışlıkların, göçerlere ihaleyle kiraya verileceğini bildirdi.Kayacan...
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Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Yeşilhisar'a bağlı Kale,
Akköy ve Erdemli köyleri ile Kocasinan ilçesinin Boyacı Mahallesi sınırları içerisindeki
kışlıkların, göçerlere ihaleyle kiraya verileceğini bildirdi.
Kayacan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''2013-2014 yılı kışlatma dönemi için 4342 Sayılı
Mera Kanunu ve ilgili Yönetmeliğin 7. Ve 13. Maddeleri ile Đl Mera Komisyonunun
30.10.2013 tarih ve 728 nolu kararı ile, 2886 Devlet Đhale Kanununun 51/g maddesine göre
Pazarlık Usulü ile Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğüne 19 Kasım 2013 Salı
günü saat 09:30’da ihale edilmeye başlanacaktır. Kışlaklar listedeki şekliyle ihale edilecektir.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğünden
ücretsiz olarak görülebilir'' dedi.
Kayacan, göçerlerin kiralayacakları kışlak için belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici
teminat makbuzu veya teminat mektubu (başvurulacak kışlak için listede karşısında gösterilen
geçici teminat yatırılacaktır), nüfus cüzdanı sureti, ortak kiralayacaklar için ortaklık
beyannamesi ile Đl Mera Komisyonuna müracaat etmeleri gerektiğini de kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3713.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Bıçaklı Kavga : 1 Yaralı
Kayseri'de, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre,
Camii Kebir önünde meydana gelen olayda, M.A.E. ile C.E. nedeni henüz belirlenemeyen
sebepten dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı...
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Kayseri'de, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Camii Kebir önünde meydana gelen olayda, M.A.E. ile C.E. nedeni
henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya
dönüşünce, C.E. elindeki bıçak ile M.A.E.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.A.E. olay yerine

gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardın M.A.E. Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi. M.A.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3714.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Demokratikleşme Paketi Melikşah’ta Tartışıldı
Melikşah Üniversitesi, Genç Aydınlar Kulübü Tarafından düzenlenen ve ünlü yorumcu Prof.
Dr. Atilla Yayla ve yazarlar Gülay Göktürk ve Şenol Kaluç’un katıldığı Demokratikleşme
Paketi konulu panelde, çeşitli güncel sorunlar ele alındı.Son...
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Melikşah Üniversitesi, Genç Aydınlar Kulübü Tarafından düzenlenen ve ünlü yorumcu Prof.
Dr. Atilla Yayla ve yazarlar Gülay Göktürk ve Şenol Kaluç’un katıldığı Demokratikleşme
Paketi konulu panelde, çeşitli güncel sorunlar ele alındı.
Son aylarda Türkiye’nin her alanda gündeminden düşmeyen bir konusu haline gelen çözüm
süreci ve iktidarın demokratikleşme paketi, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans
salonunda Prof. Dr. Murat Şen’in moderatörlüğünü yaptığı Demokratikleşme Paketi konulu
panelde tartışıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla,
“Türkiye’nin yeterince demokratikleşememesinin sebebi, yeterince liberalleşememesidir.
Đnsan hak ve hürriyetleri kavramı Türkiye’nin toplumsal ve siyasal kültürünün derinlerine kök
salsaydı eğer daha kolay demokratikleşirdi” dedi.
Öğrenciler tarafından yorumları en çok merak edilen konuşmacılardan biri olan Bugün
gazetesi yazarı Gülay Göktürk; AK Parti hükümetinin son on yılda yaptığı reform stratejisinin
ders olarak okutulması gerektiğini vurguladı. Göktürk, “Türkiye’de siyasetçiler ilk kez biz bu
PKK sorununu ve kürt meselesini nasıl çözeriz sorusunu sorup cevabını arama lüksüne
Balyoz ve Ergenekon gibi davalardan sonra ordunun siyasetin göbeğinden çıkarılmasıyla
sahip oldu” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3715.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Kocasinan Meclisi 4 Kasım'da Toplanıyor
Kocasinan Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 4 Kasım
2013 Pazartesi günü olağan toplantısını yapacak.Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Başkan Bekir Yıldız...
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Kocasinan Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 4 Kasım
2013 Pazartesi günü olağan toplantısını yapacak.
Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden
Başkan Bekir Yıldız yönetiminde 4 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 16’da Meclis Salonu’nda
toplanarak gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlayacak.
Başkan Bekir Yıldız, 9 asıl maddelik gündemi görüşmek üzere toplanacak Kocasinan
Belediye Meclisi’nin yine ağırlıklı olarak imar değişiklik taleplerini görüşeceğini belirterek,
Đmar Komisyonu'ndan gelen raporların da görüşülerek karara bağlanacağını kaydetti.
Başkan Bekir Yıldız diğer gündem maddeleri hakkında şu bilgileri aktardı:
''Gelişme konut alanı olarak planlı bazı bölgelerde, zemin katlarda ticari faaliyet yapılmaması
yönündeki plan notu değişikliğiyle ilgili imar komisyon raporunu görüşeceğiz. Boğazköprü
Mahallesi'nde revizyon imar planı yapılmasıyla ilgili imar komisyon raporunu da karara
bağlayacağız. Zümrüt Mahallesi'nde bazı sakinlerin ikamet ettikleri mevkiinin bu mahalleden
ayrılması talebiyle, Erkilet'te bin 107 metrekarelik arsanın Kayseri Đl Özel Đdaresi adına
bedelsiz devrinin yapılması talebini de görüşerek sonuçlandıracağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3716.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Türk Ocakları'nın 101. Kuruluş Yılı
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, ''Küresel alanda Türklüğün yüceltilmesi
mefkûresi, bugünün ‘Kızıl Elması’sıdır'' dedi.Türk Ocakları Genel Merkezi'nin her yıl düzenli
olarak yaptığı bölge toplantılarının...
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Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, ''Küresel alanda Türklüğün yüceltilmesi
mefkûresi, bugünün ‘Kızıl Elması’sıdır'' dedi.
Türk Ocakları Genel Merkezi'nin her yıl düzenli olarak yaptığı bölge toplantılarının bu yılki
bölümü, Kayseri şubesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Türk Ocakları Genel

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, “Türk milliyetçileri Ocak çatısı altında tarihten ve milletin
varlığından aldıkları şuur ve ilham ile Türk milletinin hizmetinde yarışmaktadır. Türk
milliyetçilerinin kimseye bir borcu kimseye bir beklentisi ve Allah’tan ve Türk milletinden
başka dayanacağı yer yoktur. Küresel alanda Türklüğün yüceltilmesi mefkûresi, bugünün
‘Kızıl Elması’sıdır” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Öz, şunları kaydetti:
''Türk milleti bir yandan bu küresel hesaplar çerçevesinde kontrol altında tutmaya, PKK ve
Kürt kartı ile hizaya getirilmeye öte yandan ise Đslam dünyasına etkisi dolayısıyla bir takım
projelerde ‘müttefik’ olarak değerlendirilmeye çalışılıyor. Andımız üzerinden vurgu ve
tartışmanın eğitimle bir ilgisi olmadığı bir aşikâr. Andımız bir takım çevreler açısından
problemli tarafı Türklük vurgusudur. Türküm diye başlayan, Ne Mutlu Türküm Diyene diye
biten bir andın bugün okullardan kaldırılması Türklük şuurunun bir tasfiyesidir.''
Konuşmasında, ''Şurası apaçıktır ki, etnik bölücüler verilecek hiçbir tavizle tatmin edilemez.
Çıta, sürekli yükseltilecektir. Peki, o zaman ne yapılmalı? Yapılacak şey bellidir. Akıllı bir
siyasetle terör tehdidi tamamen bertaraf edildikten sonra etnik ve mezhebi köken ayrımı
yapmaksızın bütün vatandaşlarımızı kucaklayan bir davranışla demokrasiyi kökleştirmektir”
dedi.
Toplantıya ev sahipliği yapan Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Bayram
Durbilmez de “Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. yılını kutladığımız şu günlerde sıkıntılı bir
dönemeçten geçiyoruz. Büyük Türk milleti var oldukça bu sıkıntılarında üstesinden
geleceğimize inanıyoruz. Bugün burada yaptığımız faaliyetleri anlatmak yerine 101. yılını
kutlayan asırlık bir çınar olan Türk Ocakları’nın kuruluş felsefesine uygun olarak üzerine
düşen görevi yerine getirecek. Türkiye’nin meseleleri karşısında günümüzde ve gelecekte
nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşsak daha yararlı olacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3717.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Başakpınar'da Asfalt Bereketi
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ve yol yapım ekipleri, Başakpınar
Mahallesi Çağlayan, Ense, Taksim, Kuzey Caddesi ve bağlantı yollarında yaptığı çalışmayla
mahallede asfaltı olmayan yol bırakmıyor.Talas Belediyesi...
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ve yol yapım ekipleri, Başakpınar
Mahallesi Çağlayan, Ense, Taksim, Kuzey Caddesi ve bağlantı yollarında yaptığı çalışmayla
mahallede asfaltı olmayan yol bırakmıyor.
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü asfalt ve yol yapım ekipleri Başakpınar mahallesinde
çalışmalarını sürdürüyor. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, yeni asfalt plentinin günlük
1300 ton kapasitesinin üzerinde rekor bir üretim gerçekleştirdiğini belirterek "geceyi gündüze
katıp mesai kavramı dinlemeden Talas’a hizmet ediyoruz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Talas'ın birçok mahallesinde yol, kaldırım ve asfalt
yapımı çalışmasının eş zamanlı gerçekleştiğini ifade ederek, Başakpınar Mahallesinin tüm
yollarını asfaltla buluşturduklarını söyledi. Yeni asfalt plentinde bir günde 1300 ton asfaltı
hem çıkardıklarını hem de işlediklerini belirten Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Başakpınar - Malatya bağlantısını yaptığımız yolumuzu geniş bir bulvar şekliyle hizmete
sunduk. Başakpınar’da birinci önceliğimiz Kooperatif evleri bölgesindeki yollarımızdı. Kısa
bir sürede alt yapı, kaldırım ve bordür çalışmalarını tamamlayıp asfaltını tamamladık. Daha
sonra mahalle aralarını tamamlıyoruz. Mahalle aralarında daha önce alt yapı hizmetleri
tamamlanmadığı için satıh asfaltla kaplamıştık. Şimdi ise bu hizmetlerin tamamlanmasıyla
tüm yollarımızı yenileyerek sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Bu yıl tüm mahallelerde
gerçekleştirdiğimiz yol çalışmasıyla asfaltta Talas görülmemiş bir hizmetle buluştu. Kendi
ekipmanlarımızla kendi çalışanlarımızla bu çalışmaları devamlılık arz ederek daha kaliteli
yapıyoruz. Sadece Başakpınar için değil Talas sınırları içerisinde asfaltın olmadığı cadde ve
sokağı düşünmüyoruz."
Fen işleri Müdürlüğü asfalt ekiplerini gayretli çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Rifat
Yıldırım, "Talas bu yıl asfaltta altın çağını yaşıyor. Tüm mahallelerimizde yeni açılan ve
bozulan yollarımızın asfaltını yaparak modern hizmetler sunuyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3718.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Lösemili Çocuklar Haftası
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Lösemili Çocuklar Haftası nedeni ile bir mesaj
yayımladı.Tamer, mesajında, halk arasında kan kanseri olarak da bilinen hastalığın
çoğunlukla kemik iliğinden kaynaklanan ve bir tek hücrenin kanserleşmesi,...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Lösemili Çocuklar Haftası nedeni ile bir mesaj
yayımladı. Tamer, mesajında, halk arasında kan kanseri olarak da bilinen hastalığın
çoğunlukla kemik iliğinden kaynaklanan ve bir tek hücrenin kanserleşmesi, daha sonra bu
hücrenin bölünerek çoğalıp, önce kemik iliğini, daha sonra tüm organları istila etmesi
olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarda en sık görülen kanser türü Lösemidir. Beyaz ırkta çocukluk çağında Löseminin
sıklığı 100.000 canlı doğumda yaklaşık 5 kadardır. Lösemi en sık 2 - 5 yaşları arasında
görülür. Bu dönem çocuklarda Lenf dokusunun en aktif olduğu dönemdir. Her şeyden önce
tüm kanserler gibi Löseminin de genetik bir hastalık olduğunu, yani vücudumuzdaki kanser
önleyici veya kanser yapıcı genlerdeki bazı bozukluklar sonucu ortaya çıktığını bilmek
gerekir. Bu bozulmayı kolaylaştıran bazı faktörler vardır. Bunlar arasında iyonizen radyasyon,
bazı virüsler, bazı kimyasal maddeler ve bazı genetik hastalıklar sayılabilir. Löseminin klinik
belirtileri birçok hastalık ile karışır. Halsizlik, iştahsızlık, solukluk, düşmeyen ateş, deride
morluklar veya küçük kırmızı kanama odakları, burun ve diş etlerinden kanama, karında
şişlik, lenf bezlerinde büyüme, kol ve bacak ağrıları bunlar arasında sayılabilir. Bunlardan
birinin veya birkaçının olması durumunda bir çocuk kan ve kanser hastalıkları uzmanına
başvurulmalıdır.

Lösemi çocukluk çağında görülen kanserler arasında tedavi şansı en yüksek olanlardan biridir.
Günümüzün modern tedavi protokolleri ile akut Löseminin genel anlamda tedavi şansı % 70 75'dir. Bazı Lösemi tiplerinde bu oran %90'ın üzerine çıkmaktadır. Ülkemizde Löseminin her
türlü tedavisi en modern şartlarda ve yurt dışından çok daha ucuza yapılabilmektedir. Bunun
için yurt dışına gitmek gereksizdir. Lösemi ile yiyecekler ve yiyecekler içindeki koruyucu
maddeler arasında bugüne kadar herhangi bir ilişki gösterilememiştir. Hamilelik sırasında
sigara içmek veya uyuşturucu kullanmak ile veya hamileliğin ilk 3 ayında röntgen çektirmek
ile Lösemi oluşumu arasında ilgiye işaret eden bilgiler vardır. Bu tür davranışlardan
kaçınılmalıdır. Lösemi tam donanımlı ve Çocuk Kan ve Kanser Hastalıkları bölümü bulunan
bir hastanede tedavi edilmelidir. Bu hastalığın tedavisi ancak bu konudaki uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır. Bu vesile ile, Lösemi Hastalığı ile mücadele eden tüm kardeşlerimize
Allah'tan Şifalar diler saygılar sunarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3719.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Mhp Lideri Bahçeli, Kayseri’de Partisinin
Adaylarını Açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Mart 2014 Yerel
Seçimlerinde partisinden aday olanların tanıtıldığı toplantıların ikincisine katılmak üzere
Kayseri’ye geldi.Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi’nde Kayseri...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Mart 2014 Yerel
Seçimlerinde partisinden aday olanların tanıtıldığı toplantıların ikincisine katılmak üzere
Kayseri’ye geldi. Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi’nde Kayseri ile çevre illerin belediye
başkan adaylarının tanıtımının yapılacağı toplantıya, salonu dolduran partililerin yoğun
tezahüratları arasında girdi. Bu arada partililere, üzerinde MHP lideri Bahçeli’nin fotoğrafı, üç
hilal ve "Artık Yeter" yazısının bulunduğu pet şişeler içinde su dağıtıldı. Su şişelerinin MHP
Kayseri Đl Başkanlığı tarafından hazırlatıldığı öğrenildi. Toplantıda, MHP Yozgat Milletvekili
ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir konuşma yaptı.
Durmaz, Mart 2014’te yapılacak seçimler öncesinde, aday belirlenmesi ve seçimlerle ilgili bir
komite oluşturulduğunu, bu komite tarafından mevcut partili belediye başkanlarının
çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapıldığını, partililerin aday adayları hakkındaki
görüşlerinin alındığını kaydetti. Durmaz, toplam 252 belediye başkan adayının Ankara’da
yapılan toplantıda kamuoyuna tanıtıldığını, Kayseri’deki toplantıda da 9 büyükşehir, 15 il,
147 ilçe ve 301 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 472 adayın tanıtımının
yapılacağını bildirdi. Daha sonra MHP lideri Bahçeli, "Devletin başına Devlet geçecek"
tezahüratları arasında kürsüye çıktı. Bahçeli, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak seçimler için

aday adaylarının tanıtım toplantılarının ikincisini Kayseri’de düzenlemenin mutluluğunu
yaşadıklarını bildirdi. Bahçeli, "Erciyes kadar dik duran gönüldaşlarımızla birlikte olmaktan
iftihar ediyor, gelecek için umutlanıyorum. Bu muhteşem organizasyonu düzenleyen başta
MHP Kayseri Đl Başkanlığına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi. AK Parti'yi
eleştiren MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti: ''Bunlarla doğan her gün bize zarardır. Milli
onuru paspasa çeviren ve kendi çıkarları için Türk milletinin geleceğini hiçe sayanların
verdiği zarara, 'Artık yeter' demeliyiz. Biz baş örtüsü meselesinin kalıcı ve köklü çözümü için
her türlü katkıyı koyacağımızı açıkça belirttik. Başı açık olan da başı kapalı olan da bizim için
en şerefli vatandaşımızdır. Kimin hangi niyette olduğunu bilen ve şaşmaz karar verecek olan
ancak Allah’tır. Toplumsal örf ve geleneklerle çatışmadıkça kimin ne giyeceğini ve nasıl
giyeceğini belirlemek, karışmak kimsenin haddi değildir. Özellikle TBMM’ye başörtülü
gelinmesi olumlu bir gelişme iken, bunu bir zafer havasıyla vermek ise tam tarsine yanlıştır.
Bu meselenin temelli olarak çözülmesi noktasında, geçmişten beri AKP Türkiye’yi
yönetememiş, baş örtüsünü çözememiştir, işsizliği önleyememiş, terörü önleyememiş, baş
örtüsüne sarılmıştır. Artık Başbakan baş örtüsü ile ilgili siyaset yapmaktan vazgeçmelidir.
Hanım kardeşlerimizin bireysel düşüncelerine herkes saygı duymalıdır. Meclis'te bir
milletvekili üzerinden başlatılan pantolon giyme polemiği de bir an önce sonlandırılmalıdır."
Ahmet Kaya'ya verilen ödülü değerlendiren Bahçeli, "Müzik dalında bölücülükten sabıkalı
birine ödül verilmesi geçiştirilecek bir konu değildir. Cumhurbaşkanı Sayın Gül, 'Cani başını
çok özledik' diyerek meydan meydan gezen bir PKK’lıyı mezarından onurlandırmıştır. Sayın
Gül’ün memleketinden soruyorum, bölücülükten yargılanmış, fişlenmiş bir kişiyi, devlet
adına onurlandırma yetkisini kendinizde nasıl görüyorsunuz? Eğer etrafınızda bölücüye,
teröriste ödül verme gibi bir olayı dillendirenler varsa, PKK terör örgütü Çankaya Köşkü’ne
kadar sızmış ve girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, taşıdığınız sorumluluğunun gereği olarak
bunu bize ve hemşehrileriniz Kayserililere izah etmek zorundasınız. Bundan sonra
Cumhurbaşkanı Gül, hızını alamayarak Đmralı canisine Devlet Övünç Madalyası da verecek
midir? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, teröristten başka ödül verecek başka birisini
bulamamıştır. Cumhurbaşkanı Gül, acilen bu kararından vazgeçmelidir. Bir teröriste
Cumhurbaşkanı eliyle ödül verilmemelidir, bu doğru da değildir. Buna kimsenin makamı ne
olursa olsun hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, salona seslenerek, ''Artık bu AKP'yi
göndermeye hazır mısınız? Türk milletini koruyunuz, kollayınız ve geleceğe taşıyınız'' diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3720.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Mhp Lideri Bahçeli Kayseri’de
Aday tanıtım toplantısı için Kayseri’ye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Başbakan Erdoğan’ın Türk siyasetinde gelmiş geçmiş en tehlikeli başbakan olduğunu
söyledi.MHP Kayseri Đl Başkanlığı tarafından...
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Aday tanıtım toplantısı için Kayseri’ye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Başbakan Erdoğan’ın Türk siyasetinde gelmiş geçmiş en tehlikeli başbakan olduğunu
söyledi.
MHP Kayseri Đl Başkanlığı tarafından Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen MHP 2. Aday Takdim Toplantısı’na katılan Bahçeli, “Erciyes Dağı kadar
görkemli ve Erciyes Dağı kadar dik duruşlu kardeşlerimin karşısında olmaktan kıvanç
duymaktayım” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu muhteşem toplantının tertip edilmesinde emeği geçen Kayseri Đl Başkanımıza ve tüm
dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aday olsun olmasın samimiyetle iyi niyetle
partimizin başarısı için çaba gösteren dava arkadaşlarıma takdirlerimi bildiriyorum. Yeni bir
diriliş ve yeniden doğuş olarak da gördüğümüz 30 mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli
idareler seçimine 148 gün kaldı. Bu seçimin ne kadar önemli ve tarihi nitelikte olduğunu
gayet iyi biliyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı sabırla yürütüyoruz. Elbette başarıdan başka
bir seçeneğimizin olmadığının farkındayız.”
Đradelerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 44 yıllık tecrübesi ve üretken belediyecilik çalışmalarıyla ipi
göğüslemeye çok yakın olduğunu belirterek, “Ülkemizin sorunları büyük ve çok boyutludur.
Bölünmemizi projelendiren, zayıflamamızı bekleyen kim varsa bekleme halindedir. Başbakan
Erdoğan, ağırlaşan sorunların lokomotifi olmaktan, küresel oyunlara, kanlı operasyonlara baş
çekmekten çekinmemektedir. Milli insani ve vicdani hasetlerini kaybeden, hidayetle yollarını
bir daha kesişmemek üzere ayıran iktidar, bugünkü durumun bir numaraları faili
durumundadır” ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, 11 yıllık AKP iktidarı döneminde ülkenin büyük ölçüde zarar gördüğünü
savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hiçbir iktidar bugünkü gibi milli ve manevi değerlerimizle oynamadı. Hiçbir iktidar şu
günlerde olduğu gibi Türk’le etnik kimliğiyle yabancılarla boy ölçüşecek kadar hasım
olmamıştır. AKP iktidarı 11 yıldır ülkeyi altüst etmiştir. Büyük milletimize kin duyanlar
AKP’ye hız vermiştir. Başbakan Erdoğan milli iradeyi, Kayseri’nin verdiği milli iradeyi
malzeme yapmıştır. Bu zihniyet demokrasi ile arasına duvar örmüştür. Bu zihniyet diktatörlük
sevdasına kapılmış toplumun tüm kesimlerini şiddet ve baskı ile suçlamayla bölüm sükunetine
mahkum etmeye kalmamıştır. AKP iktidarı uzadıkça Başbakan Erdoğan şımarmıştır.
Başbakan Erdoğan PKK’ya sözde demokratik paketle ikramda bulunan fakat Kayserili
kardeşime acı reçete sunan bu başbakandır. Başbakan Türk siyasetinde gelmiş geçmiş en
tehlikeli kişidir. Bu şahsiyetin milli değerleri uzun süre önce ihtilaf etmiş ve Türkiye’ye gönül
bağlılığı da şekilcilikten ibarettir. Başbakan demokratik terbiye ve adaptan nasiplenmemiştir.
‘Eğer bu ülkede bir diktatör var ise buyursunlar bu diktatörü sandıkta indirsinler’ diyor
Başbakan Erdoğan. Sayın Başbakan Türk milleti inmeyeceğini düşündüğün koltuğundan
yakında indirip seni o koltuktan Yüce Divan’a postalayacaktır. El mi yaman bey mi yaman, o
zaman göreceksin. Pervasızlığının, bölücülüğünün, kibrinin bedelini mutlaka ödeyeceksin.
Orta Doğu emirlerinin hesabını mutlaka vereceksin. Recep Tayyip Erdoğan sandıkla başbakan
olmuş, yine sandıkla baş bölücülükle hüküm giyecektir. Kayseri bu tarihi hesaplaşmaya, Milli
Mücadele kıvamındaki bu kutlu göreve hazır mı? Sizler milli iradenin kesin kararını
Başbakan Erdoğan’ın önüne koyacak mısınız? Ne mutlu Türk’üm diyene sözünden ödü
kopanları geldikleri gibi gönderecek misiniz? Türkiye 30 Mart 2014’te ayağa kalkmalıdır.
Kayserili kardeşim, ‘Artık yeter’ demeli ve mührünü üç hilale vurmalıdır. Artık yeter, şimdi
söz Türkiye’nin, artık yeter, şimdi söz Kayseri’nin. Sözümü yere düşürenleri affetme
milletim. Đsmini yok sayanları hoş görme milletim. Kayserili kardeşim; seni işsiz, fakir ve
çaresiz bırakanlara, ‘Artık yeter’ deme zamanı gelmiştir. Bir sebeple AKP’ye oy vermiş
muhterem kardeşlerim. Nereye kadar dayanacaksın? Nereye kadar sabır göstereceksin? ‘Artık
yeter’ demek için neyi bekliyorsunuz? Allah için soruyorum. Daha neyin olmasını

bekliyorsunuz? Đktidardakilerle geçen her gün isleme zarardır. Türklüğün kaybıdır. Bunlarla
geçen her gün uçurumun dibine çekilmektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3721.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Ak Parti’de Aday Patlaması
Kayseri’de AK Parti’den 16 ilçe Belediye Başkanlığı için şimdiye kadar 95 kişinin aday
adalığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.Teşkilat mensupları ve diğer aday adaylarının
müracaatları için sürenin 1 Aralık 2013 tarihine...
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Kayseri’de AK Parti’den 16 ilçe Belediye Başkanlığı için şimdiye kadar 95 kişinin aday
adalığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Teşkilat mensupları ve diğer aday adaylarının müracaatları için sürenin 1 Aralık 2013 tarihine
kadar devam ettiği ifade edilirken, Melikgazi Belediye Meclis üyeliği için de 68 başvuru oldu.
AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Akkışla Belediye Başkanlığı 1ç1n
9, Bünyan için 8, Felahiye için 4, Develi için 10, Đncesu için 7, Melikgazi için 1, Kocasinan
için 1, Pınarbaşı için 5, Sarız için 10, Sarıoğlan için 9, Talas için 10, Tomarza için 7, Yahyalı
için 5, Yeşilhisar için 5, Özvatan için 4 belediye başkan aday adayı başvuruda bulunurken,
Hacılar Belediye Başkanlığı için henüz başvuran aday adayı olmaması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3722.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Kasımpaşa 3 Puanı 3 Golle Aldı
Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya
3-0 mağlup oldu.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmaya talihsiz...
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Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya
3-0 mağlup oldu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmaya talihsiz başladıklarını belirterek, "Maçtan önceki istek ve

arzunun, bu maça iyi yansıyacağından emindik. Rakipten çok pozisyona girdik ama maalesef
top kaleye girmeyince gol olmuyor. Đnşallah maç içindeki bir pozisyon penaltı değildir. Bizim
olduğumuz yerden değerlendirmek çok zor. Tekrar izlemek lazım. Ancak bizim gördüğümüz
yerden penaltı gibi geldi. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz talihsizlikleri de başkan sizlerle
hafta içinde paylaştı. Şu an 11 puanımız daha olsaydı, bu durum bu maçlara da olumlu bir
şekilde yansırdı" diye konuştu.
Kayseri Erciyessporlu oyuncu Murat Akın ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maçı çıkış
maçı olarak görüyorduk, ama maalesef olmadı. Pozisyonumuz olmasına rağmen hak
etmediğimiz bir yenilgi aldık. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarımıza
bakıyoruz" dedi.
KASIMPAŞA CEPHESĐ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, kazandıkları için mutlu olduklarını dile
getirerek, "Geçmişte yaşadığım ve birlikte olduğum insanları gördüğüm için de çok
mutluyum. Son maçlarda çok iyi oynuyoruz. Takım kendini buldu. Ancak her maç değişik.
Futbolcular olarak herşeyimizi futbola vermemiz lazım. Her şey bir maçta bitmiyor. Bu
maçlar zor maçlar. Ancak burada erken bir gol geldi ve işimiz kolaylaştı. Traore golü atsaydı,
sonuç böyle olmayabilirdi. Biz daha iyi ve daha güçlü olabiliriz inşallah" ifadelerini kullandı.
Kasımpaşasporlu futbolcu Kubilay ise, "Öncelikle hocama teşekkür ediyorum, bana şans
verdiği için. Đyi bir seri yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Kupa maçımız ve ondan
sonraki Gaziantep maçı bizim için önemli" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3723.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Korkutan Patlama
Kayseri’de, bir dairede meydana gelen patlama, binada korku dolu anların yaşanmasına neden
oldu.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Selimiye Mahallesi’nde bulunan
Körfez apartmanının 5. katındaki bir dairede, yemek yapıldığı...

03 Kasım 2013 Pazar 11:12

Kayseri’de, bir dairede meydana gelen patlama, binada korku dolu anların yaşanmasına neden
oldu. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Selimiye Mahallesi’nde bulunan
Körfez apartmanının 5. katındaki bir dairede, yemek yapıldığı sırada patlama meydana geldiği
öğrenildi. Patlama sonrasında olay yerine itfaiye, 112 ve Kayserigaz ekipleri ile polis ekipleri
sevk edildi. Mutfakta meydana gelen patlamaya itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken,
Kayserigaz ekipleri tarafından ise binanın doğalgazı kesildi. Herhangi bir yaralanmanın
olmadığı patlamada, daire sakinleri, “Sabah kahvaltısı için patates kızartıyorduk. Aniden bir
patlama oldu. Korkuyla yatak odasına kaçtık, oradan da balkona çıktık” diyerek olayı anlattı.
Yapılan incelemelerden sonra bina sakinleri rahat bir nefes aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3724.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Üniversiteler Gençlik Ve Spor Kulübü’nde
Galibiyet Sevinci
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi 5. Grupta yer alan Kayseri temsilcilerinden Üniversiteler
Gençlik ve Spor Kulübü ligin 2. haftasında Atatürk Spor salonunda oynadığı maçta Kılıçaslan
Koleji Spor Kulübünü 94-65 yenerek galibiyet serisine devam...
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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi 5. Grupta yer alan Kayseri temsilcilerinden Üniversiteler
Gençlik ve Spor Kulübü ligin 2. haftasında Atatürk Spor salonunda oynadığı maçta Kılıçaslan
Koleji Spor Kulübünü 94-65 yenerek galibiyet serisine devam etti. Antrenör-Oyuncu Hasan
Aksoyak maçtan sonra yaptığı değerlendirmede "Ligin 2. haftasında gerçekten çok genç ve
koşan bir rakibe karşı oynadık. Maçın ilk periyotu ve 2. periyorudun ilk 5 dakikası karşılıklı
sayılarla geçti. Maçın 15. dakikasından sonra oyuna ağırlığımızı koymaya başladık ve
bulduğumuz son saniye basketiyle soyunma odasına 46-34 önde gittik. 3.Periyodun başından
itibaren dış atışlardaki ve hızlı hücumlarda ki yüksek yüzdemiz sayesinde farkı biraz daha
açtık. Son periyotta da maç genelde karşılıklı sayılarla geçti ve maçtan 94-65 galip ayrıldık”
dedi. Aksoyak, “Bizim için gerçekten çok önemli bir galibiyet oldu. Ligin sürpriz
takımlarından birisiyiz ve bu galibiyet serimizi deplasmanda oynayacağımız maçla devam
ettirerek gurupta ilk 3 iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Şimdi önümüzde ki hafta deplasmanda
oynayacağımız Trabzon Đdmanocağı Spor Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacağız.
Bugünkü maçta centilmence mücadele eden Kılıçaslan Koleji Spor Kulübü antrenör ve
sporcularına teşekkür ediyor bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3725.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Göz Tembelliği 0-6 Yaş Arasında Tedavi Edilmeli
Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Varol Şen, halk arasında sık
karşılaşılan göz tembelliğinin çocuk yaşlarda tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı. Đlerleyen
dönemlerde tedavi geciktiği takdirde istenmeyen sonuçlar...
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Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Varol Şen, halk arasında sık
karşılaşılan göz tembelliğinin çocuk yaşlarda tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı. Đlerleyen
dönemlerde tedavi geciktiği takdirde istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Göz tembelliğinin görme azlığı şeklinde kendini gösterdiğini söyleyen Varol Şen, “Organik
bir problem olmadan özellikle tek gözde görme azlığıyla seyreden bir tablodur. Genellikle
çocukluk yaş döneminde ortaya çıkıyor. Đki göz arasındaki görme kalitesini değiştiren her
türlü durum, görme seviyesinin az olduğu taraftaki görme kalitesini önemli ölçüde azaltıyor”
dedi.
Göz tembelliğinin ortaya çıkmasında değişik olduğunu vurgulayan Şen, “Görmenin normal
gelişimi için gözde algılanan görüntünün beyinde de algılanması gerekiyor. Đki gözden gelen
görüntü beyinde birleştiriliyor. Bu iki gözden gelebilecek görüntüyü bozan herhangi bir
durum görme seviyesinin tek tarafta az olmasına sebep oluyor. Gözlük kullanımında ise bir
gözde numara varken diğer gözde olmaması göz tembelliğinin olduğunu gösteriyor. Şaşılıkta
yine aynı şekilde iki göz arası görme kalitesinin düşük olduğundan kaynaklanıyor” ifadelerini
kullandı.
“ĐLK 6 YAŞ ÇOK ÖNEMLĐ”
Göz tembelliğinin oluşmasında cinsiyet ayrımı olmadığını sözlerine ekleyen Şen, “Tüm
toplumda görülme sıklığı değişiktir. Yüzde 1,5 ve 3,5 arasında oranında görülebiliyor. Đlk 6
yaş tedavi için çok önemlidir. 6 yaşına kadar tedavide cevap alınabiliyor. 6 yaşından sonra
cevap almak biraz daha zor” diye konuştu.
Đlaç tedavilerinin yanı sıra farklı tedavi yöntemlerinin olduğuna dikkat çeken Şen, tembel
kalmış gözü diğer gözü kapatarak görmeye zorlamak en etkili tedavi şeklinden biri olduğunu
söyleyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3726.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Yenidoğan'a Çok Fonksiyonlu Tesis
Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesindeki Çiftekuyular Camii zemin katında içerisinde
yaşlıların biraraya geldiği vakithaneden, kadınlara Kur'an kursuna ve kadınların sosyal
hayattaki konumlarını artırmak için kadın kültür merkezinin bulunduğu...
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Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesindeki Çiftekuyular Camii zemin katında içerisinde
yaşlıların biraraya geldiği vakithaneden, kadınlara Kur'an kursuna ve kadınların sosyal
hayattaki konumlarını artırmak için kadın kültür merkezinin bulunduğu çok amaçlı tesis
hizmete açtı.
Açılış törenine Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ın yanı sıra, Đl Müftü Yardımcısı
Mahmut Taşyapan, Đlçe Müftüsü Turgut Erhan, Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Alaattin Kayabaşı, esnaf, çok sayıda kadın ve vatandaşlar katıldı. Đlçe Müftüsü Turgut Erhan,
Talas'taki Kur'an kurslarının diğer ilçelere örnek düzeyde olduğunu belirterek, Başkan Rifat

Yıldırım'a teşekkür etti. Camilerin sadece namaz kılınan bir ibadethane olmadığını kaydeden
Müftü Erhan, "Camilerin amacı herkesin kendine ait bir şeylerin bulduğu mekanlardır.
Çiftekuyular Camimizin altında da hem hanım kardeşlerimiz için Kur'an kursu, aynı zamanda
kültürel hayatına canlılık kazandıracak kadın merkezi, ayrıca camide namazlarını kılanlar için
hoş zaman geçirilebilecek vakithane bulunuyor. Camilerimiz böylelikle asli hüviyetine
dönüyor." dedi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, geçmişteki mahallelilik bilincine bakıldığında
vakithane, Kur'an kursu ve kadın kurs merkezlerinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 7
yıldır buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Komşular birbirleriyle görüşüp komşuluk ilişkileri
gelişsin istiyoruz" diye konuştu. Başkan Yıldırım, tesisle ilgili bilgiler de vererek, "Vakithane
kısmının içerisinde tansiyon ölçümünden çay ikramına kadar her şey mevcut. Kadın kültür
merkezinde ise hanım kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda eğitilmesini
amaçlıyoruz. Hatta çocuklar için oyun alanları dahi yapıldı. Her şey modern şekilde yapıldı.
Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından tesis, dualarla hizmete açıldı. Başkan Yıldırım ve beraberindekiler,
tesisi inceleyerek bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3727.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Avrupa Hastanesi’nden Makine Mühendislerine
‘çocuğun Gelişim Dönemleri’ Semineri
Türkiye Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi üyesi makine mühendislerine ‘Çocuğun
Gelişim Dönemleri’ hakkında seminer verildi.Makine Mühendisler Odası Kayseri Şube
Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde, katılımcılara...

02 Kasım 2013 Cumartesi 11:14

Türkiye Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi üyesi makine mühendislerine ‘Çocuğun
Gelişim Dönemleri’ hakkında seminer verildi.
Makine Mühendisler Odası Kayseri Şube Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde,
katılımcılara Avrupa Hastanesi Uzman Psikologu Resmiye Öztürk tarafından çocuğun gelişim
dönemlerinde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler verildi.
Seminer hakkında bilgiler veren Makine Mühendisleri Odası Bayan Üye Komisyonu Başkanı
Berrin Eyidemir, “Buraya bütün makine mühendisleri arkadaşlarımız için faydalı bir şeyler
yapabilir miyiz düşüncesiyle geldik. Oda başkanımızın da destekleri ile böyle bir girişimde
bulunduk” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3728.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Mhp Lideri Devlet Bahçeli Kayseri’de
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanı
adaylarını açıklamak için düzenlenen toplantıya katılmak üzere Kayseri’ye geldi.MHP lideri
Bahçeli, Boğazköprü Zabıta Karakolu önünde MHP Kayseri...
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanı
adaylarını açıklamak için düzenlenen toplantıya katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
MHP lideri Bahçeli, Boğazköprü Zabıta Karakolu önünde MHP Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu, MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe
belediye başkan adayları ile partililer tarafından karşılandı.
Karşılamada partililerle tek tek tokalaşan Bahçeli, daha sonra bir otele geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3729.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Kayseri’de Rabia Gecesi
Kayseri'de, Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından Rabia Gecesi etkinliği düzenlenirken,
programa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Abdurrahman Dilipak, sigara içilmesini
eleştirerek, “Sigaraya vereceğiniz parayı kardeşlerinize...
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Kayseri'de, Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından Rabia Gecesi etkinliği düzenlenirken,
programa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Abdurrahman Dilipak, sigara içilmesini
eleştirerek, “Sigaraya vereceğiniz parayı kardeşlerinize verin aç kalmasınlar” dedi.
Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen Rabia Gecesine, araştırmacı yazar Abdurrahman
Dilipak, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, Eğitim - bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen Rabia Gecesi Kuran Tilaveti ile başlarken,
ardından programa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Abdurrahman Dilipak,
dünyanın barış ve kardeşlikten yana kurulması gerektiğini söyledi. Dilipak ayrıca, "Türkiye
çaresizlere yardım ediyor. Çünkü bizim dinimizde iyilik yapmak var. Şimdiler de Amerika ve
Avrupa çaresiz. Onlar şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Koskoca Avrupa bir Yunanistan'ı
kurtaramıyor. Sizin yardımlarınızla Somalili kardeşlerimiz ayağa kalktı. Sizin yardımlarınız
birçok ülkedeki Müslüman kardeşlerinize ulaşıyor. Bugün sahip olduğunuz güç sizin onlara

yaptığınız yardımın karşılığıdır. Çünkü Allah kendi rızası için başkalarına yardım edenlere
iyiliklerinin karşılığını 10 katıyla, 100 katıyla geri vereceğini söylüyor” şeklinde konuştu.
''Dünyada en fazla yardım eden üçüncü ülkeyiz'' diyen Dilipak, “Gelirine göre en fazla yardım
eden birinci ülkeyiz. Bütün Müslümanların zekatlar, filtreler ve yardımların toplamı sadece 7
milyar dolar. Sigaraya verdiğiniz para ise 10 milyar dolar. Sadece sigaraya verdiğiniz parayla
Afrika'da temel ihtiyaçları bakımından aç insan kalmayacak. Bir şehadet parmağınızın
arasında sigara hoşunuza gidiyor mu? O sigarayı ayağınızın altına alın. Hadi. Benden
utanmayın, Allah’tan utanın. Sigaraya vereceğiniz parayı kardeşlerinize verin aç kalmasınlar”
dedi.
Dilipak’ın konuşmasının ardından programa katılanlar, ellerindeki sigaraları salona attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3730.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Kayseri Şekerspor, Đstanbulspor’a Konuk Oldu
Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 10. haftasında Đstanbul
Deplasmanına giderek, Lig’in 2. sırasındaki Đstanbulspor A.Ş.’ye konuk oldu. Maçın ilk
dakikasından itibaren zorlu çekişmeye sahne olan maç 2-2...
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Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 10. haftasında Đstanbul
Deplasmanına giderek, Lig’in 2. sırasındaki Đstanbulspor A.Ş.’ye konuk oldu. Maçın ilk
dakikasından itibaren zorlu çekişmeye sahne olan maç 2-2 bitti.
Karşılaşmayı Orta Hakem Mustafa Aydın, Yardımcı Hakemler Đsmail Yılmaz, Mustafa Çavuş
ve 4. Hakem Halil Ertan Yılmaz 4’lüsü yönetirken, Kayseri Şekerspor karşılaşmaya; Güven,
Tayfun, Altan, Önder, Şenol, Emre Gemici, Durdu, Mustafa Serkan, Gökhan, Đlyas ve Emre
Öztürk 11’i ile başladı. Đstanbulspor ise karşılaşmaya; Hüseyin, Emre, Murat, Burak, Güney,
Ozan, Yavuz, Efe, Abdulkadir, Emrah ve Coşkun ilk 11’i ile çıktı.
Karşılaşmaya her iki takımda hızlı başlarken, Kayseri Şekerspor, 2 dakikada Altan’ın sert şutu
ile gole çok yaklaştı. Maçın 4. dakikasında ise rakip oyuncu Güney’in kullandığı serbest
vuruşun ardından, kale önünde topla buluşan Đstanbulsporlu Murat’ın kafa vuruşu, kaleci
Güven’in muhteşem kurtarışıyla, dışarı çıktı. Karşılaşmanın 10. dakikasında Kayseri
Şekersporlu Mustafa Serkan Güçlü’nün ortasına kafa vuruşu ile cevap veren Emre’nin şutu az
farkla dışarı çıktı. 14. dakikada Altan’ın kullandığı köşe atışının ardından topla buluşan
Tayfun Yanar’ın kafa vuruşu da direkten dönerken, Kayseri Şekerspor bu atakla birlikte gole
bir adım daha yaklaşmış oldu. Maçın 30. dakikasında rakiplerini geçerek kaleci ile kaleci ile
karşı karşıya kalan Kayseri Şekersporlu Emre Gemici, topu aşırtma bir vuruş ile filelere
göndererek, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. 41. dakikada yine Emre Gemici’nin sert şutu
ise kalecinin kucağında kaldı. Đlk yarınının sona ermesine saniyelere kala sağ kanattan yapılan
ortayı iyi değerlendiren Đstanbulsporlu Abdulkadir, kafa vuruşuyla skoru 1-1 e getirdi.

Karşılaşmanın bu anlarından itibaren başka gol olmayınca ilk yarı 2-1 Đstanbulspor’un
üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayseri Şekerspor beraberlik için gol yolları ararken, 50.
dakikada Đstanbulsporlu Abdulkadir, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek skoru 21’e getirdi. Maçın 56. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kayseri Şekersporlu Önder’in
sert volesi kalecinin kucağında kalırken, maçın 71. dakikasında, oyuna ikinci yarı giren
Kayseri Şekersporlu Đsmail’in sert şutu direkten döndü. Maçın 85. dakikasında rakip kale
önündeki karamboldan iyi yararlanan Kayseri Şekersporlu Tugay, Kayseri Şekerspor’u
beraberliğe taşıyan golü atarak skoru 2-2’ ye getirdi.
Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma, karşılaşma 2-2 berabere
sonuçlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3731.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın Talas
Belediye Başkanlığı’na Aday Adayı Oldu
Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın Talas Belediye Başkan adaylığı için partisinin ilçe
teşkilatına bir grup arkadaşıyla birlikte adaylık müracaatında bulundu.ĐGM Başkanı Sadettin
Aydın ve beraberindekileri kapıda karşılayan AK...
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Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın Talas Belediye Başkan adaylığı için partisinin ilçe
teşkilatına bir grup arkadaşıyla birlikte adaylık müracaatında bulundu.
ĐGM Başkanı Sadettin Aydın ve beraberindekileri kapıda karşılayan AK Parti Talas Đlçe
Başkanı Ragıp Dost, aday adaylığı için müracaat eden Aydın ve arkadaşlarına müracaatlarının
hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.
Adaylık müracaatı sırasında bir açıklama yapan Sadettin Aydın, “Talas Belediye Başkan
Adaylığı için partime müracaat dilekçemi sundum. Đnşallah şahsım, Talas ve Partimiz için
hayırlı uğurlu olur. Ben bu işi hizmet yarışı olarak düşünüyorum, biz büyük bir aileyiz, burada
diğer müracaat eden arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Kısmet olur, bu görev bize verilirse
layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Eğer bu görev bizden başka bir arkadaşa verilirse de
onun yanında yer alıp gece gündüz çalışacağımı da buradan taahhüt ediyorum. Tekrar
müracaatımız Talas’ımıza ve partimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3732.html
Erişim Tarihi: 04.11.2013

Özhaseki'den Hizmet Turu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki haftaya, yapım çalışmaları süren
bazı projeleri yerinde görerek başladı. Özellikle Kaleiçi, Mimarsinan ve Kurşunlu Parkı'nda
incelemelerde bulunan Başkan Özhaseki, zaman zaman parkta...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki haftaya, yapım çalışmaları süren
bazı projeleri yerinde görerek başladı. Özellikle Kaleiçi, Mimarsinan ve Kurşunlu Parkı'nda
incelemelerde bulunan Başkan Özhaseki, zaman zaman parkta bulunanlarla da sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki incelemelerine Cumhuriyet Meydanı'ndan
başladı. Başkan Özhaseki'nin inceleme turunda Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz
Tekinsoy ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu. Önce Kaleiçi'ndeki çalışmaları ardından
da meydandaki cephe düzenlemelerini gören Başkan Özhaseki çalışmaların gidişatı hakkında
yetkililerden bilgiler aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kurşunlu Parkı'na geçen Başkan
Özhaseki, yenilenecek olan parktaki çalışmaları takip etti. Proje üzerinden parkın
yenilendikten sonraki halini gören Başkan Özhaseki, inşaatta kullanılacak malzemelerle
yakından ilgilendi. Başkan Mehmet Özhaseki parkta bulunan taksici esnafı ve bazı
vatandaşlarla da sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki Kurşunlu Parkı'ndan sonra Mimarsinan Parkı'na geçti.
Gevher Nesibe Medresesi önünden parka giren Başkan Özhaseki, Selçuklu Müzesi'ne
dönüşecek olan medresenin son durumu hakkında da bilgiler aldı. Ardından yine proje
üzerinden Mimarsinan Parkı'nın son halini inceleyen Başkan Mehmet Özhaseki, "Kar gelip
kış tam olarak kendisini gösterene kadar yapım ve inşaat çalışmalarını devam ettirmek
istiyoruz. Bugün de hem Kale içi, hem de Kurşunlu ve Mimarsinan Parkları'ndaki son durumu
yerinde gördük. Ayrıca meydana çıkan bulvarlardaki cephe kaplama çalışmalarını inceledik.
Şehrin sosyo-kültürel hayatına katkı sağlayacak, estetik yönden gelişimini hızlandıracak bu
projeleri en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3733.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Tükenmeye Yüz Tutmuş Meslekleri Yaşatmaya
Çalışıyorlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Ali Güler ve Feridun Pekeş Zamak Alpaga ve Cam
Üfleme sanatından oluşan sergi açarak, tükenmeye yüz tutmuş meslekleri yaşatmaya
çalışıyor.Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen etkinlikte, Kültür...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Ali Güler ve Feridun Pekeş Zamak Alpaga ve Cam
Üfleme sanatından oluşan sergi açarak, tükenmeye yüz tutmuş meslekleri yaşatmaya
çalışıyor.Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı
sanatçıları Ali Güler ve Feridun Pekeş Zamak Alpaga ve Cam Üfleme sanatından oluşan sergi
açtı. Cam üfleme sanatı yapan Feridun Pekeş, “Cam üfleme sanatını yaklaşık 10 yıldır
yapıyorum. Burada camlara çeşitli şekiller veriyoruz. Cam üfleme sanatı ile vazolar,
aydınlatma araçları, biblolar ya da hediyelik cam eşyalar yapabilirsiniz. Ben bunun eğitimini
de veriyorum. Bu işi meslek olarak değil, sanat olarak görüyorum. Cam üfleme sanatını
tanıtmak için Kayseri’ye geldik. Đnşallah öğrenmek isteyenler olursa öğretmeye hazırız.
Ölmeye yüz tutmuş sanatı kurtarmak istiyoruz” dedi. Alpaga sanatı yapan Ali Güler ise,
“Burada çeşitli takılar yapıyoruz. Özellikle bayanlar için çeşitli kolyeler yapıyoruz. Alpaga
sanatını öğrenmek isteyenler olursa öğretiyoruz. Bu amaçla Kayseri’ye geldik. Bundan 500 600 yıl önceki figürleri günümüze uyarlayarak takıya çeviriyoruz. Đşte kolye, küpe, yüzük gibi
çeşitli takılar yapıyoruz. Biz aynı zamanda sanatkar olduğumuz için Osmanlı ve Selçuklu
dönemindeki figürleri günümüze taşıyoruz. Bundan da esinlenerek gençlerimize anlatıyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3734.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri U17 Ligi A Grubu
U17 Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Talasgücü Belediyespor, Esentepespor'u 8-0 gibi
farklı bir sonuç ile mağlup etti.STAT: ArgıncıkHAKEMLER: Harun Alas xxx Ali
Yurtsevenyener xxx M. Akif Dikmen xxxBUĞDAYLISPOR-U17: Ali Rıza Demirayak xx...
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U17 Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Talasgücü Belediyespor, Esentepespor'u 8-0 gibi
farklı bir sonuç ile mağlup etti.
STAT: Argıncık
HAKEMLER: Harun Alas xxx Ali Yurtsevenyener xxx M. Akif Dikmen xxx
BUĞDAYLISPOR-U17: Ali Rıza Demirayak xx Osman Karapınar xx, Oğuzhan Kalem xxx
Beratcan Yörenç xx Fatih Yiğit xxx Ferhat Onur xxx Burak Tunceli xxx Enes Malik xxx
Mehmet Akif xxx Hasan Yazılıtaş xx (Dk.41 Ali Rıza xxx ) Musa Kaya xx (Dk.41 Ubeytullah
xxx)
YAVRU ASLAN-U17: Ali Đhsan Çam x Yusuf Nevşehirli xx Mustafa Topaktaş x Hüseyin
Akın xx Enes Delipoyraz x Abdullah Aydilek x Can Ölçer x Đbrahim Gürbüz x Onur Şahiner
xx Batuhan Daşgın x Cesur Gemici xx
GOLLER: Dk.50 Oğuzhan Kalem, Dk.59 Ubeytullah, Dk.66 Burak Tunceli, Dk.70 Mehmet
Akif (Buğdaylıspor) Dk.7-32 Seyfullah Cesur, Dk.54 Yusuf Nevşehirli (Yavru Aslan)
KIRMIZI KART: Dk.80 Yusuf (Y.Aslan)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3735.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan karşılaşmada güçlü rakibi Mimarsinanspor’u 2-1
mağlup eden Tomarza Belediyespor zirveye bir adım daha yaklaştı.STAT: Sümer Stadı 1
Nolu SahaHAKEMLER: Ramazan Koca xxx Muhammed Türksoy xxx Fikret Ünal...
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Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan karşılaşmada güçlü rakibi Mimarsinanspor’u 2-1
mağlup eden Tomarza Belediyespor zirveye bir adım daha yaklaştı.
STAT: Sümer Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Ramazan Koca xxx Muhammed Türksoy xxx Fikret Ünal xx
SAHA KOMĐSERĐ: Mehmet Yılmaz
MĐMARSĐNANSPOR: Sami Yıldırım xx Đbrahim xx Ahmet Polat xx Ahmet Seda xx Tarık
xx Recep Karataş x (Dk.30 Rüstem Çin xx) Harun Tahta xx Mükremin xx Osman
Görüryılmaz xx Bulut Yılmaz xx
TOMARZA BELEDĐYESPOR: Deniz Ülker xxx Volkan Bektaş xx Kemal Uzun xx Yunus
Pekel xxx Mehmet Arı xxx Süleyman Koç xxx Mikail Mağara xxx Selçuk Yılmaz xxx Metin
Yılmaz xxx Kayhan Yılmaz xxx Erdem Karataş xxx
GOLLER: Dk.53 Mükremin (Mimarsinanspor) Dk.43 Erdem Karataş,Dk.87 Selçuk Yılmaz
(Tomarza Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3736.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri U17 Ligi C Grubu
U17 Ligi C Grubu'nda şampiyonluğun en güçlü adayı olan Erkiletspor, Argıncık Esnafspor 'u
9-1 mağlup etti.STAT: ArgıncıkHAKEMLER: M.Emre Doğruer xxx Güven Bülbül xxx
Batuhan Karakaya xxxERKĐLETSPOR -U17: Şükrü Bayram xxx Erdal Doğan...
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U17 Ligi C Grubu'nda şampiyonluğun en güçlü adayı olan Erkiletspor, Argıncık Esnafspor 'u
9-1 mağlup etti.
STAT: Argıncık
HAKEMLER: M.Emre Doğruer xxx Güven Bülbül xxx Batuhan Karakaya xxx
ERKĐLETSPOR -U17: Şükrü Bayram xxx Erdal Doğan xxx Saffet Yıldız xxx Doğukan Çetin
xxx Hasan Göğerçin xx (Dk.34 Hasan Öztaş xxx) Süleyman Yasa xxx Turan Derecik xxx
Kaan Özcan xxx Alihan Okur xx Onur Demir xxxx Umut Hakan Özdemir xxx (Dk.51 Yusuf
Eroğlu xx)
ARGINCIK ESNAFSPOR -U17: Ahmet Aslan x Furkan Kaşıkara x Gökhan Yalavuz x Ali
Birçek x Cafercan Mirkan x Mehmet Can Özmen x Seffan Karasu x Ercan Polat x Okan
Altundal x Mehmet Faruk Medet xx Süleyman Doğan
GOLLER: Dk.3.12.33.36.46.71.80+2 Onur Demir, Dk.50 Hasan Öztaş, Dk.80 Süleyman
Yasa (Erkiletspor) Dk.68 Mehmet Faruk Medet (A.Esnaf)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3737.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri U17 Ligi B Grubu
U17 Ligi B Grubu'nda orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında üç puanı alan taraf
Buğdaylıspor oldu.STAT: ArgıncıkHAKEMLER: Harun Alas xxx Ali Yurtsevenyener xxx
M. Akif Dikmen xxxBUĞDAYLISPOR-U17: Ali Rıza Demirayak xx Osman Karapınar...
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U17 Ligi B Grubu'nda orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında üç puanı alan taraf
Buğdaylıspor oldu.

STAT: Argıncık
HAKEMLER: Harun Alas xxx Ali Yurtsevenyener xxx M. Akif Dikmen xxx
BUĞDAYLISPOR-U17: Ali Rıza Demirayak xx Osman Karapınar xx, Oğuzhan Kalem xxx
Beratcan Yörenç xx Fatih Yiğit xxx Ferhat Onur xxx Burak Tunceli xxx Enes Malik xxx
Mehmet Akif xxx Hasan Yazılıtaş xx (Dk.41 Ali Rıza xxx ) Musa Kaya xx (Dk.41 Ubeytullah
xxx)
YAVRU ASLANU-17: Ali Đhsan Çam x Yusuf Nevşehirli xx Mustafa Topaktaş x Hüseyin
Akın xx Enes Delipoyraz x Abdullah Aydilek x Can Ölçer x Đbrahim Gürbüz x Onur Şahiner
xx Batuhan Daşgın x Cesur Gemici xx
GOLLER: Dk.50 Oğuzhan Kalem, Dk.59 Ubeytullah, Dk.66 Burak Tunceli, Dk.70 Mehmet
Akif (Buğdaylıspor) Dk.7-32 Seyfullah Cesur, Dk.54 Yusuf Nevşehirli (Yavru Aslan)
KIRMIZI KART: Dk.80 Yusuf (Y.Aslan)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3738.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Pınarbaşı’da Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre A.U.A.’nın kullandığı otomobilin, Kayseri-Malatya
karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildiği...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını
kaybetti. Edinilen bilgiye göre A.U.A.’nın kullandığı otomobilin, Kayseri-Malatya
karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildiği öğrenildi.
Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan G.A.’nın ağır yaralandığı, ambulans
ile kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3739.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri’de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kayseri’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre
Kayseri’de, Sarımsaklı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, piknikten
döndükleri öğrenilen G.K. yönetimindeki 34 GZ 1792 plakalı...
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Kayseri’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’de, Sarımsaklı köyü yakınlarında meydana gelen trafik
kazasında, piknikten döndükleri öğrenilen G.K. yönetimindeki 34 GZ 1792 plakalı otomobile,
karşıya geçmeye çalıştığı sırada C.T.’nin kullandığı odun yüklü kamyonun çarptığı öğrenildi.
Kazada, 34 GZ 1792 plakalı otomobil hurdaya dönerken, G.K. ve yanında bulunan bir kişinin
yaralandığı, olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza sonrasında yan yatan kamyonun kasasında bulunan odunlar yola saçıldı. Odunlar,
kamyon şoförü ve vatandaşlar tarafından yol kenarına toplandı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3740.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri’de Tkip Üyesi Olduğu Đleri Sürülen 5
Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri’de Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda,
Yargıtay tarafından terör örgütü kapsamına alınan Türkiye Komünist Đşçi Partisi’ne (TKĐP)
üye oldukları ileri sürülen ve aralarında bir öğretmenin...
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Kayseri’de Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda,
Yargıtay tarafından terör örgütü kapsamına alınan Türkiye Komünist Đşçi Partisi’ne (TKĐP)
üye oldukları ileri sürülen ve aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri ve Nevşehir’de yapılan operasyonlarda, Yargıtay
tarafından terör örgütü kapsamına alınan Türkiye Komünist Đşçi Partisi’ne üye oldukları ve
çalışma yaptıkları tespit edilen H.B., U.Ç., S.K., H.B.K. ve T.Ş.T.’nin yakalanarak gözaltına
alındığı öğrenildi.
Yapılan operasyonda S.K.’nin öğretmen olduğu ortaya çıkarken, örgütün bölge sorumlusu
olduğu tespit edilen H.B.’nin 2001 yılında tuttuğu ölüm orucu nedeniyle rahatsızlandığı ve
dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in çıkardığı aftan yararlandığı öğrenildi.
Terörle Mücadele ekiplerinin Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu ve Kayseri Đşçilerin Birliği
Derneği’nde yakaladığı zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel
dokümanın ele geçirildiği bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 5 kişi, doktor kontrolünden sonra adliyeye
sevk edildi. Gözaltına alınan 5 kişinin Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadelerinin alınmasına
başlandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3741.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Đl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Yapıldı
Đl Genel Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, Sadettin Aydın Başkanlığında yapıldı.Đl Özel
Đdaresinde yapılan toplantıda, 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun 45. maddesi ile Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi gereği...
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Đl Genel Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, Sadettin Aydın Başkanlığında yapıldı.Đl Özel
Đdaresinde yapılan toplantıda, 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun 45. maddesi ile Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi gereği hazırlanan 2014 mali yılı bütçe teklifi konusu
görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin
Aydın, "Đl Özel Đdaresinin son bütçe görüşmesini yapıyoruz. Đnşallah bu bütçenin hayırlı
olmasını diliyorum. Ayrıca Đl Genel Meclisi üyelerimiz 5 yıldır bu mahallelere hizmet
etmişlerdir. Bundan sonraki hizmetler Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yapılacak.
Tabi ki Đl Genel Meclisi unutulmamalıdır. Đnşallah yerel seçimler sonrası görev alacak olan
arkadaşlar çalışmalarını sürdürecek, görev almayanlar ise onlara yardım edecektir" diye
konuştu. Đl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Halit Demir ise, "30 Mart'ta yapılacak
olan seçimlerde yerel yönetimler olarak etkin görevde olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Meclisimizde üye olan arkadaşlarımızın yerel yönetimlere talip olmalarında buranın bir
basamak olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bütün aday arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.
Đl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hamdi Andaç'da, "Bu meclisten aday adayları
çıktı. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Aday adaylığı süreci yaşıyoruz. Aday adaylığı seçim
sürecinde aday olmayanların partisine hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3742.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Turizm Sokağında Sona Doğru
Talas'ta 100 yıl öncesine dönüştürülmesi amaçlanan Ali Saip Paşa Sokağı'ndaki 60 tarihi
konak ve evin restorasyon projesi, son olarak doğal taş döşenmesiyle tamamlanıyor. Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, tarihi dokuda gerçekleştirdikleri...
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Talas'ta 100 yıl öncesine dönüştürülmesi amaçlanan Ali Saip Paşa Sokağı'ndaki 60 tarihi
konak ve evin restorasyon projesi, son olarak doğal taş döşenmesiyle tamamlanıyor. Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, tarihi dokuda gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem geçmiş
hem de gelecek nesillere hizmet ettiklerini belirtti.
Talas Belediyesi tarafından başlatılan projede sona gelindi. Osmanlı dönemine ait sokağı
yeniden ortaya çıkarmayı hedefleyen Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nde son
düzenlemeler yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda 60 tarihi konak ve evin restorasyonunun
tamamlanmasının ardından alt yapı kuruluşları da 600 metre uzunluğundaki sokakta
çalışmalarını bitirdi. Doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, içme suyu, internet gibi hizmetlerini
tamamlayan alt yapı kuruluşlarından sonra en son iş olarak Arnavut kaldırımı döşenmesine
geçildi.
Ali Saip Paşa Sokağı ve bağlantılı yollarda başlanılan kaldırım yapımının sokağın tarihi
dokusuna uygun çalışmaları olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, çok
büyük bir proje olan çalışmanın sonuna gelindiğini söyledi. Başkan Yıldırım, toplamda 5 bin
metrekare Arnavut kaldırımın döşenmeye başladığını belirterek, “100 yıl öncesinin sokağı
aslına uygun şekilde yeniden doğuyor” dedi.
Sokaktaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber projede yer alacak diğer
unsurlar hakkında bilgiler veren Başkan Yıldırım, şöyle konuştu: “Sokakta Türk-Đslam el
sanatları eserlerinden, üniversiteli gençlere hizmet edecek sinema ve film eğitimine, butik
otellerden, kafeteryalar, restoranlara ve yöresel ürünlere kadar çok geniş bir alanda hizmet
verecek işyerleri yer alarak sokağa canlılık katacak. Şuanda el sanatlarından gümüş atölyesi
ve film atölyesi hizmetine başladı. Sokakta yer alacak diğer hizmet kollarıyla burası tam bir
yaşayan tarihi sokak hüviyetine bürünmüş olacak. Đnşallah çok kısa bir süre içinde burayı tam
olarak hizmete açacağız. Tabiat ve kültür varlıklarıyla zengin bir yapıya sahip olan
Talas'ımızın turizmde kalbi bu sokakta atacak. ”
Başkan Yıldırım, projede emeği geçen ekip arkadaşlarına ve alt yapı kuruluşlarına teşekkür
ederek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3743.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri’de Kumar Baskını: 15 Gözaltı
Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan
ve oynatan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet...
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Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan
ve oynatan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından
Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi’nde batakhane olarak tabir edilen yerlere operasyon
yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda 98 adet pul, oyun kağıtları, çetele, yazboz, hesap
defteri ve bir miktar para ele geçirildiği bildirildi.

Baskında gözaltına alınan 15 kişinin haklarındaki sorgularının tamamlandığı ve adliyeye sevk
edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3744.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayserili, Kayseriliyi Dolandırdı
Kayseri'de 'Ucuz Araba' vaadiyle yüzlerce vatandaştan 9 milyon lira civarında para toplayan
eski mobilya işçisi Rıza K. paralarla birlikte kayıplara karıştı.Kayseri'nin Melikgazi ilçesine
bağlı Mimar Sinan Kasabası'nda, ortaya çıkan dolandırıcılık...
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Kayseri'de 'Ucuz Araba' vaadiyle yüzlerce vatandaştan 9 milyon lira civarında para toplayan
eski mobilya işçisi Rıza K. paralarla birlikte kayıplara karıştı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimar Sinan Kasabası'nda, ortaya çıkan dolandırıcılık
olayıyla ilgili konuşan vatandaşlar, bundan 2 sene kadar önce hemşehrileri olan ve yakından
tanıdıkları mobilya işçisi Rıza K'nın, ucuz fiyata araba satmaya başladığını ve bu sayede
herkesin güvenini kazandığını, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin de Rıza K.
aracılığıyla ucuza aldıkları arabaları piyasa değerinde satarak kar etmek için, Rıza K'ye gözü
kapalı para verdiklerini söylediler.
Ucuza araba getireceğini söyleyen Rıza K'ye 40 bin lirasını kaptıran işyeri sahibi Samet
Çetintaş, ''Bundan 2 sene öncesine kadar kirada oturan ve sanayide mobilya işçisi olarak
çalışan köylümüz, hemşehrimiz Rıza K. ucuza araba satmaya başladı. Bir, iki derken bazı
vatandaşlara ucuz fiyatla arabalar verdi. Çevrede güven sağlayınca ve bu iş kulaktan kulağa
yayıldıkça, ucuza lüks arabalar da getirmeye başladı. Bunları yem olarak kullandı. Daha sonra
arabalar bugün geliyor, yarın geliyor diye herkesi oyaladı ve bugüne geldik. Şimdi Rıza'yı
telefonla arıyoruz, ulaşamıyoruz. Evinden de kaçmış'' diye konuştu.
Samet Çetintaş, yaşadığı dolandırıcılık olayını şöyle anlattı:
''Đki sene önce Rıza K. ucuz fiyata araba satmaya başladı ve ilk başta yaklaşık 15 kişiye
satışlarını da verdi. Biz bunu ilk duyduğumuzda pek aldırmadık. Gümrükten veya hacizden
geliyordur, deyip şüphelenmedik. Arabaları alanlar teker teker servise, emniyete gösterdiler.
Arabalarda hiçbir sıkıntı yoktu. Olay böylece giderek daha çok dillendi. Sadece Mimar
Sinan'dan yaklaşık 120 kişiden para topladı. Ben de bunlardan biriyim. 2 ay önce 40 bin TL
verdim. Sürekli yarın geliyor, ertesi gün geliyor, araban hazır deyip oyaladı. En son Çarşamba
günü geliyor deyip Salı günü ortadan kayboldu. Bir daha da ses soluk çıkmadı, hiçbir haber
alamadık. Şimdi de ortalıkta yok. Benim bildiğim Argıncık’ta bir kişiden 1 trilyon aldığı.
Đnsanlar 1 trilyonunu, 2 trilyon yapacaktı. Kısa yoldan para kazanacaklardı. Ucuz araba alıp
kendileri satacaklardı. Ancak Rıza K. arabaların satışını da öyle hemen vermiyordu. Önce
arabayı veriyordu, 5 ay sonra satışını veriyordu. Örneğin ilk benden para aldı. Benden aldığı
parayla başkasına verdiği arabanın işini hallediyordu. Daha sonra sayı ilerledikçe ilerledi ama
hiçbirini halletmedi. Bu kirada oturan adam çarşıda 350 bin TL’ye 2 tane daire aldı. Şimdi

ulaşamıyoruz. Telefonları kapalı. Hasan diye bir ortağı vardı. Onu da arıyoruz ama geldi,
gelecek deyip oyalıyor bizi. Çalışarak kazandıklarımızı, biriktirdiklerimizi verdik ama şu anda
paranın akıbetini bilmiyoruz. Koyunlarını, evini, arsasını satanlar, emekli ikramiyesini
verenler, bankadan kredi çekenler ve hanımının bileziklerini bozup verenler var. Şu anda
dolandırılan birçok kişi var, ama ortaya çıkmak istemiyorlar. Elimizde evrak vs. olmadığı için
şikayetçi olamadık. Biz savcılığa gitmedik ancak savcılığa gidenler var. Bu kişinin Savcılıkta
kaydı var. Đfadesini vermiş, sonra serbest bırakılmış. Çünkü ortada delil yok.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3745.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Ak Gençlik Sandık Müşahit Toplantısı Yaptı
AK Parti Kocasinan Đlçe Gençlik Kolları tarafından, sandık başkanları ve sandık
müşahitlerine yönelik, yerel seçimler istişare toplantısı yapıldı.AK Parti Đl binasındaki
toplantıya, AK Parti Đl Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat Yelkenoğlu,...
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AK Parti Kocasinan Đlçe Gençlik Kolları tarafından, sandık başkanları ve sandık
müşahitlerine yönelik, yerel seçimler istişare toplantısı yapıldı.
AK Parti Đl binasındaki toplantıya, AK Parti Đl Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat Yelkenoğlu,
Bilal Neşeliler, Đl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Đlçe Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, Kocasinan Đlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyar Şahin, il ve ilçe genlik
kolları ile sandık başkanları ve sandık müşahitleri katıldı.
Kokteyl tarzında düzenlenen toplantıda, salonu dolduran gençlere hitaben konuşan Kocasinan
Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden, "Sizler de bu heyecan ve azim olduğu sürece, ben her
seçime sizlerle girmeye ve kazanmaya hazırım. Girdiğimiz her seçimleri de kolayca ve başarı
ile alırım. Yeter ki, sizler bu heyecanınızı ve şevkinizi hiç bir zaman kaybetmeyin." dedi.
Đl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okandan da, gençlik kollarından tutunda, an kademe
kadar hep birlikte bir aile gibi olduklarını dile getirerek, "Bu ailenin de öle bir ağabeyleri var
ki, şimdiye kadar görmediğimiz gençlerin önünü açmak için, sürekli uğraş veren bir
başkanımız var. Gelecek gençlerin alt yapısı ile oluşan bir gelecek olacak. Bu Ak gençler
doğru bir teminattır. Bu gençlik var oldukça inşallah, Kayserimize hizmet hasbi kanallarla
yerine gelecektir." şeklinde konuştu.
AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Tayyar Şahin ise, Türkiye'ye sevdasını vermiş bir partinin
gençleri olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
" AK Parti teşkilatının, yani Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu
teşkilatın, ne zahmetlerle buralara geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 2013 Mart ayı sonunda
yerel seçimler yapılacak. Belki de, Türkiye'nin tarihi boyunca yaşayacağı , dönüm
noktalarından olan bir seçim süreci geçireceğiz.
Demokratikleşme Paketi ve Çözüm Süreci bu seçimi farklı kılan en önemli noktalardan biri.
Şunu hiç bir zaman unutmayalım ki, seçim sandıkta kazanılıyor. Yani, sandıklarda yapılan

hilelere yakın tarihimizde hepimiz şahit olmuşuzdur. O yüzden bizim sandık
başkanlarımızdan ve sandık müşahitlerimizden istediğimiz ve üzerinde durduğumuz en
önemli nokta sandık. Hiç bir teşkilatın bu güne kadar yapmadığı bir çalışma yapıyoruz. Tüm
teşkilatımız, gençler olarak bizlere yeterli desteği veriyorlar. Onlarında bizlerden istedikleri
çok basit bir şey var. O da sadece her kes üzerine düşen görevi yapacak. Sadece herkes
sandığına sahip çıkacak. Sadece herkes oyuna sahip çıkacak. Büyük Usta'nın bizlere yapmış
olduğu liderliği unutmayacak. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3746.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Doğalgazda Yüzde 70’e Varan Tasarruf
Sağlayabilirsiniz
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar doğalgaz kullanımında yüzde 70’e
varan tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu belirterek, “Tasarruf için iyi izolasyon şart”
dedi.Bahtiyar, öncelikle akılcı bir tüketimle doğalgazda...

04 Kasım 2013 Pazartesi 12:55

Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar doğalgaz kullanımında yüzde 70’e
varan tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu belirterek, “Tasarruf için iyi izolasyon şart”
dedi.Bahtiyar, öncelikle akılcı bir tüketimle doğalgazda yüzde 70’e varan bir tasarruf
sağlamanın mümkün olduğunu belirterek, “Evimizde alabileceğimiz basit tedbirlerle ve
yapılacak hazırlıklarla büyük oranda tasarruf sağlayabiliriz. Doğalgazda tasarrufu sağlamanın
ilk yolu iyi bir izolasyondur. Kapı-çerçeve ve duvarlar dahil olmak üzere bu alanlarda yapılan
izolasyon toplamda yüzde 40-45 oranında ısı kaybını önlüyor” dedi.
Diğer yandan, evlerde kullanılan oda termostatının tasarrufa büyük katkısı olduğunu belirten
Bahtiyar, bu cihazlar sayesinde odaların sabit bir sıcaklıkta kalarak olası doğalgaz sarfiyatını
engellediğini söyledi. Ayrıca, her bir derecelik ısı artışındaki enerji artış miktarının yüzde 6
oranında olduğuna dikkat çeken Bahtiyar, kombilerin sürekli ısı ayarı ile oynamak yerine
onları oda termostatları ile sabit bir sıcaklıkta çalıştırmanın daha doğru olduğunu sözlerine
ekledi.
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, radyatörlerin önüne ve üstüne ısı
yayılımını önleyecek hiçbir eşyanın konulmamasını, pencerelerin mümkünse çift camlı
olanlardan tercih edilmesini, kullanılmayan odalardaki radyatörlerin kapatılmamasını, güneşin
doğmasıyla perdelerin açılmasını ve güneşin batmasıyla birlikte perdelerin de kapatılması gibi
uygulanması basit ve önemli tavsiyelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3747.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

6 BĐN KĐŞĐ RABĐA GECESĐ’NDE BULUŞTU
Kayseri'de, Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından düzenlenen Rabia Gecesine Kayserili
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 bin duyarlı vatandaşın katılımıyla gerçekleşen geceye,
Araştırmacı Yazar Abdurrahman Dilipak’ın konuşması damga vurdu
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Kayseri'de Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından Rabia Gecesi etkinliği düzenlendi. Kadir
Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken
geceye 6 bin duyarlı vatandaş katıldı. Rabia işaretli dövizler ve çeşitli pankartlar açan
katılımcılar, Esad ve Mısır'daki darbe aleyhinde sloganlar attı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmasının ardından sahneye gelen Abdurrahman Dilipak
yaptığı konuşmayla katılımcıları adeta mest etti. Konuşmasına, Meclise başörtüsü ile giren
milletvekillerini selamlayarak başlayan Dilipak, ‘Ümmetin yoksul kesiminin bugün içerisinde
bulunduğu duruma bir çare olabilmek için, getirdiğiniz tekbirleri hayatınızda da yaşadığınızı
göstermek için öncelikle size hiçbir faydası olmayan sigaranızdan feragat edin. Türkiye
çaresizlere yardım ediyor. Çünkü bizim dinimizde bu var. Đyilik yapmak var. Şimdilerde
Amerika ve Avrupa çaresiz durumdalar. Onlar şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Koskoca
Avrupa bir Yunanistan'ı kurtaramıyor. Sizin yardımlarınızla Somalili kardeşlerimiz ayağa
kalktı. Sizin yardımlarınız 110 ülkedeki Müslüman kardeşlerinize ulaşıyor. Bugün sahip
olduğunuz güç sizin onlara yaptığınız yardımın karşılığıdır. Dünyada en fazla yardım eden
üçüncü ülkeyiz. Gelirine göre en fazla yardım eden birinci ülkeyiz. Bütün Müslümanların
zekâtlar, filtreler, yardımlar toplamı sadece 7 milyar dolar. Sigaraya verdiğiniz para ise 10
milyar dolar. Sadece sigaraya verdiğiniz parayla Afrika'da temel ihtiyaçları bakımından aç
insan kalmayacak’ dedi.
Dilipak’ın yapmış olduğu bu konuşmadan sonra katılımcılar ceplerindeki sigaraları alana
atarken salon tekbir ve alkış sesleriyle yankılandı. Dilipak, yenidünyada ülkemizin gücünün
ve konumunun yükseldiğine dikkat çekerken, Mavi Marmara olayından sonra Đsrail’in artık
Türkiye’den korktuğuna vurgu yaptı. Hesap ve dengelerin değiştiğini belirten Dilipak, artık
gücün Türkiye’de olduğunu söyledi.
Program daha sonra Âdem Bilir, Mehmet Bilir ve Fatih Bilir kardeşlerin Kur`an-ı Kerim
tilaveti ve Grup Genç’in ilahi ve ezgileriyle devam etti.
Programa katılan Eğitim-Bir-sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan ve Kayseri Barosu
Başkanı Fevzi Konaç, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplumu
birbirine yaklaştıran ve farkındalık yaratan bu tür organizasyonların daha sık yapılması
gerektiğini belirterek Kayseri Kardeşlik ve iyilik Platformuna güzel gece için teşekkür ettiler.
Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3748.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

KAYSERĐ GÜNDEM RABĐA GECESĐNDE
ĐLGĐ ODAĞI OLDU
Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu’nun düzenlemiş olduğu Rabia Gecesi’nin medya
sponsorluğunu üstlenen Kayseri gündem’in gecede açtığı stant katılımcılar tarafından yoğun
ilgi gördü
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Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu’nun düzenlemiş olduğu Rabia Gecesi’nin medya
sponsoru olarak geceye katılan ve stant açan Kayseri Gündem, Kayserili vatandaşlar
tarafından yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar birçok organizasyonun medya sponsorluğunu
üstlenen, birçok organizasyona katılan ve katıldığı her organizasyona damgasını vuran,
takdirleri toplayan Kayseri Gündem Rabia Gecesi’nde de yine ilgi odağı oldu. Yaptığı haber
ve attığı manşetleriyle Kayseri’de gündemi belirleyen gazetemiz, atmış olduğu manşetleri ve
yapmış olduğu haberleri gecede katılımcıların yorumuna sundu. Standımızı ziyaret eden
katılımcılar memnuniyetlerini dile getirirken, gazetenizi övgü yağmuruna tuttular.
Güçlülerin gündemi değil, gündemin gücü ilkesini benimseyen ve bu doğrultuda çizgisini
bozmadan ilerleyen Gazeteniz Kayseri Gündem, gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı siz
değerli okurlarına teşekkürü bir borç bilir.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3749.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

GAZETECĐ ADEM ÖZKÖSE ERCĐYESLĐ
GENÇLERLE BULUŞTU
Birkaç yıldır adını sıkça duymaya başladığımız, yalnız Türkiye’nin değil, tüm dünyanın
yakından tanımaya başladığı Gazeteci Yazar ve Aktivist Adem Özköse Enderun Eğitim
Kültür Vakfı gençlerinin organize ettiği bir konferansa konuk olarak Kayseri’ye geldi
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Birkaç yıldır adını sıkça duymaya başladığımız, yalnız Türkiye’nin değil, tüm dünyanın
yakından tanımaya başladığı Gazeteci Yazar ve Aktivist Adem Özköse Enderun Eğitim
Kültür Vakfı gençlerinin organize ettiği bir konferansa konuk olarak Kayseri’ye geldi.
Önce Erciyes Üniversitesi’nde bir konferansa katılan Gazeteci Yazar Adem Özköse, ardından
aynı günün akşamında vakfın konferans ve toplantı salonunda ikinci bir konferansa katıldı.
Adem Özköse, konuşmasına Đslam dünyasının içinde bulunduğu gidişatı masaya yatırmak
suretiyle analiz ederek, önce bir durum değerlendirmesi yaptı. Ardından bir yönüyle sanki
karamsar bir tablo gibi gözümüze görünen bir takım olayların aslında boş yere çekilen acılar
değil, tam manasıyla yeniden dirilmemiz ve doğrulmamız için çekilen doğum sancıları
olduğunu vurguladı. Daha sonra Đslam dünyasından bir çok anısını katılımcılarıyla paylaşarak
katılımcıları hiç tanımadıkları Müslümanların yüreklerine açtı. Đslam dünyasına genel bir
bakıştan sonra özel ve kafa karışıklığına neden olan yönleriyle Suriye'yi, Suriye'nin dilinden
anlatarak mazlumların yaşadıklarına tercüman olmaya çalıştı.
Samimimi ve ikna edici bir konuşmanın takibinde katılımcıların soruları ve hatıra fotoğrafı
çekimlerinin ardından program sona erdi.
Haber-Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3750.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

ARTIK 10 NUMARA KÜTÜPHANEMĐZ VAR
Kütüphanecilik hizmet ve şartlarına uygun olmayan Kayseri Đl Halk Kütüphanesi, Müdire
Aslıhan Uygun ve ekip arkadaşlarının özverili çalışmaları ile bir dizi tadilattan geçirilerek,
Avrupa standartlarında bir kütüphaneye dönüştürüldü.
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Kütüphanecilik hizmet ve şartlarına uygun olmayan Kayseri Đl Halk Kütüphanesi, Müdire
Aslıhan Uygun ve ekip arkadaşlarının özverili çalışmaları ile bir dizi tadilattan geçirilerek,
Avrupa standartlarında bir kütüphaneye dönüştürüldü.
Kayseri Đl Halk Kütüphanesi 2 yıl süren tadilatların ardından yeniden hizmete açıldı. Baştan
sona yenilenen kütüphane Avrupa standartlarında bir görünüme ve hizmet binasına
dönüştürüldü.
Kütüphane binasının ilk önce mevzuat gereği depreme dayanıklı hale getirme amacıyla
yenileme çalışmaları başladığını belirten Kayseri Đl Halk Kütüphanesi Müdiresi Aslıhan
Uygun kütüphanede yapınan yenileme çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti. Uygun, ‘Yapılan
ölçüm ve incelemelerde eski Kütüphane binamız 5 şiddetinde bir depreme dahi
dayanamayacak durumda çıktı. Yapılan çalışmalarla bir depreme dayanaklılık projesi
hazırlandı ve ihaleye çıkıldı. Yapı olarak depreme güçlendirildikten sonra, bina planı olarak
kütüphaneye uygun olmayan içyapıyı taşıyıcı kolonlar zarar görmeyecek şekilde duvarlar
yıkılarak kullanıma uygun hale getirildi. Daha önce kütüphanecilere sorulmadan yapılan ve

bir sağlık ocağını andıran yapıyı baştan sona yenileyerek hizmetlerimizi engellemeyecek bir
dizayna kavuşturduk’ dedi.
Yeni binada hiçbir ayrıntı atlanmadı
Đki yıl süren tadilat çalışmalarının sonunda bütün birimleri yenileyerek Avrupa standartlarında
bir kütüphaneyi Kayseri’ye kazandırdıklarını ifade eden Uygun, ‘Yapmış olduğumuz revize
çalışmalarını anlatacak olursak eki kütüphanelerde olduğu gibi bizim kütüphanemizde de olan
depoya sıkıştırılmış kitapları çıkararak açık raf sistemine geçtik. Çok güzel bir konferans
salonu ve sergi salonu yaptık. Engelli okuyucu, ziyaretçiler için bina genelinde çalışan bir
engelli asansörü ve görme engelli okuyucularımız için görme engelli bilişim odası dizayn
ettik. Yeni bir kent arşivi oluşturduk 1930 yılının gazetelerinden ve Kayseri hakkında
yazılmış kitaplardan oluşan. Salonlarımıza özel isimler verdik bu sayede otomasyonda
okuyucuyu yönlendirerek zamandan tasarruf edeceğiz. En üst katımıza sessiz okuma salonu
yaptık. Sınava hazırlanan gençlerimiz bu yeni salonumuzda ders çalışabilecekler. Akşam
19.00’ye kadar açık olan kütüphanemizde isteyen herkes gelip araştırmasını yapabilecek kitap
okuyabilecek. Bunların yanında bir internet salonu oluşturduk. Kütüphaneyi ziyaret eden
herkes binamızın istediği yerinden internet ağımızı kullanabilecek. Giriş katımızda bir çocuk
okuma salonu oluşturduk ve orası buna uygun şekilde tasarlandı’ diye konuştu.
Epey bir zorluk çektik ama…
Binayı bu hale getirene kadar ekip ve çalışanlar olarak epey bir zorluk çektiklerini söyleyen
Uygun ‘Gelen okuyucuların yüzlerindeki o şaşkınlığı mutluluğu ve memnuniyeti görmek
çektiğimiz zorlulukların mükâfatı oldu bizlere. Gelen her ziyaretçinin duasını almak hayli
mutlu ediyor bizleri. Bu binayı bu haline getirirken bizlerden desteğini esirgemeyen
bakanlığımıza ve Genel müdürlüğümüze canı gönülden teşekkür ediyoruz’ dedi.
‘60 bin kitaplı spesifik bir kitap koleksiyonumuz var’
Depolara sıkıştırılmış kitapları çıkararak okuyuculara kazandırdıklarını belirten Kayseri Đl
Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Fikret Özüberk, ‘Şuanda 60 bin kitaplık çok spesifik bir
kitap koleksiyonumuz var. Ama bazı ziyaretçiler geliyor ‘ Sanki bu kadar okuyan var mı?
Neden bu kadar zahmete girdiniz’ gibi bir takım yorumlarda bulunuyorlar. Herkesin
bildiğinin aksine Türkiye’de ve Kayseri’de okuma oranı hayli yüksek. Kimse kitapçıların satış
oranlarına bakarak böyle bir yargıya varmasın’ ifadelerinde bulundu.
Şuanda hizmete açık olan kütüphaneye Kayserili vatandaşlar istedikleri zaman ziyaret
edebilirler. Đlerleyen günlerde ise resmi bir açılış töreni düzenlenecek.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk- Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3751.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

EN SEVDĐĞĐN SURE VE BU SEVGĐNĐN
SEBEBĐ NEDĐR?
Üniversiteli genç kardeşlerimizin bazılarına, “Kerim Kitabımız Kur’an’dan en çok hangi
sûreyi sevdiklerini ve bu sevgilerinin sebebi”ni sorduk. Đmanlarının özlerine, gözlerine ve pek
tabi sözlerine yansıdığı günbegün ayan olan kardeşlerimizin hepsinden, birbirinden güzel
cevaplar aldık. Hayatın tümüne hitap eden bir aziz Kitapla ne kadar haşır-neşir olduklarını
gözlemlemiş oluyoruz böylece. Bu sözleriyle emsal teşkil etmelerini ve tüm gençlerimizin
ilahî kitapta bir an bile uzak durmamalarını temenni ediyoruz
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Üniversiteli genç kardeşlerimizin bazılarına, “Kerim Kitabımız Kur’an’dan en çok hangi
sûreyi sevdiklerini ve bu sevgilerinin sebebi”ni sorduk. Đmanlarının özlerine, gözlerine ve
pek tabi sözlerine yansıdığı günbegün ayan olan kardeşlerimizin hepsinden, birbirinden güzel
cevaplar aldık. Hayatın tümüne hitap eden bir aziz Kitapla ne kadar haşır-neşir olduklarını
gözlemlemiş oluyoruz böylece. Bu sözleriyle emsal teşkil etmelerini ve tüm gençlerimizin
ilahî kitapta bir an bile uzak durmamalarını temenni ediyoruz.
Kiminin uzunca, kiminin de kısa bir şekilde vermeyi tercih ettiği vahiy kokulu cevapları, bu
güzel genç yüreklerden bütün genç-yaşlı yüreklerin dikkatine rikkatle sunarız. Buyurun:
HAKAN ÇELĐKTEN (ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ, MALZEME MÜHENDĐSLĐĞĐ
BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐSĐ)
En sevdiğim ve etkilendiğim sûre, Tevbe sûresidir, diyebilirim. Bu sûre Enfal sûresinin
devamı veya başlı başına bir süre olup olmadığı ihtilaflı olduğu için başına besmele
yazılmamış. Bu sûrede, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğini ve bundan sonra da asla
onların Kâbe’ye yaklaştırılmayacağı anlatılmaktadır. Allahın kâfirleri nasıl rezil ve perişan
edeceğini söylerken, öte yandan da müşriklere tevbe etmeleri yönünde uyarılar yapılmaktadır.
“Haram olan aylar dışında, müşrikleri öldürün, onları yakalayın hapsedin ve başlarında durun.
Ancak tevbe eder, namazı dosdoğru kılar ve zekâtı verirlerse artık serbest bırakın” diyerekten
tevbe etmenin ehemmiyeti vurgulanmış. Allah’a ortak koşup kendini kâfir edenleri büyük bir
gazap beklediğini söylerken, müşrikler için en olağan şeyin tevbe olduğunu söyleyerek bu
sürenin ehemmiyetinden bahsedilmiş. Beni vuran da, işte buradaki tevbeyle yola gelme
olayıdır. Kurtulmalarının, daha doğrusu kelle koltuktan yaşama korkusundan sıyrılmalarına
tek çare tevbe. Allahu Ekber…
BURAK ARICAK (ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ, TARĐH BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐSĐ)
Öncelikle, “Kur’an’da en çok hangi süreyi seviyorsun?” gibi bir soruya, sadece birkaç örnek
sûre vermek yetmez. Çünkü Müslümanlığımızın gereği olarak, her okuduğumuz sûre’de
Rabbimizin de bize verdiği duyguya dayanarak tefekküre dalarız. Ama beni en çok etkileyen
surelerin başında, Rahman sûresi gelir. Şöyle başlar: “Rahman Kur’an’ı öğretti, insanı
yarattı ve ona düşünüp beyanı öğretti.” diye devam eder. Bu da, bizim için Rabbimizin
verdiği en güzel nimettir. Allah’ın kudretini, her canlının ona boyun eğdiğini, göğü yükseltip
ve ölçüyü koyduğunu, adaletli davranmamızı, bizim için var ettiği nimetleri ve öbür dünyada

da, daha güzel nimetlerle donatacağını ifade eder. Ve bu gibi sûrenin ayetlerinin sonunda da
kafiyeli olarak Rabbimizin: “hangi nimetlerimi yalanlıyorsunuz?” diye sorması, insanı
tefekküre davet eder. Rabbim, bu ayetlere uyup ona göre hayat kurmayı nasip etsin.
SEYYĐD MUHAMMED DOĞAN (ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ, ĐŞLETME BÖLÜMÜ
ÖĞRENCĐSĐ)
Đhlâs Suresi, tevhid akidesini beyan ettiğinden bu sureye ayrı bir sevgi beslerim. Đnsan,
inandığı veya inanmak istediği varlığı tanımak ister; hakkında bilgi sahibi olmadığı,
tanımadığı varlığa inanması zordur. Allah bu surede kendini tanıtır bize:
BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM
1- De ki; O Allah tektir
2- Allah Sameddir.
3- Kendisi doğurmamıştır ve (başkası tarafından) doğrulmamıştır.
4- Hiçbir şey O'nun dengi değildir.
Tevhid akidesinin temellerini oluşturan bu ayetlerin çok iyi anlaşılması, üzerinde durulması
ve her zaman gündemde tutulması gerektiği düşüncesindeyim; Müslümanca düşünüş bunu
gerektirir. Allah tektir, demek hiçbir şey onun dengi değildir, demek inanmış kalpler için
üzerinde durulduğunda çok derin anlamlar içermelidir. Allah tektir, demek Allah'ı yegâne güç
olarak kabul etmektir. Allah tektir, demek hayatını O’nun istediği şekilde tanzim etmek
demektir. Hiçbir şey onun dengi değildir, demek emrine itaat edilecek, hükmüne boyun
eğilecek tek otorite, tek ilah O'dur demektir. Allah'tan gayri tüm ilahları, tağutları yok
saymak demektir. Ne bir ideoloji, ne bir şahıs, ne bir para ne de herhangi başka bir şeylerin;
yaşamın merkezine konularak ilahlaştırılan bu tür şeylere yok diyebilmek, karşı durabilmek
için Allah'ı bilmek ve O’nu birlemek için bu sureye ayrı bir sevgi beslerim.
MEHMET
KOCA
(ERCĐYES
ÜNĐVERSĐTESĐ,
ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK
MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐSĐ)
Ben, Kur’an’da en çok bilim ayetlerinden etkileniyorum. Çünkü, insanın akıl süzgecinden
geçmeyen bir şey, kalp süzgecinden geçmez. Kur’an’da, tâ o zamanlardan haber verilen
birçok ayet var. Bu ayetler, günümüzde Kur’an mucizesini apaçık ortaya koyuyor. Görmeden
inanmamızın sebebi de bu. Çünkü Kur’an’da tereddüt edecek tek bir ayet yok ve bilimsel
ayetler 1400 sene önce bugünkü teknoloji ile bulunamayan çoğu şeyi önceden haber vermiştir.
Bu da, Kur’an’ın bu dünyayı, evreni tam anlamıyla bilen bir yaratıcı tarafından geldiğini
ispatlıyor… Mesela en çok etkilendiğim ayet: "Güneş de kendisi için tespit edilen bir
karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir." (Yasin,
36/38) Burada güneşin yörüngesinden bahsediliyor, hem de daha o zamanlarda dünyanın bile
yuvarlak olduğu bilinmezken. Bu yüzden Kur’an’ın her ayeti insanı etkiliyor. Gerçekçi ve
yüzde yüz doğru olmasından, şüpheye yer vermemesinden dolayı, bu ayetleri seviyorum.
MUHAMMED BAŞARAN (ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ, ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK
MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐSĐ)
Mustazafların eve dönüşü... Yıllarca işkence görmüş evlerinden, yurtlarından edilmişlere bir
muştudur Fetih sûresi… Đnna Fetahna leke fethan Mubina... Allahu Teala, kullarına büyük
ödül vermek için sabırlıdır. O güzel ödülü hak etmek gerekir. Sadece Allah için her şeyini
bırakıp bilmedikleri yerlere gitmek her yiğidin harcı değildir. Ödül almak da kolay değildir.
Büyük sabrın büyük direnişin ödülü nihayet fetihtir. Fetih sûresi zamanımızda gerçekleşen
Müslüman coğrafyamızdaki uyanışlara, ışıktır esasen. Yüreğime fetih doğar bu sûre söz
konusu olunca. Ayetlere bir başka yönelirim, Rabbimin vahyini daha fazla önemserim onunla.
Kısaca, gönlümü fetheden sûredir Fetih Sûresi.
FURKAN KESER (SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ, ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ
BÖLÜMÜ MEZUNU-YENĐ)
Bizleri, yeryüzüne gönderirken sadece kendisine kulluk göreviyle görevlendiren, ola ki
şaşarız, yanılırız, unuturuz diye Peygamberler ve O Peygamberlere de bizleri kendisiyle

uyarmak üzere vahiy gönderen Allah, şüphesiz çok merhametlidir. Ahir zaman ümmeti
olarak, elimizde bulunan tek Hak kitap, içerisindekilerin noktasına, virgülüne kadar ilahî
kaynaklı olduğu yegâne hitap olan Kur’an’ın elbette ki her bir ayeti insanlığın kararan
çehresine indirilen bir manifesto niteliğindedir; her bir kelimesi, sahte ilahların, tağutların,
Allah'ın yeryüzündeki otoritesinden rol çalmaya kalkan zalimlerin yüzlerindeki maskelerini
bir bir sıyırır ve hakkıyla okuyan kişiye içindeki hazineleri öyle cömertçe açar ki Kur'an;
"evet" dersiniz, "bu mutlaka kerim olan Allah'ın bize bir ikramıdır."
Mübarek "Fatır" suresini okurken de yüreklerinizin derinliklerinden gelen "subhanallah"
nidalarını hissedersiniz; yoktan var eden Rabbimiz, insanoğluna lutfettiği nimetlerini bir bir
sıralarken, fıtraten de çok nankör olan insan, etrafındaki nimetlere olan ilgisizlini hatırlıyor ve
Kerim olan Rabbine karşı olan kulluk görevini ne kadar hakkını vererek yerine getirdiğini
sorgulamaya başlıyor. Fatır Suresiyle Rabbimiz, bizleri tağutları red ve Allah'a imana davet
ederken bu yoldaki en büyük düşmanımız olan şeytana karşı da bizleri uyarıyor. Sanki hiç
ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılan, işlediği çirkinliklerin, fenalıkların peşine takılan ve
bunları iyi bir şeymiş gibi gören, parada, mal ve mülkte, makamda bir şeref ve izzet
arayanlardan değil ahireti arzulayan, dünyanın geçici bir "geçimlik" olduğu, asıl yurdun ahiret
olduğu bilincinde olanlardan olmamız gerektiğini ve izzet ve şerefi Allah'ın yanında
aramamızı bizlere emreder. Ardından şöyle buyurur: ”Allah'ın kitabını okuyan, namazı
güzelce kılan ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli ve açık olarak infak edenler
var ya; işte onlar asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.” (Fatır29) Ardından
Rabbimiz, biz insanlara lutfettiği nimetlerinden bazılarını hatırlattıktan sonra akleden, kalbi
sıkıştıran şu soruyu sorar: "Đşte, budur sizin Rabbiniz olan Allah! Hükümranlık
O'nundur! Oysa, O'ndan başka yalvarıp durduğunuz putlar-taş parçaları veya
putlaştırdığınız (aslında zaten kendisi de Allah'a muhtaç olan) varlıklar, bir incir
çekirdeğine dahi hükmedemezler... Onlara el açıp dua etseniz, duanızı işitmezler,
işitseler bile size cevap veremezler.” (Fatır: 13-14) Yegane hüküm sahibi olan Allah,
egemenliği kayıtsız ve şartsız bir yerlere hasredenleri, işte bu müthiş ifadelerle yerden yere
vurmakta ve 40.ayette de, bu ilahlık iddiasında bulunanların iddialarını çürütmekte: “De ki:
Allah'tan başka itaate çağırdığınız ortaklarınızı bir düşünün bakalım: Gösterin bana,
yeryüzünde ne yaratmış bunlar? Yahut onların göklerin yaratılmasında bir ortaklıkları
mı var?” ve ayetin devamında şu gerçeği yüzlerine vuruyor: “Hayır, aslında zalimler
birbirlerini boş vaadlerle aldatmaktan başka birşey yapmıyorlar...!” Velhasıl Fatır Sure-i
celilesi de, Rabbimizin nimetlerini hatırlatan ve göğsümüze ferahlık veren ziyadan yansıyan
nurlardan bir nurdur.
Ey Rabbimiz! Rasul'ün aracılığıyla bizlere gönderdiğin hakikatleri duyduk, onlara iman ettik.
Bizleri bu hakikatlerden ayırma, vahyini gönlümüze minhac eyle. Bizleri salihlerin zümresine
ilhak eyle. Bizleri kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Đsyan edenlerden, haddi
aşanlardan, nimetlerini unutup zulmete dalanlardan ve sapkınlardan eyleme. Amin…
SORUŞTURMAYI YAPAN: FATĐH PALA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3752.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kaski’den 2 Đhale
KASKĐ Genel Müdürlüğü tarafından akaryakıt ürünleri alımı ile dizel motorlu forklift ve
elektrik motoru alımı ihalesinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının
toplandığı belirtildi.Söz konusu ihalelerin,...
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KASKĐ Genel Müdürlüğü tarafından akaryakıt ürünleri alımı ile dizel motorlu forklift ve
elektrik motoru alımı ihalesinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının
toplandığı belirtildi.
Söz konusu ihalelerin, yönetim kurulu toplantı salonunda yapıldığını ve www.kaski.gov.tr
web sitesinden canlı olarak yayınlandığını kaydeden KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan,
yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale
ile ilgili olarak, “Akaryakıt ürünleri alımı ihalesine, 7 firma katıldı. Bunlardan Delikan Nuh
Mehmet 1.192.800 TL, Ünlüler Turizm 1.196.700,00 TL, Mevlüt Coşkun 1.216.808,00 TL,
Latif Başkal 1.217.220,00 TL, Belsin Petrol Sanayi 1.221.820,00 TL Sompet Akaryakıt
1.226.570,00 TL, Ünpet Turizm 1.230.637,00 TL teklif verdi. Dizel motorlu forklift ve
elektrik alımı ihalesine ise 2 firma katıldı. Açılım Teknik 1. kısım için 120.000,00 TL, 2.
kısım için 84.000,00 TL, Yanar Mahmut - Mehmet Ali 2. kısım için 68.475,00 TL teklif
verdi” dedi.
Batukan ayrıca ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında
belirleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3753.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik Ve Spor
Kulübü Sezona Galibiyet Đle Başladı
Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Lig’ine Konya
Engelli Gücü Spor Kulübü’nü 2-1 yenerek başladı.Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve
Spor Kulübü Genel Sekreteri Zöhre Akşar, “Kulübümüz ve Konya...
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Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Lig’ine Konya
Engelli Gücü Spor Kulübü’nü 2-1 yenerek başladı.
Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Zöhre Akşar,
“Kulübümüz ve Konya Engelli Gücü Spor Kulübü arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı,
kulübümüzün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Đlk golümüzü Fevzi Çağdış kaydetti” dedi.

Akşar, “Müsabakanın ikinci yarısında sporcumuz Şirin Çiçek’in kaydettiği gol ile maç 2-1
kulübümüzün galibiyeti ile sonuçlandı.
Sezona galibiyet ile başlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3754.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

HĐCRĐ YILBAŞI'NDA ĐLĐM HĐKMET VAKFI
UŞURE DAĞITTI
Đlim Hikmet Vakfı’nda bugün Hicri Yılbaşı dolayısıyla aşure dağıtıldı.
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Đlim Hikmet yorulmadan etkinliklere devam ediyor. Hicri Yılbaşının müslüman hayatında
artık bir yere oturtulması gerekiyor düşüncesiyle Đlim Hikmet Hanım Komisyonu bir program
düzenledi. Doktor ve aynı zamanda Uzman Vaize Ayşe KARAKÖSE Hicret'in Çağımıza
Yansımaları başlıklı bir konferans sundu. Ağırlıklı olarak Hz.Peygamberin Hicret sırasındaki
tüm hâl ve hareketlerinin rastlantısal olmadığı aksine O'nun müthiş zekasının, mükemmel
tekniğinin, tedbirli teslimiyetinin bir yansıması olduğunu vurguladı. "Arkadaşlarımız,
dostlarımız birer Ebu Bekir midir? Ya da bizler birer Ebu Bekir miyiz? Yatağımıza yatıracak
Alilere sahip miyiz? Peygamberin herkesin kullandığı Medine yolunu ziyadesiyle uzatarak
hicret etmesini örnek almadığımızda kendi yürüdüğümüz yollarda kolayca kimlerin
tuzaklarına düşebiliyoruz? Hicret için üzerine bindiği develeri satın alan bir peygamberden
sonra Đslami faaliyetlerimizde ne kadar kendi kesemizden harcayabiliyoruz?" diyerek
salondaki hanımları derin sessizliğe yelken açtıran KARAKÖSE dua ve temennilerle
konuşmasını bitirdi. Konferans sonrası lobide Aşure ikramını yiyen hanımlar "Senenin ilk
aşuresini burada yedik. Herkese hicri yılbaşı münasebetiyle hayırlı ömürler diliyoruz" diyerek
emeği geçenlere teşekkür ettiler. Programın finalinde ise Đlim Hikmet Hanım Komisyonu
üyelerinden Esra Yıldırım'a görev nedeniyle gideceği Cidde şehrinde de faal olması için dua
edilip bir plaket takdim edildi.
Haber - Fotoğraf : Bünyamin GÜLTEKĐN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3755.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

MEMDUH BAŞKAN'A YAPILANLAR REVA
MI?
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
05 Kasım 2013 Salı 11:23

Yerel seçimler yaklaştıkça ortalık kızışmaya başladı. Koltuk kavgası aldı başını gidiyor.
Makam- mevki kimin olacak, kim gelecek, kim gidecek? Birileri hesap peşinde koşa dursun
son günlerde Kayseri’de AK Parti yöneticilerinin üstü kapalı olarak hedef tahtasına oturttuğu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilgili söylenenler ve yazılanlar
karşısında kayıtsız kalmak olmaz.
Memduh Başkanı uzun yıllardır tanırım. Beyefendi kişiliği ve yaptığı hizmetlerle takdir
toplamış ve Melikgazi Belediyesinin başarı çıtasını hep yükseltmiş bir isim. Şimdi halka
sürekli yakın olan, onların dertleriyle dertlenen, sevinçlerine ortak olan ve hizmet için gece
gündüz çalışan bir Belediye Başkanını alaşağı etmek için adeta bir “psikolojik harp”
uygulanıyor.
AK Parti’nin Đl Başkanı çıkıp, “ Değişim Şart” derken, diğer bir yönetici ise “ Evet gençlerin
önünü açmalıyız” diyerek destek veriyor.
Zaten yerel seçimlerin adı duyulmaya başladığından beri Memduh Başkanın yeniden aday
olmayacağı yönünde kasıtlı söylentiler çıkartılıyordu.
Hatta aday olmaması için “ Mahalle Baskısı” bile uygulandı.
Ama Memduh Başkan her zaman dik durarak, bunun bir hizmet yarışı olduğunu “ Daha iyi
yapacak varsa gelsin” diyerek kendisine karşı yapılan baskılara göğüs gererek, koltuk
sevdalısı olmadığını defalarca vurguladı.
Benim anlatmak istediğim burada Memduh Başkanın ya da bir başkasına yapılan, siyaseten
çirkin olarak addedebileceğimiz oyunlar.
Bu oyunlara ne gerek var?
Sonuçta bir Belediye Başkanlığı kim daha iyi hizmet ediyorsa onun gelmesi lazım. Ama
mevcut Başkan da halk tarafından sevilen ve gerçekten hizmet eden biriyse neden illa onu
değiştirelim diye uğraşılır?
Ben söyleyeyim tamamen siyaseten.
Đşte siyaset bu kadar basitleşebiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yıllardır Başkanlık yapıyor. Yâda bir
başkası yıllardır aynı koltukta oturuyor.
Bu insanların karakaşına kara gözüne mi bakılıp da o koltuklarda oturması isteniyor.
Hayır.
Bu insanlar hizmet etmek için çalışıyor ve bunda da başarılı oluyorlar. Halk seviyor ve
destekliyor diye o koltuklarda oturuyorlar.
Peki durum Melikgazi Belediyesine gelince neden olay farklı boyut kazanıyor?
Đşte bununla ilgili birkaç kelam edelim.

AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz’in, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin
genel seçimlerde aday olması halinde Büyükşehir’e Başkan olacağı ile ilgili söylenenleri bir
önceki yazımda anlatmıştım.
Đşte Ömer Dengiz’in Büyükşehir’e geçmesi için mevcut Metropol Đlçelerden birisine aday
gösterilmesi gerekiyor.
Hal böyle olunca en uygun yer olarak da Melikgazi düşünülüyor.
Düşünülüyor ama hesaba katılmayan bir şey Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ın sevilen ve başarılı çalışmaları olan bir insan olması.
Ama nedense bu faktör göz ardı edilerek, “ Đlla burası olacak” diye bir mantık sergileniyor.
Đşte “Sıfır” noktası burası.
Memduh Başkan kendi gıyabında yapılan bu hesaplara ve pazarlıklara sinirlenince olanlar
oluyor. Başlıyor siyaset kazanı kaynamaya.
“ Memduh Başkan bırakıyor, Aday olmayacak. Memduh Başkanı harcıyacaklar” daha
neler neler yazılıp çizilmeye başlıyor. Tamamen “Pisikolojik Harekat”
Ama bu mantık, “Ben yaparsam olur” mantığı iyi bir şey değil.
Memduh Başkan, bütün bu olanlar karşısında üzülüyor. Onu tanıyanlar bilir. Hassas bir
yapıya sahip ama yeri geldiğin de de “ Şahin” kesilen bir insan.
Neyse AK Parti yöneticilerinin Ömer Dengiz ile başlayan bu taktiksel manevrası işe yarar mı
bilinmez ama. Bana göre Ömer Dengiz, başka bir metropol ilçeye aday gösterilecek gibi
geliyor.
Bekleyip göreceğiz. Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3756.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

BEYZA'CA SORULAR
*Röportaj serime ilk olarak Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım DEMĐRBAŞ
Hanımefendi ile başlıyoruz. Sayın Hanım DEMĐRBAŞ, öncelikle röportajlarıma sizinle
başlamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
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*Röportaj serime ilk olarak Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım DEMĐRBAŞ
Hanımefendi ile başlıyoruz. Sayın Hanım DEMĐRBAŞ, öncelikle röportajlarıma sizinle
başlamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
* Sorularıma başlamadan önce sizi daha iyi tanımak ve okurlarımıza tanıtmak için naçizane,
sizin ile ilgili araştırmamı yaptım. Kısa bir özet geçmek istiyorum müsaadenizle.
Öncelikle deneyimlerinizi sıralamak isterim;
1994 - 1995 Altenheim - Huzurevi (Almanya),1995 - 1997 KJH wülfrath - Davranış
Bozukluğu Olan Çocuk ve Gençler Merkezi(Almanya),1998 Erciyes Üniversitesi Psikiyatri

Bölümü - Staj,2002 - 2006 Psikiyatri, Çocuk Psikiyatri, PHOS (Pediatrik Hematoloji ve
Onkoloji Servisi),2008 - 2009 Yozgat - Yerköy Devlet Hastanesi
2010 Psikoakademi - Yozgat,2011 - 2012 Kayseri Tekden Hastanesi ve son olarakda 2012
HD Aile Danışmanlığı. "Epilepsinin psikolojik ve sosyal etkisi","Din psikolojisi, psikolojik
boyutlar", "Đslam dininin Almanya' da yetişen gençler üzerindeki etkisi","Müzik Terapisi" ve
"Şizofreni" konuları üzerine de tezler hazırlamışsınız. Kitap olarak da Almanca olarak
yazdığınız 'Boşanmış annenin çalışmasının çocukları üzerindeki psikolojik ve pedagojik
boyutu' adlı kitabınız var. Özel hayatınıza gelecek olursak nerede doğup büyüdünüz ve
mezuniyet yeriniz neresidir?
1974 Yılında Kayseri doğumluyum. Henüz bebekten ailem Almanya'ya yerleşmiş.
Dolayısıyla orada büyüdüm. 2000 yılında Bochum Üniversitesi Sosyal Pedagoji/Psikoloji
bölümünden mezun oldum ve 2000 yılında Duesseldorf Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi
eğitimine başladım. Sizin de söylediğiniz gibi Almanya'da ve Türkiye'de çeşitli kurum ve
kuruluşlarda çalıştım. 2012 yılı başlarında kurduğum HD Hanım Demirbaş Aile Danışmanlık
Merkezin de Kayseri'de faaliyetlerime devam ediyorum.
* Peki bu mesleği seçme amacınız nedir? Nasıl karar verdiniz?
Çocukluğumdan beri hep hekim olmak istemişimdir. Eğitimime bu doğrultuda başladım. Yurt
dışında yeteneklere ve kabiliyetlere göre meslek seçilir. Doktor olarak hastalarımla daha iyi
iletişim kurmama katkıda bulunması için bir danışman ile birlikte bana en uygun mesleğin bu
olduğuna karar verdim. Değişik, birbirinden tamamen farklı alanlarda çalıştıkça mesleğimi
daha çok sevmeye başladım. Çünkü gerçekten her şeyin başının aslında insanların arzu
ettikleri o kaliteli hayat ve buna yönelik çabalarına karşın, bu hayata asıl doğrudan götürenin
mutluluğun ve huzurun olduğunu yıllardır gözlemliyorum. Sevginin iyileştirici olduğunu
gördüm. Diğer taraftan da sevgisizliğin, ilgisizliğin nelere yol açabileceğini gördüm.
Yeryüzünde cenneti ve cehennemi yaşadıklarını gördüm. Sonuç itibariyle insanların güç
kaynağını keşfetme maceralarında yanların da olmak, o pınara ulaştıklarında ki mutluluklarını
paylaşmak mutluluğuma mutluluk katıyor. Meslek hayatıma atıldığım ilk günden beri hem
danışman olarak, hem de insan olarak mesleğimin önemine daha çok inandım.
* Psikolojinin insanların günlük hayatında ki etkisi nedir?
Her şeyin başının moral olduğuna inanırım. Moraliniz bozuksa yediğiniz yemekten,
uyuduğunuz uykudan tutunda sağlığınızdan paranıza kadar hiç biri işe yaramaz. Đşimiz ve
ilişkilerimiz de bozuk olur. Zamanla ruhsal sağlığımızla birlikte fiziksel sağlığımızda
bozulabilmektedir.
* Đnsanlar genellikle çaresiz kalmadan, işler artık içinden çıkılmaz hale gelmeden bir uzman
yardımı almayı düşünmezler. Sizin alanınız da bu durumlara gelmemek için ne zaman ve ne
durumda destek almalıdırlar?
Kendimizde fark ettiğimiz ufak bir olumsuzlukta bile danışmakta fayda vardır. Çünkü
sorunlar ne kadar büyürse çözümü o kadar zorlaşır ve uzun süre arz eder. Diyelim ki bir
yerimiz kanıyor. Hemen bir doktora koşarız. Bir çocuğun huysuzluk, alt ıslatma sorunu
olduğunda anneler sabrediyorlar. Zamanla geçmesini beklemek bu sorunu beslemektir. Bu
çözümlemedikçe, çocuğunuzun bu durumunun altında yatan sorun her zaman karşısına
çıkacaktır. Yani bir insan hayatta başarılı olmak istiyorsa, mutlu olmak istiyorsa kendi iç
dünyasında bir düzeye çıkması lazımdır. Nötrleşmek gerekir. Hepimizin belirli bir işlemden
geçmemiz gerekir hayatın her alanında verimli olabilmemiz için.
* Şahsi görüşüm olarak psikolojinin ülkemizde yeterince önemsenmediğini düşünüyorum.
Yurt dışında yetişmiş bir uzman olarak siz ne düşünüyorsunuz? Sebebini neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle belirtmek isterim ki bu konuda Türkiye'de de değişimler başladı. Destek almaktan
çekinmenin en yaygın olan sebebi mahalle baskısıdır. Ben deli miyim, herkeste var, bunda ne
var ki, her insan kendinin doktoru olmalı gibi düşünceler ve yanlış inançlar vardır. Örneğin;
"Sabret", "hayat bir şekilde geçiyor". Evet, bir şekilde geçiyor ama bu bir şekilde geçerken

tabi ki hayatta geçiyor. Yaşlılıkta artık insanların yapacak bir şeyleri kalmadığın da, rahata
erdiğini düşünüyorlar ama bu seferde fiziksel şikayetler devreye giriyor ve hayattan hiçbir
zevk alamadan ömürde bitiyor. Örneğin birisi mutsuzsa çevresi şu şekilde yönlendiriyor
"kendini işe ver, unutursun." Depresyonda ki bir insan için iş yapmak ölümden beterdir. Ya da
şu şekilde konuşmalar oluyor "rahatlık batıyor", "yediği önünde yemediği arkasında",
"şımarıyor". Bunlar çok yanlış inançlardır. Bunlar düzelmeden bireysel veya toplumsal
sorunlara herhangi bir avrupa ülkesi gibi bakılması beklenemez. Önce herkes kendisine
bakmalı. Bende bazı sorunlar var diye düşünmeli. Çekiniliyorsa kimseye söylemek zorunda
da değildir.
*Merak edilen bir konudur hipnoz. Sizin hipnoz uygulaması yaptığınızı da biliyoruz. Ne gibi
durumlarda yapılır, tehlikesi veya zararları var mıdır?
Hipnoz, benim en son tercih ettiğim yöntemdir. Her türlü sorun için hipnoz yapmıyorum.
Karşı tarafın talebi olsa dahi ancak kişilik bazındaki bozukluklar da, normal terapilere kıyasla
zor aşılacak bir durumsa veya uzun sürede aşılacak bir durumsa hipnozu tercih ediyorum. Ve
de alkol, sigara ve madde bağımlılıklarında tercih ediyorum. Sigara için durum biraz farklı
oluyor. Öncelikle danışanımın kendisinin çabalamasını tercih ediyorum. Bu konuda da yanlış
inançlar var. Hipnozun bu kadar rabet görmesine karşın hala insanlara istediğimiz her şeyi
yaptırabiliyormuşuz gibi, hipnozla danışanları kendi kötü emellerimize kullanıyormuşuz gibi
tamamen yanlış bir inanç var. Hipnozlarken trans seviyesinde çalışıyorum. Bu trans
seviyesinde de insanların bilinçaltında ki insanların kendini koruma sistemi devre dışı
bırakılamaz. Bu yüzden bu inançlara itibar etmemek gerekir. Tehlike veya bir zarar söz
konusu değildir.
* Çalışmalarınız nelerdir? Đnsanlar hangi sorunlarda sizlere başvurabilirler?
Söylediğim gibi kendileri ile ilgili 'niye bunu yapamıyorum/yapıyorum?' sorusunun cevabı
için bile gelebilirler. Fakat genelleyecek olursak birkaç maddede şu şekilde sayabiliriz. Aile
ve çift danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlığı, bebek-çocuk gelişimi ve sorunları, ergenlik
sorunları, eğitim danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, yaşlılığa bağlı sorunlar için gelebilirler.
* Mesleğiniz doğrultusunda yapmayı hedeflediğiniz şeyler nelerdir? Nasıl bir yolda devam
edeceksiniz?
Mesleğim ile ilgili ilk hedefim ve önceliğim tabi ki bana gelip başvuran insanlara,
başvurdukları konularda yardımcı olmak. Onun dışında eğitimler, seminerler, konferanslar ve
röportajlar veriyorum. Köşe yazıları ve haberler de devam etmekte. Daha çok toplumlara
hitap etmek istiyorum. Farkındalık oluşturmak adına, bir insanın aklında soru işareti
bırakabiliyorsam, düşünmelerine sevk edebiliyorsam ne mutlu bana.
* Son olarak bir soru işareti de benim gibi annelere ve bütün okurlarıma bırakmak için
söylemek istediğiniz, hatırlatmak istediğiniz bir şey var mı?
Öncelikle böyle bir röportaja yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Beyza Hanım. Benim
için en önemli olan şey sevgi, merhamet, vicdan ve hoşgörüyü çocuğumuzdan
esirgememektir. En doğal haklarıdır bunlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu olsun istiyorsak
çocuklarımıza haklarını yaşatalım. Bu koşulları çocuklarımıza sunamıyorsak, o zaman kendi
içimizde çözümleyemediğimiz sorunlar var demektir. Psikolojiye önem verelim.
Önemsemediğimiz zaman hiç beklemediğimiz bir zamanda birden bire karşımıza çıkacaktır.
Psikolojimizi her şeyin üstünde tutalım. Çünkü bizler canlılar arasında en değerli varlıklarız.
Lütfen değerimizi bilelim.
Şahsım adına çok teşekkür etmek istiyorum. Verimli bir sohbet oldu. Đnşallah amaçlarınız
doğrultusunda sizi daha da güzel yerlerde görürüz. Verdiğiniz tavsiyeler için teşekkür ederiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3757.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

“KENDĐ ĐNSAN MODELĐMĐZĐ
YETĐŞTĐREMEDĐK”
Şair-Yazar Celal Fedai ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Fedai, yaptığımız söyleşide hayata
ve edebiyata dair ilginç tespitlerini bizimle paylaştı.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Đnsanın omuzları üzerinde bir baş taşıdığını hissettiğinde insanın hayattaki amacını
sorgulamaya başlayan Celal Fedai, bu sorgulamalar sonucunda kendisine Necip Fazıl’ın
yardımıyla edebiyat dünyasına kapı aralıyor. Bu kapı aralamasında şiirle tanışan Fedai, şiirle
bir bütünlük kurarak hayatı şiirle anlamlandırıyor. Fedai, edebiyata yeni soluklar getirmeye
heveslenenlerin klişelerle yola çıkmasını yererek, bu klişelerin beyhude çabalar olduğunu
söylüyor.
Modern hayatın Müslümanlar üzerinde derin yaralar açtığını da kaydeden Fedai, bu yaraların
geleneği özümseyerek dönüştürecek gençler sayesinde sağlanacağını belirtiyor. Özellikle
tembel bir toplum haline geldiğimizin altını çizen Fedai, Avrupa’nın Nietzsche ve Goethe gibi
yazarların eserleri aracılığıyla empoze ettikleri insan modellerine karşı kendi insan
modelimizi oluşturup, yetiştirmememizi en büyük handikap olarak görüyor.
‘Bana kapıyı Necip Fazıl açtı’
Klasik bir soru ile başlamak istiyorum. Şiirle yollarınız nasıl kesişti?
Kayseri’de Endüstri Meslek Lisesi’nde elektronik bölümünde okudum. Tabi elektronik
bölümünden mezun olup üniversite ve sonrasında edebiyat ile uğraşmak zıt bir durum olarak
görünüyor. Ama insanın kaderi onu bir şekilde kendine çekiyor. Đlk defa lisede omuzlarımın
üzerinde bir baş taşıdığımı fark ettim. Bunu bana fark ettiren Necip Fazıl’ın şiirleri oldu.
Đnsan omuzlarının üzerinde bir baş olduğunu hissettiğinde dünyada ne yapacağını
sorgulamaya başlıyor. 1990’lı yılların başında böyle bir soru ile muhatap olan bir genç olarak,
‘Ben üniversite okumalıyım. Çünkü benim toplumum çeşitli nedenlerden dolayı kültürüyle
bağını koparmış. Ben de o bağları bağlamak zorunda olanlardan biri olmam lazım. O amaç
için yaşamam lazım’ diye düşünüyorsunuz. Bu da mutlaka sizin felsefe, sanat, siyaset ve
edebiyatla ilgilenmenizi gerektiriyor. Ben bu kapıdan girdim. O kapıyı bana açanda Necip
Fazıl’ın şiiri oldu. Kendimdeki şairlik potansiyelini de o zaman fark ettim.
O zaman sizin için hayatın içine girmenin, şiirle başladığını söyleyebilir miyiz?
Doğru bir tespit. Đnsanın hayatı anlama çabasında ona yardımcı olan şeyler vardır. Bunlardan
bir tanesi müziktir. Özellikle Đç Anadolu’da inanılmaz bir halk kültürü vardır. Đrfan sahibi
halkımızın bir kültürü var. O kültürün oluşturduğu bir müzik var. O müzik sayesinde biz
Kayseri’de Anadolu kültürünü çok kolay tanıdık.
Đnsan kendisini tanımlamaya din, müzik, edebiyatla girebilir. Şiir ise bunu en yoğun ve
yıpratıcı yoludur.
‘150 yıldır insanımızda yaralar açılıyor’
Şiirlerinizde yerellik vurgusu yapıyorsunuz. Bu vurgu ile modern ve post modern
anlayışa karşıda bir tepkiyi mi dile getirmeye çalışıyorsunuz?

Bu niyetle yola çıkan onlarca insan vardır. Fakat bunların birbirine çok benzeyen klişeler
ürettiklerini görürsünüz. ‘Geleneğimizi diriltelim’ diyelim gibi büyüleyici ve güzel sözler
söylenir. Bu sözler aslında kullanıla kullanıla içi boşaltılan klişelerden ibarettir. Bir de bu
sözler edebiyatın terimleriyle ortaya konulan sözler değil. Mesela ‘Gelenekten yararlanma’
söylemindeki ‘yararlanmak’ ifadesi pragmatist bir söylemin ifadesidir. Türkçemize
baktığımızda ‘yarar’ sözcüğü yarmak ile ilgili bir şeydir. Bir şeyi yardığınızda orada yara
oluşuyor. Siz o yaradan bir yarar sağlıyorsunuz.
Modern hayat Müslümanların hayatında büyük yaralar açtı. Bizim nasıl yararlanacağımız
noktasında bizim donanımımız devreye giriyor. Eğer donanımımız eksik ise yarar elde
edemeyiz. Etrafınızda bünyesinde yaralar oluşmuş fakat hiç yarar sağlamayan insanlar
görebilirsiniz. Biz Türkiye’dekilerin de maalesef birçok yarası oldu. O yaralardan artık yarar
elde edemiyoruz. Çünkü acı çekmek insanı alıklaştırır. Bizim insanımız çok acı çekti. 150
yıldır insanımızda yaralar açılıyor. O yaralardan yarar elde edemiyoruz.
Şuanda Türkiye’de çok uygun bir zemin var. Yetişen gençlerimizin Türkiye’nin iklimini
geleneksel olanı özümseyip dönüştürmesi gerekir.
Kültürümüzün 4 Ayağı…!
Bu noktada gençlerimiz hangi kaynaklardan beslenerek geleneği özümseyip
dönüştürebilir?
Mevlana bizim kültürümüz için çok önemlidir. Fakat biz Mevlana’nın önemini törenler
yaparak anlayamayız. Mevlana’yı doğru anlayanlar bizim dedelerimiz ve ninelerimizdir.
Đlkokul çağındayken annemlerden hikayeler dinlerdim. Annem ümmi (okuma-yazması
olmayan) olan bir Anadolu kadınıdır. Annemin bana anlattıklarını daha sonra Mesnevi’de
gördüm. Anneme ve onun annesine, köyümüze ve köyümüz halkına Mesnevi hikayeleri bir
şekilde ulaşmış.
Mesnevi 26 beyittir. 26 beyit 52 bin dize yapar. O 52 bin dizenin her birisinde Mevlana iki
farklı kelime kullansa yaklaşık 100 bin kelime yapar. Yani 13. yüzyılda Mevlana’nın
Mesnevi’si en az 100 bin kelimeyi içeriyor. Bu beyitler Farsça yazılmış ve Anadolu halkı
bunu anlamıyor. Ama anlayanlar bunu Anadolu halkına çok iyi aktarıyor.
Tanpınar, hocası Yahya Kemal’e; ‘Biz bugün büyük bir kültürü oluşturmuşuz. Fakat bunu
nasıl gerçekleştirdiğimizi anlamakta güçlük çekiyoruz.’ demiş. Çünkü o günkü halimize
baktığımızda pek hoş bir manzara ile karşılaşmıyoruz. Geçmişe bakıyoruz muhteşem bir
kültür var. Bu kültürü nasıl oluşturduğumuza Yahya Kemal; ‘Anadolu halkı pilav yedi
Mesnevi okudu’ diyerek açıklıyor. Çünkü Anadolu insanı çok basitçe besleniyor. Bir de
Mesnevi okuyor. O da ruhu besliyor. Dolayısıyla bizim kültürümüz Mesnevi kültürüdür.
Mesnevi’nin ve Yunus Emre şiirlerinin oluşturduğu büyük bir kültür.
‘Đslam’ın ciddiyetinin asık surat olduğunu sananlar var’
Şuanda ülkemizde içerde ve dışarıda bir sürü sorun var. Bu sorunlar üzerinden Türkiye’nin
üstüne kara gölgeler düşürme peşindeler. 13. yüzyıla baktığımızda Moğollar Anadolu’yu istila
etmiş. Anadolu’da beylikler dönemi yaşanmış. Anadolu’nun her yeri karışık. Bu ortamda
Anadolu’da büyük isimler yetişiyor. H.z. Mevlana, Yunus emre, Hacı Bektaşi Veli ve
Nasrettin Hoca 13. yüzyılda yetişmiş büyük isimlerdir. Kültürü bir masaya benzetirsek, bunlar
bizim kültürümüzün 4 ayağı gibidir. Kültürümüz bu dördünün üzerinde yükseliyor. H.z.
Mevlana entelektüel insanları besliyor. Yunus Emre şiirleriyle bu büyük kültürü halka
aktarıyor. Nasrettin Hoca halkımıza gülmeyi öğretiyor. Gülmek çok önemli. Bugün
Türkiye’de bilhassa Müslümanların çok asık suratlı olduğunu görüyoruz. Müslüman olanlar
Đslam’ın ciddiyetinin asık surat olduklarını zannediyorlar. Gülümseyemiyorlar. Ama Nasrettin
Hoca bize gülümsemeyi öğretiyor. Hacı Bektaşi Veli’de başka bir boyutta bu toplumu
eğitmiş. Aynı dönemde Hacivat ile Karagöz’ün yetiştiğini görüyoruz. Onlar da bizim
insanımızın görsel dünyasını geliştirmiş. Çocuklarımıza Yunus Emre’nin ve Mevlana’nın

kültürünü aktarmışlar. Gölge oyununa baktığımızda Mevlana ve Yunus Emre’nin şiirlerinin
yalınlaştırılıp, yansıtılarak çocuklara aktarıldığını görüyoruz.
Bunalımlar zirve isimleri yetiştirir
13. yüzyılın Anadolu’sunda zirve 4 kişilik var. Onlar toplumumuzu beslemişler. Bugünde
toplumumuzun zirve isimleri var. Bu zirve isimler meşhur olmayabilir. Bu önemli değil.
Önemli olan onların toplumumuzu beslemeye devam edecekleridir. Toplumların bunalım
içerisinde olduğu dönemlerde zirve isimler yetişirler.
Bazen deprem olur ve zemin yerine oturur. Bugün de Türkiye kendi potansiyelini tanıyor.
Geçmiş kültürümüzü gençler merak edip öğrenmek istiyorlar. Ben gençliğimde Kayseri’de
kültür bakanlığının kalenin içerisinde öğrenciler için yarı fiyatına satış yapan bir bürosu vardı.
Bütün harçlığımla gider kültür bakanlığının o çok uygun fiyata sattığı kitaplarını satın alıp
okurdum. Türk ve Đslam kültürünün büyük hazinesini o kitaplarda bulmak mümkündü. Şimdi
aynı şey devam ediyor. O açıdan bir problem görmüyorum. Bunun neye dönüşeceğini
beklemek lazım.
13. yüzyılda büyük bir gelişme gösteren ve gelecek nesillere aktarılan kültürümüzü
anlattığınız zaman… Matbaa kullanmaya başlamadan önce bizde çıkan kitap sayısı azdı ve
kültürümüz daha çok sözel olarak yayılıyordu. Sözlü kültürümüz de sanırım birinin topluma
hitap etmesi şeklinde gerçekleşiyordu. Onların da kendi çocuklarına veya kendi çevrelerine
anlatarak yayılıyordu. Biz sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş aşamasında mı yanlış yaptık.
Bizim yanlışımız tembellikten kaynaklanıyor. Burada esas olan nasıl bir erkek-kadın
yetiştireceğimizdir. Biz H.z. Ali gibi H.z. Osman gibi ve H.z. Fatıma gibi ve H.z. Hatice gibi
kadınlar ve erkekler yetiştiriyorduk. Peygamberimizden sonra gelen 4 büyük halifenin mizacı
birbirilerine benzemez. Mizaçları birbirinden çok farklıdır. Biz farklı mizaç ve huylarda
gelişmiş bireyler ve çocuklar yetiştiremiyoruz. Halbuki biz bunu uzun süre başardık. Dede
Korkut Hikâyeleri’ne baktığımızda orada Deli Dumrul bir karakter vardır. Deli Dumrul kuru
bir çayın üzerinde köprü yapar. Köprüden geçenden 33 akçe alır. Köprüden geçmeyenden
döve döve 40 akçe alır. Eski Türkler deli sözcüğünü yiğit manasında kullanıyorlardı. Deli
Dumrul o kadar yalnız ki kuru bir çayın üzerine köprü yapıyor ve diğer erkeklere meydan
okuyor. Çünkü yalnızlığı bitsin istiyor. Eğer bir yiğit varsa gelip kendisini yensin istiyor. Ama
böyle bir yiğit gelmiyor. Deli Dumrul gibi bir erkekle baş edilir mi? Hem zihin olarak hem de
beden olarak çok gelişkin. Bu adam tipiyle Avrupa baş edemedi. Ama Avrupa 18. yüzyıldan
başlayarak büyük Alman Şairi Goethe’nin Faust adlı eserinde, Faust tipi bir erkek
yetiştirmeye başladı. Biz Müslümanlar Faust tipi bir erkeğe karşı bir erkek yetiştiremedik.
Avrupa’da Faust eserinden sonra onlarca Faust türemeye başladı. Faust tipi ise ilminin bütün
sınırlarını yoklamış ve varmış. Hiçbir maneviyatı olmadığı için bomboş ve sadece başarı
isteyen bir erkek tipidir. Nasıl maneviyatı olsun ki? Hıristiyan ona bir maneviyat veremiyor.
Biraz eğitim alan biri Hıristiyanlıktaki boşlukları ve absürt durumları çok rahat fark edebilir.
Dolayısıyla gözü hiç bir şeyi görmeyen erkek tipi ile baş etmek çok zor. Biz ona uygun erkek
tipi yetiştiremedik. Goethe’den sonra Nietzsche o erkek tipinin Nihilist, hiçbir şeye
inanmayacağını öngörmüştü. Nitekim 21. yüzyıldaki Avrupalı ve Amerikalı erkeklere
baktığımızda maneviyatı olmayan nihilist tiplerdir. Bu tipler 21. yüzyıla felaket getiren
tiplerdir. Birinci ve ikinci paylaşım savaşları ve Osmanlı’nın paylaşımı böyle olmuştur. Yani
zannedildiği gibi sorun matbaanın geç gelmesi veya sözlü kültürden yazılı kültüre geçme
aşamasında yaşanan problemlerden kaynaklanmıyor.
Faust tipinin bir de kadın versiyonu var. Biz o kadın versiyonuna karşı bir model de
yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla batı ile baş edecek modellerimiz yok. Bizdeki erkek ve
kadınlarda Avrupalıları örnek alıyor. Bir Süpermen tipini düşündüğünüzde o tiple mücadele
edecek bir tipi nasıl yetiştireceksiniz. Şuanda Đslam toplumunun asıl problemi Peygamberimiz
ve sahabesi sonrasında gelenlerin yolundan giden ve bu çağın meselelerini çözebilmiş erkek
ve kadın tipleri yetiştirebilmektir. Bu ise eğitim ve kültür ile olabilecek bir şeydir.

Ben Kayseri’yi terk edeli 22 yıl olmuş. Son on yılda Kayseri’nin 3-4 kat büyüdüğünü
görüyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3758.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Talas'tan Şehitlere Manevi Hizmet
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ın kişisel araştırmasıyla Kayseri'nin 93 Harbi, Yemen,
Sarıkamış, Çanakkale, Sakarya gibi savaşlarda cephedeki askerleri için yakılan ağıtlardan
oluşan albüm hazırlandı. 22 eserden oluşan "Kayseri...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'ın kişisel araştırmasıyla Kayseri'nin 93 Harbi, Yemen,
Sarıkamış, Çanakkale, Sakarya gibi savaşlarda cephedeki askerleri için yakılan ağıtlardan
oluşan albüm hazırlandı. 22 eserden oluşan "Kayseri Şehitlerinin Türküleri" albümünde Đzzet
Altınmeşe'den Musa Eroğlu'na, Zara'dan Turgay Başyayla'ya birçok ünlü sanatçı yer aldı.
CD ve DVD olmak üzere iki farklı formatta hazırlanan albümü şehrin kültürel hafızasına dahil
etmek istediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Amacımız geleceğimiz
olan yavrularımızın geçmişimizi türkülerle, ağıtlarla öğrenmesi ve şehrimizin hafızasına katkı
sunmak" dedi. Başkan Yıldırım, 5 yıllık araştırmanın ardından Kayseri ağıtlarına ulaştığını
belirterek, Türk Halk Müziği sanatçısı Recep Ergül'ün sanat yönetmenliğinde albümün
hazırlandığını söyledi. Albümde Yemen, Sarıkamış, Sakarya ve Çanakkale gibi savaşlarda
Kayseri'den yakılan ağıtların büyük bir titizlikle derlendiğini kaydeden Başkan Yıldırım,
eserin oluşmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Talas'taki okullarda dağıtıma başlanılan Kayseri Şehitlerinin Türküleri albümü töreninde
konuşan Başkan Yıldırım, "Hiç şüphe yok ki geleceğimiz olan çocuklarımızı eğitimcilere
emanet ettiğimize göre, bizim değerlerimizi de onlara emanet etmemiz gerekirdi. Bu
yaptığımız çalışma inanıyorum ki çocuklarımızın hafızasında ciddi yer edinecek. Milli kültür
ve milli hafızanın oluşmasında bu tür eserlerin ayrı bir önemi var" dedi.Başkan Yıldırım,
toplumun milli tarihi kitaplardan yeterince takip etmediğine dikkat çekerek, "Ama bu tür
eserleri herkes takip eder. Dünyanın en bilinen destanı Manas'tır. Yıllardır söylenerek
günümüze geldiği için biz de bundan olmak üzere türkülerimizle, ağıtlarımızla yaşayan bir
milletiz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin en iyi şekilde istifade etmesini diliyorum"
ifadelerini kullandı.Albümde yer alan ağıtları ilerleyen günlerde düzenlenecek bir konserle
vatandaşa duyurmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Yıldırım, "Bu çalışmayı konserle
taçlandıracağız. Sadece okullarda albümü dağıtarak sınırlı tutmuyoruz. Kamu kuruluşlarına,
sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere göndereceğiz. Çünkü bu değerler millete aittir,
kimsenin uhdesinde kalması gereken değerler değildir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3759.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Erü, Đspanyol Bilim Adamı Casanueva'ya Fahri
Doktora Ünvanı Verdi
Erciyes Üniversitesi Senatosu, Türk ve Dünya bilimine yaptığı katkılar ve Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) tarafından yürütülen çalışmalara sağladığı destekten dolayı, Amerika
Birleşik Devletleri San Diego Üniversitesi Öğretim Üyesi dünyaca...
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Erciyes Üniversitesi Senatosu, Türk ve Dünya bilimine yaptığı katkılar ve Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) tarafından yürütülen çalışmalara sağladığı destekten dolayı, Amerika
Birleşik Devletleri San Diego Üniversitesi Öğretim Üyesi dünyaca ünlü Đspanyol bilim adamı
Profesör Felipe F. Casanueva’ya Fahri Doktora Ünvanı verdi.
Prof. Dr. Casanueva için, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda bir
tören düzenlendi. Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, dünyaca ünlü bir adamına fahri doktora payesi vererek Erciyes Üniversitesi’nde
konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Prof. Dr. Keleştemur, “Prof. Casanueva endokrin ve metabolizma alanında dünyanın en
önemli ve saygın bilim adamlarından birisidir. Türkiye’nin Endokrinoloji alanında dünya ile
ilişki kurmasında ve bu alandaki temaslarının gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli rol
oynamıştır. Türk Endokrinoloji Derneği’nin kuruluşunda ve bu derneğin uluslararası
tanınırlığında çok önemli çalışmaları olmuştur. Bir Türk bilim adamı gibi dünyanın her
yanında bizimle birlikte olmuş ve beraber hareket etmiştir. Ayrıca, endokrinoloji ve
metabolizma alanında çalışan Türk bilim adamlarına yol göstermiş ve yardımcı olmuştur.
Erciyes Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu tüm çalışmalara destek vermiştir. Kendisine
teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Keleştemur’un konuşmalarının ardından Cübbe Giyme ve Fahri Doktora
Belgesi Takdim Töreni’ne geçildi. Rektör Prof. Dr. Keleştemur, Profesör Casanueva’ya,
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu motifleri ile süslenmiş, özel olarak dizayn
edilen ve hazırlanan cübbeyi giydirdikten sonra kendisine Fahri Doktora Belgesi ile Erciyes
Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu kararı içeren belgeyi takdim etti.
Prof. Casanueva törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önemli bilim yuvalarından birisi
olan Erciyes Üniversitesi’nden Fahri Doktora Belgesi almaktan büyük mutluluk duyduğunu
belirterek, kendisinin bir Türk ve Atatürk hayranı olduğunu söyledi. Türk bilim adamları ile
ortak çalışma yapmaktan gurur duyduğunu ve bu ilişkilerini daha da arttırmak istediğini
kaydeden Profesör Casanueva, “Türkiye’de, Türk Bayrağı ve Atatürk posteri altında Fahri
Doktora Belgesi almaktan mutlu oldum, onur duydum” diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Đlyas Çapoğlu, Đtalyan Bilim Adamı Ezio Ghigo, Ankara Üniversitesi Endokrinoloji Ve
Metabolizma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan, Prof. Dr. Senay Molvalılar ile Erciyes Üniversitesi
öğretim üyeleri katıldı. Profesör Felipe F. Casanueva, Gen-Kök Genom ve Kök Hücre
Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma da katılarak Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerine bir
konuşma yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3760.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kayseri'de Trafik Kazaları: 3 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3
kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Sarımsaklı köyünde G.K. yönetimindeki
araç, Sarımsaklı mesire alanından Kayseri-Sivas...
05 Kasım 2013 Salı 13:53

Kayseri'nin Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3
kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Sarımsaklı köyünde G.K. yönetimindeki araç,
Sarımsaklı mesire alanından Kayseri-Sivas kara yoluna çıktığı esnada Sivas-Kayseri
istikametinde seyir halinde olan C.T. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Kazada araç
sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar sevk edildiği E.Ü.T.F.
hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan A. K.'nin hayati tehlikesi bulunduğundan
müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Bu arada, Bünyan ilçesinde meydana gelen kazada da 1 kişi yaralandı. Karahıdır Köyünde
G.Ç. yönetimindeki araç, Özvatan istikametinden Kayseri istikametine seyir halinde iken,
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sağında bulunan şarampole
düştü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, sevk edildiği Bünyan
Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3761.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Đş Makinesiyle Kamyon Arasında Sıkışan Đşçi
Öldü
Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir maden ocağında çalışan işçi, iş makinesiyle kamyon arasında
sıkışarak hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, Talas ilçesi Yazılı Mahallesindeki bir maden
ocağında çalışan A.T. isimli işçi, iş...
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Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir maden ocağında çalışan işçi, iş makinesiyle kamyon arasında
sıkışarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Talas ilçesi Yazılı Mahallesindeki bir maden ocağında çalışan A.T.
isimli işçi, iş makinesiyle kamyon arasında sıkıştı. A.T. olay yerinde hayatını kaybetti.
Bu arada, kamyonu hareket ettirerek işçinin sıkışmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişi
gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3762.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Erü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz:
Đl Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi'nin 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ
Bağışı Haftası nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, konuşan Erciyes Üniversitesi Genel
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof....
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Đl Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi'nin 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ
Bağışı Haftası nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, konuşan Erciyes Üniversitesi Genel
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz, “Ülkemizde beyin ölümlü 4
kişiden sadece biri organlarını bağışlamaktadır. Beyin ölümlü bir kişinin bağışlanan organları
en az 6-7 kişiye hayat vermektedir. Bağışlanmayan organlar ise toprak olmaktadır, telef
olmaktadır" dedi.
Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz, vatandaşların organ bağışı yapmasını istedi. Yılmaz
ayrıca, “Bilindiği gibi her yıl ülkemizde 3 - 9 Kasım tarihleri arasında organ bağış haftası
düzenlenmektedir. Organ nakli ve bağışı konusunda insanların duyarlılığını artırmak,
bilinçlendirmek, bilgilendirmek organ bağışındaki sayıyı arttırmak amacıyla bir takım
etkinlikler düzenleniyor. Đşte Kayseri ili olarak Sağlık Müdürlüğümüz ile bugün burada bir
etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Bu haftanın amacı ülkemizde çok düşük olan organ nakli
bağışını artırmaktır. Organ bağışını artırmak için insanlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve
bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
‘Gelinen noktada maalesef yeterli organ temin edilemiyor’ diyen Yılmaz, “Organ nakillerinin
önündeki en önemli etken insandır. Organ satın alınabilecek bir ilaç ya da tıbbi bir cihaz
değildir. Đnsanlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Organ bağışının arttırılması
için insanlarımızın empati kurması gerekir. Organ bağışı bekleyen hastaların veya hasta
yakınlarının yerine kendilerine koymaları gerekir. Ancak bu şekilde organ bağışının önemi
anlaşılabilir. insanının başına ne gelineceği bilinmez. O açıdan kesinlikle organ bağışı
yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Organ bağışı ile ilgili örnek veren Yılmaz, “Avrupa ülkesi Đspanya’da milyon nüfus başına
geçen yıl daha önce 30 beyin ölümlü hastaların organları bağışlanıyordu. Geçtiğimiz yıl bu
milyon nüfus başına 30, 35’e çıktı. Yani milyon nüfus başına her yıl 35 beyin ölümlü
kadavranın organı bağışlanmaktadır. Bizim ülkemizde ise bağışlanan organ sayısı çok az
milyon nüfus başına yılda 4 tane yani Avrupa’dakinin 9’da biri bağışlanmaktadır. Avrupa’da
beyin ölümlü her 4 kadavranın 3 tanesi bağışlanmaktadır. Bizim ülkemizde ise her beyin
ölümlü 4 kişiden sadece biri organlarını bağışlamaktadır. Beyin ölümlü bir kişinin bağışlanan
organları en az 6- 7 kişiye hayat vermektedir. Bağışlanmayan organlar ise toprak olmaktadır,
telef olmaktadır. 2012 yılında organ nakli bekleyip fakat organ temin edilemediği için
kaybedilen hasta sayısı 2 bine yakındır. Dolayısıyla yeterli organ temin edilemediği için
organlar toprak olmaktadır. Organ bekleyen hastalar ise kaybedilmektedir" ifadelerini
kullandı.
Ülkemizdeki organ kail merkezlerinin yeterli olduğunu belirten Yılmaz, "Hastanelerimizin bu
konuda organ nakliyle ilgili araç, gereç donanımı yeterlidir ama yapılan organ nakli sayısı
azdır. Özellikle Sağlık Bakanlığımız bu konuda çaba sarf etmektedir. Örneğin organ nakli için
Kayseri'de de helikopter ve uçak tahsisi yapılmaktadır. Yapılan helikopter ve uçak tahsisi ile
bir başka yerdeki beyin ölümlü hastanın organları anında alınmaktadır ve ihtiyacı olan
merkezlere gönderilmektedir. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok büyük aşama kaydetmiştir ama
tüm bu çabalara rağmen yeterli organ temin edilememektedir. Halkımızdan bu konuda daha
hassas davranmalarını bekliyoruz. Ayrıca 20 yılı geçen bir süredir Kayseri'de organ nakli
yapılmaktadır 2010 yılına kadar beyin ölümlü hastaların organları bağışlanıyordu, fakat 2010
yılından sonra Kayseri'de beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmamaktadır. Maalesef 81
vilayetimizin ancak 29-30 vilayetinde organ bağışı yapılmaktadır. Beyin ölümlü hastaların
organları bağışlanmadığı için ülkemizde organ nakilleri yüzde 80 oranında canlıdan iki
böbrekten biri alınarak veya karaciğerin bir kısmı alınarak organ nakli yapılmaktadır. Beyin
ölümlü hastalardan alınan organlardan nakillerin yapılması doğru olandır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3763.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Sonbahar Fidan Dikim Çalışmaları
Öğrencilerin Katılımıyla Devam Ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl
binlerce fidanı öğrencilerin ve bölge halkının katılımları ile toprakla buluşturduklarını
söyledi.Sonbahar döneminde 25 bin fidan dikiminin planlandığını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl
binlerce fidanı öğrencilerin ve bölge halkının katılımları ile toprakla buluşturduklarını söyledi.

Sonbahar döneminde 25 bin fidan dikiminin planlandığını ve yapılan çalışmalar ile şimdiye
kadar 12 bin fidan dikiminin tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Park ve
Bahçeler Müdürlüğünce Konaklar ve Gürpınar bölgelerindeki park ve yeşil alanlarda
öğrencilerin katılımı ile 800 fidan dikimini gerçekleştirdik. Đlk önce Konaklar Seyide Daloğlu
Anadolu Lisesi yanında yer alan park alanında 500 fidan dikimini öğrenciler ve öğretmenlerin
katılımı gerçekleştirdik. Bu alandan sonra Gürpınar bölgesine geçerek burada Gürpınar Orta
Okulu çevresi ile bu okulun yanında yer alan park alanında 300 fidanı yine öğrencilerin
katılımı ile toprak ile buluşturduk. Fidan dikiminde en önemlisi semt halkının özellikle
öğrencilerin ve çocukların katılımlarını sağlıyoruz. Bugün okul, muhtarlık ve refüjlerde fidan
dikimini gerçekleştirdik“ dedi.
Özellikle yeşil alan olarak planda tahsis edilen alanlarda fidan dikimini gerçekleştirdiklerini
ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu fidanların dikimi sonrası yapılan bakım,
gübreleme ve sulama çalışmasının da çok önemli olduğunu kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, dikilen fidanları semt halkına özellikle çocuklara ve öğrencilere
zimmetlediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3764.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kuzeninin Kas Hastalığına Dikkat Çekmek Đçin
Bisikletle Dünya Turu Yapıyor
Kas hastalığına yakalanan kuzeninin ameliyat olabilmesi için 5 bin pound gerekince, hastalığa
dikkat çekmek amacıyla bisikletiyle dünya turu yapan Benjamin Smith Kayseri’ye geldi.
Kuzeni Katherine Burnett’in kas rahatsızlığına yakalandığını...
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Kas hastalığına yakalanan kuzeninin ameliyat olabilmesi için 5 bin pound gerekince, hastalığa
dikkat çekmek amacıyla bisikletiyle dünya turu yapan Benjamin Smith Kayseri’ye geldi.
Kuzeni Katherine Burnett’in kas rahatsızlığına yakalandığını belirten Benjamin Smith,
akrabasının ameliyat olması için 5 bin pounda ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu amaçla
bisikletiyle dünya turu yapmaya karar veren Smith, “Ben gezime Londra’dan bisikletle
başladım. Yaklaşık 5 bin kilometrelik yolu bisikletimle kat ettim. Buradan da Hindistan’a
gideceğim. Gezme amacım; kuzenim kas hastalığına yakalandı. Tedavi edilebilmesi için de 5
bin pound paraya ihtiyaç var. Bu amaçla bir sponsor bulabilir miyim? ona bakıyorum. Ayrıca
bu hastalığı insanlara anlatmak için böyle bir şeye karar verdim. Bunun için birçok ülkeye
gittim. Gitmeye de devam edeceğim. Bütün gezim bittikten sonra yaklaşık 9 bin kilometrelik
bir yol kat etmiş olacağım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3765.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Ölen Annelerine Ağladılar
Kayseri'nin Develi ilçesinde 7 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak
öldürülen Leyla Berk'in kızları Eda ve Seda, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.Edinilen
bilgiye göre Develi'de ikamet eden 39 yaşındaki...
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 7 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak
öldürülen Leyla Berk'in kızları Eda ve Seda, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.
Edinilen bilgiye göre Develi'de ikamet eden 39 yaşındaki Leyla Berk, sabah saatlerinde 7 yıl
önce boşandığı kocası tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kadının yakınları, olayı
haber alır almaz cenazenin kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastaneye gelen
Leyla Berk'in kızları 10 yaşındaki Eda ve 13 yaşındaki Seda, annelerinin hayatını kaybettiğini
öğrenince hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Kız kardeşleri, yakınları sakinleştirmeye
çalıştı.
Ölen Leyla Berk'in kardeşi Yusuf Berk, ''Ablam sabah fabrikaya işe giderken önünü çevirmiş
ve bıçaklayarak öldürmüş. Haber alınca ben de hastaneye geldim. 6-7 yıl önce boşanmışlardı
ancak sürekli olarak hem ablamı hem de çocuklarını telefonla ve gelip giderek rahatsız
ediyordu. Bir ara ablamın oturduğu yerde elinde pompalı tüfekle de dolaşıyordu. Biz savcılığa
suç duyurusunda bulunduk ama sadece evden uzaklaştırma cezası verdiler. Ablam askerdeki
oğluna ve burada yanında olan 2 kızına bakabilmek için fabrikada yeni işe girmişti'' diye
konuştu.
Olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3766.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Öldürülen Leyla Berk’in Zorlu Hayatı
Kayseri’nin Develi ilçesinde, boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Leyla Berk’in,
askerdeki oğluna harçlık göndermek ve okula giden 2 kızına bakmak için kısa süre önce bir
işe girdiği öğrenildi.Muğla’da ikamet ettiği...
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Kayseri’nin Develi ilçesinde, boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Leyla Berk’in,
askerdeki oğluna harçlık göndermek ve okula giden 2 kızına bakmak için kısa süre önce bir
işe girdiği öğrenildi.

Muğla’da ikamet ettiği öğrenilen Đ.U. (43) isimli kişi, bir süre önce boşandığı eşi Leyla
Berk’i, Develi Fenese Aşağı Mahallesi Terminal girişindeki Değirmenardı Sokak'ta
bıçaklayarak öldürdü. Eski eşini bıçaklayarak öldüren Đ.U., emniyet güçleri tarafından kısa
sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının adliyeye çıkarılması bekleniyor.
Bu arada, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Leyla Berk’in, vatani görevini yapan
oğluna harçlık gönderip okula giden 11 ve 13 yaşlarındaki 2 kızına bakabilmek için zorlu bir
hayat mücadelesi verdiği, kısa bir süre önce işe girdiği bildirildi.
Cenazesi Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Leyla Berk’in yakınlarının hastane
önündeki bekleyişleri ise sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3767.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Kayseri’de boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre
Kayseri’nin Develi ilçesinde, Đ.U. isimli şahsın bir süre önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Leyla
Berk’i sabah saatlerinde bıçaklayarak...
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Kayseri’de boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesinde, Đ.U. isimli şahsın bir süre önce boşandığı
eşi 39 yaşındaki Leyla Berk’i sabah saatlerinde bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Katil
zanlısı Đ.U.’nun olaydan bir gün önce ilçeye geldiği ortaya çıktı. Zanlı olay sonrasında polis
tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3768.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Yumurta Fiyatları Düştü
Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden olan Kayseri'de yumurta fiyatları
düştü.Geçen hafta tanesi 0,260 kuruş olan sarı duble yumurta bu hafta 0,239 kuruştan, 0,181
kuruş olan kılavuz yumurta ise 0,160 kuruştan satılıyor.Geçtiğimiz...
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Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden olan Kayseri'de yumurta fiyatları düştü.
Geçen hafta tanesi 0,260 kuruş olan sarı duble yumurta bu hafta 0,239 kuruştan, 0,181 kuruş
olan kılavuz yumurta ise 0,160 kuruştan satılıyor.
Geçtiğimiz hafta ile bu haftaki yumurta fiyatları ise şöyle:
GEÇEN HAFTA (28.10.2013-03.11.2013)
Sarı Duble Yumurta 0,260
Sarı Eski Ana Yumurta 0,258
Beyaz Duble Yumurta 0,248
Beyaz Eski Ana Yumurta 0,246
Yeni Ana Yumurta 0,239
Yarka Yumurta 0,228
Piliç Yumurta 0,208
Kılavuz Yumurta 0,181

BU HAFTA (03.11.2013-10.11.2013)
Sarı Duble Yumurta 0,239
Sarı Eski Ana Yumurta 0,237
Beyaz Duble Yumurta 0,227
Beyaz Eski Ana Yumurta 0,225
Yeni Ana Yumurta 0,217
Yarka Yumurta 0,206
Piliç Yumurta 0,187
Kılavuz Yumurta 0,160

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3769.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Aile Ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü'nden
Şehit Ve Gazi Ailelerini Ziyaret
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.Aile ve Sosyal
Politikalar Đl Müdür Yardımcısı Havva Meltem Sözer ve Đl Müdürlüğü yetkilileri Sarız,
Yahyalı ve Tomarza ilçelerindeki şehit ve gazi ailelerini...
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Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdür Yardımcısı Havva Meltem Sözer ve Đl Müdürlüğü
yetkilileri Sarız, Yahyalı ve Tomarza ilçelerindeki şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret
etti. Sözer, “Ziyaretlerimizin amacı ailelerin ihtiyaç duyabilecekleri sosyal yardım, psikososyal destek gereksinimlerini tespit etmek için ve her zaman yanlarında olduklarını
göstermektir” dedi.
Şehit ve gazi aileleri de yapılan ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3770.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

Kocasinan'dan Bir Köprü'de Sahil Yoluna
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Barajı kıyısına yapılmakta olan sahil
yoluna ulaşım akışını sağlamak amacıyla köprü yapımına başladıklarını söyledi.Sahil yolunda
araçların rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Barajı kıyısına yapılmakta olan sahil
yoluna ulaşım akışını sağlamak amacıyla köprü yapımına başladıklarını söyledi.
Sahil yolunda araçların rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla yeryüzü şekillerinin durumuna
göre çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Sahil yolunda seyahat
imkanı sağlamak amacıyla yolun hem akışını kolaylaştırmak hem de sel ihtimalinden
korumak amacıyla bir köprü yaptırıyoruz" dedi.
Yıldız ayrıca, Yamula Barajı kıyısına yaptıkları Sahil Yolu üzerine menfez uzunluğu 60
metre, yaklaşık maliyeti de 264 bin lira olan köprünün yapımına başladıklarını belirterek,
"Sahil Yolu’nda Kuşçu bölümünün tamamlanmasından sonra Çevril Etabı’nın da son
aşamasındayız. 70 kilometreye ulaşan göl uzunluğu, 82 milyon metrekare de göl alanıyla
küçük bir deniz olan Yamula Barajı sahilinde kepçe ve grayderlerimiz yol ve köprü için
çalışıyor. 6,5 metre genişliğinde, 4,5 metre yüksekliğinde ve 60 metre uzunluğundaki köprüyü
tamamlamak için gayret ediyoruz. Đnşallah 15 gün içinde köprü tamamlanacak " diye konuştu.
Sahil yolunun 12 milyon dolara malolacağını hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, Sahil yolunun
Ebiç, Dadağı, Kemer, Emmiler, Taşhan, Çevril ve Kuşçu gibi 7 mahalleden geçeceğini, 12
metre genişliğinde ve 32 km uzunluğunda olmasının planlandığını, Sahil Yolu’nun 6
kilometrelik bölümünün tamamlandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3771.html
Erişim Tarihi: 05.11.2013

ÖZHASEKĐ BAŞKANA AÇIK MEKTUP
KG Yazarı Rıza Bozdağ'dan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye açık
mektup!

06 Kasım 2013 Çarşamba 10:16

Vallahi Başkanım, kanıma dokunuyor. Ne mi? Açıklayayım.
Geçtiğimiz hafta Melikşah Üniversitesi tarafından Kayseri’de faaliyet yürüten STK’lara bir
akşam yemeği verilmiş ve siz orada Faruk Aksebzeci abimizle başınızdan geçen harika bir
anınızdan bahsetmiştiniz.
Daha henüz belediye başkanı olmadığınız bir dönemde zamanın belediye başkanı tarafından
Kayseri’nin dindar insanlarının ahlâkını bozacak bir televizyon kanalına karşı çıkmak
maksadıyla Faruk abimizle birlikte zamanın valisine ziyarete gidişinizi anlatmıştınız. Çok
güzel ve imrenilecek bir işe imza atmıştınız.
Şimdi ben sizi karşı taraftan değil, kendimden biri görerek aynı işi yapmak istiyorum. Bunu
da bu gazetedeki köşemden herkesin şahit olmasını isteyerek yazıyorum. Umarım okuyup
gereğini yaparsınız. Çünkü artık bizden olan bir belediye başkanı var ve inşallah dileklerimize
kayıtsız kalmaz.
Kayserimize birçok güzel hizmette bulundunuz. En son yapılan hizmetlerden biri de
Kayseri’nin eski isimlerinden biri adına kurulan Mazakaland oldu. Şehrimizin doğusundan
giren insanların şehre girerken gözlerine batan bir noktadaki Mazakaland’ı görmezden gelmek
imkânsızdır. Đçerisinde birçok eğlence merkezi bulunmakta ve halkımızı eğlendirmeye
çalışmaktadır.
Ben defalarca önünden geçmiş olmama rağmen içine girmedim, girmek isteyenleri de
mümkün mertebe engellemeye çalıştım. Eğer bu yazdıklarımdan sonra hâlâ bir değişme
olmazsa gitmek isteyenlere engel olmaya devam edeceğim.
Birincisi bu eğlence merkezinin adı beni rahatsız ediyor. Tamamen Disneyland’dan
etkilenerek kötü bir taklit isim olduğunu söyleyeyim. Her ne kadar Kayseri’nin eski
isimlerinden biri olsa da bugünkü Kayseri ile hiçbir alâkası olmayan bu isim itici bir özelliğe
sahip. Çünkü benim aklıma “Mazaka” dendiğinde 1071 yılında kapılarını Müslüman Türk
halkına açan Anadolu şehirlerinden biri değil, pagan (çok tanrılı) kültürlerden birinin şehri
gelmektedir.
Đlk hedefi 2023, ikinci hedefi ise 1071 olan Başbakanımızın bu isme nasıl baktığını ve nasıl
değerlendirdiğini bilmiyorum. Ama geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Next Level
isimli alışveriş merkezinin ismine kızdığını ve “Patenti ben size alırım. Yeter ki ismini
hayırlısıyla değiştirin” dediğini biliyorum. Allah için öncelikle şu Mazakaland ismini
Kayseri’ye yakışacak ve Malazgirt ruhuna yakışacak yeni bir isimle değiştirin.
Đkinci olarak, bu eğlence merkezine yapılan ve yine Kayseri ile hiçbir alakası olmayan Roma
kültürüne ait Collesium (Kollezyum) beni rahatsız etmektedir. Yine pagan kültürünün
simgelerinden olan bu yapının maketi Kayseri gibi bir şehirde niye yapılır. Đçerisinde mazlum
ve mağdur insanların aç aslanlara parçalattırıldığı, esir insanların birbirleri ile hayatta
kalabilmek için ölesiye ve kıyasıya savaştığı böylesine bir zulüm mekânı Kayseri’ye kültürel
açıdan ne kazandıracaktır merak ediyorum. Hele hele bu ölüm arenasında öldürülen ve aç
aslanlara parçalattırılan insanlar arasında Hz. Đsa’nın ümmetinin olduğunu bilmek beni
tamamen kahretmektedir.
Bunun yanı sıra aynı ölüm arenasının üzerinde bulunan Roma tanrılarının putlarının niye
dikildiğini ve bu putlara Kayseri halkının neden ihtiyaç duyduğunu anlamış değilim.
Kayseri’ye ilk defa doğudan giren bir yabancının Kayseri hakkında ilk aklına gelenler de bu
Roma tanrıları ve ölüm arenası olacaktır. Artık Kayseri’nin övüneceği yeni bir mekânı daha
oldu. Artık ne kadar övünsek azdır “Biz Kayseri’ye ölüm arenasının ve Roma tanrılarının
putların diktik” diye.
Bu söylediklerim, bir zamanlar Kayseri’ye ahlaksız bir kanalı getirmek isteyen zamanın
belediye başkanına karşı yiğitçe bir çıkış sergilemiş olan ama şimdi aynı makamda kendisi
bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Mehmet Özhaseki’yi ilgilendiriyorsa ve kalbini
benim gibi yaralıyorsa, bu çirkinliğe bir son vermesini rica ediyorum. Bunu sadece benim
değil, birçok Kayserilinin istediğini de belirtmek istiyorum. Zararın neresinden dönülürse

kârdır. Biz evlatlarımıza çıplak Roma tanrılarının putlarını ve kendi dindaşlarının
parçalattırıldığı yerleri değil, tamamen kendi kültürlerine ait mekânları göstermek isterdik.
Umarım bu yazdıklarımı dikkate alır ve yanlışı düzeltirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3772.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Đkinci Baharı Yaşayamadılar
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin iki yıl önce ikinci
evliliklerini yaptıkları ortaya çıktı.Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat
Mahallesi’ndeki evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin iki yıl önce ikinci
evliliklerini yaptıkları ortaya çıktı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi’ndeki evinde sobadan sızan gazdan
zehirlenerek hayatını kaybeden Ali Hürtürk’ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi
için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Sevim Hürtürk ise Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin yaklaşık iki yıl önce evlendiği ortaya çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3773.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Tema Gönüllüleri Gömürgen’e 2000 Fidan Dikti
TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Gömürgen’e 2 bin adet farklı yaş ve boylarda tüplü çam
fidanı dikti.TEMA Vakfı Kayseri Temsilcisi Abdulkadir Dağlı’nın fidan dikimini uygulamalı
olarak göstermesiyle başlayan etkinliğe üniversitelerde...
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TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Gömürgen’e 2 bin adet farklı yaş ve boylarda tüplü çam
fidanı dikti.
TEMA Vakfı Kayseri Temsilcisi Abdulkadir Dağlı’nın fidan dikimini uygulamalı olarak
göstermesiyle başlayan etkinliğe üniversitelerde öğrenim gören öğrenci, öğretim elemanı ve
bölge halkından oluşan kalabalık bir grup katılım sağladı.
Dağlı yaptığı konuşmada, ''Kayseri'de bulunan üniversitelerdeki TEMA gönüllülerinin
katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte dikilen fidanlarla çevremize olan borcumuzu bir
nebze olsun ödemeye çalışıyoruz. Ülkemizin erozyonla mücadelesinde yapılan çalışmalar
içerisinde fidan dikimlerinin büyük öneme sahip olduğunun bilincinde olarak var gücümüzle
çalışıyoruz. Ormanların su varlığını koruması, erozyonu önlemesi, beden ve ruh sağlığımız
üzerinde de birçok olumlu etkisi vardır'' dedi.
Üniversite Genç TEMA Kulüpleri adına konuşan Serdar Gönlüşen de ''Etkinliğe
desteklerinden dolayı Gömürgen Belediye Başkanı Selahattin Baydan’a, çevre gönüllüsü
öğrenci arkadaşlarımıza ve kasaba halkına teşekkür ederim'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3774.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Talas'lı Kadınların Selçuklu'da Geleneksel
Hizmeti
Talas Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri, her hafta yöresel tatların kültürel değerler olarak
yaşatılması kapsamında başlatılan arabaşı ikramını Selçuklu Evi'nde gerçekleştirdi. 1000
kişilik dev kazanda hazırlanan Kayseri mutfağının...
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Talas Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri, her hafta yöresel tatların kültürel değerler olarak
yaşatılması kapsamında başlatılan arabaşı ikramını Selçuklu Evi'nde gerçekleştirdi. 1000
kişilik dev kazanda hazırlanan Kayseri mutfağının önemli lezzetlerinden arabaşı çorbası
vatandaşlara ücretsiz ikram edildi. Arabaşı ikramına Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,
Talas Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Özgen, kadınlar ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Kepçelerle doldurulan arabaşı çorbasını içen vatandaşlar, soğukların başladığı
günlerde içlerini ısıtırken, geleneklerden birinin daha yaşatılmasından duydukları mutluluğu
ifade etti. Kültürel değerlerin yaşatılmasından dolayı kadınlara teşekkür eden Başkan Rifat
Yıldırım, "Biz, kendimize ait her bir değeri ortaya çıkarmak için çalışıyoruz" dedi. Arabaşı
çorbasının milli bir kültür olduğunu altını çizen Başkan Yıldırım, "Özellikle soğuk havalarda
herkesin yiyebileceği bir yemek. Arabaşı yenildiğinde ortaya çıkan güzel muhabbetler
nedeniyle böyle bir kültürümüzün yaşatılması gerektiği kanaatine vardık." ifadesini kullandı.
Başkan Yıldırım, başlatılan arabaşı ikramının her hafta farklı bir noktada devam edeceğini
kaydederek, "Birkaç ay önce de yöresel tatlılarımızdan nevzine ile ilgili de tanıtımlarımız
olmuştu. Bizler kendimize ait her bir değeri ortayı çıkarmak için çalışıyoruz. Mevsim

itibariyle de vatandaşımıza hatırlatacağımız en iyi ikram arabaşıydı. Đnşallah vatandaşlarımıza
şifa olur" şeklinde konuştu.Talas Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Özgen ise,
arabaşına bu kadar büyük bir ilginin şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Ama ilgiden çok
memnunuz. Kadın meclisi olarak başlattığımız arabaşı ikramının bu hafta dördüncüsünü
yapıyoruz. Bahar gelene kadar her hafta bir mahallemizde arabaşı günlerini sürdüreceğiz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3775.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Anaokulu Öğrencileri Pizza Yaptı
Kayseri’de özel bir anaokulu öğrencileri, elleriyle yaptıkları pizzaları afiyetle yedi.Kayseri’de
özel bir kreşin Kayseri Forum Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte, anaokulu
öğrencilerinin pizza yapması, birbirinden eğlenceli...
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Kayseri’de özel bir anaokulu öğrencileri, elleriyle yaptıkları pizzaları afiyetle yedi.
Kayseri’de özel bir kreşin Kayseri Forum Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte,
anaokulu öğrencilerinin pizza yapması, birbirinden eğlenceli görüntülerin yaşanmasına neden
oldu. Yirmi anaokulu öğrencisinin katıldığı etkinlikte, küçük eller hamurlar yoğurdu, pizza
malzemelerini hamurun üzerine döşedi. Öğretmenlerinin gözleminde ve usta pizzacıların
eşliğinde pizza yoğuran minik öğrenciler, daha sonra pişen pizzalarını afiyetle yediler.
Etkinlikte, ustalara taş çıkaran miniklerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3776.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Kayseri'de Soba Zehirlenmesi: 1 Ölü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs
hayatını kaybederken, eşi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi
Keykubat Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki Selim Apartmanı'nda ikamet...
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs
hayatını kaybederken, eşi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki Selim
Apartmanı'nda ikamet eden Ali Hürtürk (55) ve eşi Sevim Hürtürk'ten (43) sabah saatlerinden
itibaren haber alamayan komşuları ve akrabaları, durumu Ali Hürtürk'ün kızı Fatma H.'ye
bildirdi. Fatma H. de yanına bir çilingir alarak babasının oturduğu daireye geldi. Çilingirin
kapıyı açmasıyla birlikte Ali Hürtürk'ün cansız bedeniyle karşılaşıldı. Karbonmonoksit
gazından zehirlenen Sevim Hürtürk ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevim Hürtürk'ün
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ali ve Sevim Ertürk çiftinin 2 yıl önce ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3777.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Kaski Genel Kurulu Toplanıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Kurulu
gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 11 Kasım 2013 Pazartesi günü
toplanacak.KASKĐ 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nun Pazartesi günü...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Kurulu
gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 11 Kasım 2013 Pazartesi günü
toplanacak.
KASKĐ 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nun Pazartesi günü saat 17:00’de Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacağını kaydeden KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan
gündemde bulunan 7 maddenin görüşülerek karara bağlanacağını belirtti. Batukan, KASKĐ
Genel Kurulu gündem maddelerinin, 2013 yılı Yatırım programı revizesinin görüşülmesi,
2013 yılı ek ödenek talebinin görüşülmesi, 2014-2015-2016 yılları performans programının
görüşülmesi, 2014 yılı yatırım programının görüşülmesi, 2014 yılı ücret tarifelerinin
görüşülmesi, 2014-2015-2016 yılları gelir-gider bütçesinin görüşülmesi ve Kadro
değişikliğinin görüşülmesi olduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3778.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Kocasinan Kaymakamı Ali
Melikgfazi'ye Nezaket Ziyareti

Candan'dan

Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Afyon Sandıklı Kaymakamlığı’ndan Kayseri
Kocasinan Kaymakamlığına atanan Ali Candan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.Kayseri ilinin Sanayisi, Ticareti,...
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Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Afyon Sandıklı Kaymakamlığı’ndan Kayseri
Kocasinan Kaymakamlığına atanan Ali Candan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Kayseri ilinin Sanayisi, Ticareti, Sağlık Kuruluşları, Eğlence ve Alış Veriş Merkezleri, Kış
Sporları Tesisleri ile Anadolu’nun adeta parlayan bir yıldızı olduğunu ve Bölge şehir
olmasından dolayı büyük bir hareketlilik yaşadığını belirten Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç “Kayseri Belediye Modeli ile adeta bir ekol olmuştur. Birçok kurum ve kuruluş bu
modeli örnek almakta ve inceleme gezileri düzenlemektedirler. Kayseri Belediye Modelinin
başarı ile uygulanması, Kayseri’nin bir Turizm, Sağlık, Spor ve Ekonomi merkezi olmasına
ve dolayısı ile bölge halkının sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamıştır. Kayseri
Belediyelerinin birlik, dayanışma ve paylaşım içerisinde hizmet ve yatırım yapmasının
şehrimize büyük katkısı vardır. Kurumlar arası dayanışma ve birlikte hareket etme ilçeye
hizmet olarak yansımaktadır. Bu başarı da ve yatırımlarda katkısı olan herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise Kayseri ilinde görev yapacağından dolayı son derece
mutlu olduğunu ifade ederek “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 ilçeden oluşmaktadır. Đki
kardeş ilçeden biri olan Kocasinan Đlçesinde 20 Temmuz 2013 tarihinde göreve başladım.
Kayseri Belediyelerinde hizmet çıtası çok yüksek halkın beklentileri ve hizmet anlayışında
farklılık var. Çünkü halk asfalt, park, yol değil, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, sanat kurs
merkezleri talep ediyor. Görev yaptığım bu kısa sürede Kayseri Belediye hizmetlerini bizzat
görme imkanım oldu ve vatandaşların yapılan yatırım ve hizmetlerden son derece memnun
olduğunu gözlemledim. Bu da beni son derece mutlu etti. Bu başarıyı sağlayan herkese
teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3779.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Büyükkılıç, Yol Çalışmalarını Denetledi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Caddesinde yol
düzenleme, tüm alt yapısında yenileme ve bütünlük sağlama çalışmasının devam ettiğini
bildirdi.Nuh Naci Yazgan Caddesinin Doğalgaz, Kaski ,Telekom ve Mobese...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Caddesinde yol
düzenleme, tüm alt yapısında yenileme ve bütünlük sağlama çalışmasının devam ettiğini
bildirdi.Nuh Naci Yazgan Caddesinin Doğalgaz, Kaski ,Telekom ve Mobese tesisatları
yenileme çalışması ile deforme olduğunu, bu nedenle caddenin yenilendiğini hatırlatan
Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Đlçemize yakışır bir ulaşım ağını Kayserimize
kazandırıyoruz. Nuh Naci Yazgan Caddesinde yapılan bu çok yönlü çalışmada kurum ve
kuruluşlar ile ortak çalışma gerçekleştiriyoruz. Son olarak da stonmastik asfalt ile yolumuzu
asfaltlıyoruz. Orta refuj yenilendi. Kot farkı giderildi. Yolun şehir istikametine giden bölüme
asfaltlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Yoğunburç istikametine gedecek araçlar
için yonca kavşak oluşturuldu. Trafik daha akışkan ve seri hale getirildi. Çalışmalar iki
vardiyalı olarak devam etmektedir. Gece asfalt ekibini hem denetlemek hem de çalışanlara
şevk vermek amacı ile ziyarette bulunduk” dedi.Şehir içi ulaşımın çok önemli olduğunu ve bu
ulaşımın hem seri, hem güvenli hem de konforlu olması gerektiğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, şehir içinde ulaşımın seri olması için alternatif yollar açtıklarını ve Nuh
Naci Yazgan caddesindeki bu çalışmalardan dolayı sürücülerin hem dikkatli hem de tercihli
yolları kullanmaları gerektiğini söyledi.Başkan Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan
Caddesinin ilk etabının bugün tamamlanacağını ve hizmete açılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3780.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Kamu Hastaneleri Đl Değerlendirme Toplantısı
Yapıldı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Başkanı Prof. Dr. Ali Đhsan Dokucu, Đl
Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Kayseri’ye geldi.Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi 1988 Mezunları 25. Mezuniyet yılı etkinliğine katılan Dokucu, ardından...
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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Başkanı Prof. Dr. Ali Đhsan Dokucu, Đl
Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Mezunları 25. Mezuniyet yılı etkinliğine katılan
Dokucu, ardından il değerlendirme toplantısına katıldı. Kayseri Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde yapılan toplantıya, TKHK Başkanı Prof. Dr. Ali Đhsan Dokucu, Başkan
Yardımcıları Op. Dr. Merve Akın ve Dr. Đsmail Kartal, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya,
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, Genel Sekreterlik Tıbbi, Đdari ve Mali Hizmetleri
Başkanları ve birliğe bağlı hastanelerin Hastane Yöneticileri ile Başhekimleri katıldı.
Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan tarafından
yapılan Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi sunumunda, il genelinde ve birliğe bağlı
tesislerdeki insan gücü, yatırımlar, mali durum ve sağlık hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiler
verildi.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali Đhsan Dokucu toplantı sonrası
yaptığı değerlendirmede, ''Altıncı Đl Değerlendirmesini Kayseri’de gerçekleştirdik. Uzun
saatlerce tüm veriler değerlendirildi. Kayseri’nin gelecek projeksiyonu parlak. Gereken, iyi
olan verileri el birliği ile ilerletmektir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3781.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Đstihdama Fuar Desteği
Kayseri Çalışma ve Đş Kurumu (ĐŞKUR) öncülüğünde, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri
Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölge...
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Kayseri Çalışma ve Đş Kurumu (ĐŞKUR) öncülüğünde, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri
Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği'nin katılım ve destekleriyle 28-30 Kasım 2013 tarihleri arasında Dünya Ticaret
Merkezi'nde ''Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam Fuarı-KAYĐF 2013'' düzenlenecek.
ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürü Ahmet Ayçiçek, KAYĐF 2013 ile ilgili düzenlediği basın
toplantısında, 2011 ve 2013 yıllarında düzenledikleri fuarlara toplam 204 firma, kurum ve
kuruluşun katıldığını, fuarları 30 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini, bu iki fuarda toplam
19 bin iş başvurusu yapıldığını ve 3 bin 500 kişinin ise işe yerleştirildiğini bildirdi. Ayçiçek,
bu yıl düzenleyecekleri fuara ise 100 firma, kurum ve kuruluşun katılımının beklendiğini
ifade etti.
Ayçiçek, ''Đşsiz vatandaşlarımızın, üniversite ya da lise öğrencilerinin, bu okulların herhangi
birinden mezun veya mezun olmaya hazırlananların, kariyer hedeflerini belirleme konusunda
Türkiye'nin önde gelen yöneticilerinden bilgi alma fırsatı bulacakları, iş ve staj başvuruları

yapabilecekleri KAYĐF 2013, aynı zamanda 3 gün boyunca gerçekleştirilecek panel ve
konferanslara da ev sahipliği yapacak. Ziyaretçilerin, fuar alanına daha rahat ve hızlı
ulaşımları için her yarım saatte bir ĐŞKUR Đl Müdürlüğü önünden ücretsiz otobüs seferleri
yapılacak'' dedi.
ĐŞKUR Đl Müdürü Ahmet Ayçiçek, firmaların özellikle vasıfsız eleman aradıklarını belirterek,
''Firmalar, vasıfsız elemanı alıp kendisi yetiştirmek istiyor. Kalifiye eleman sıkıntısı var ama
bu sıkıntıyı gidermek için de birçok yollar deneniyor. Bizim yaptığımız araştırmalara göre
üniversite ve lise mezunları asgari ücretle işçi olarak çalışmak istemiyor, yani sanayide
çalışmak istemiyor gibi geliyor bize. Bunun en önemli sebebinin de firmaların asgari ücretle
eleman çalıştırmak istemeleri gibi bir uygulama yapmaları herhalde. Ancak özellikle son
zamanlarda Kayseri Sanayi Odası'nın girişimleriyle bu ücretler biraz arttı gibi geliyor.
Kayseri'de gerçek işsizlik rakamları, diğer illere göre çok iyi'' diye konuştu.
ĐŞKUR Basın ve Yayın Birimi Sorumlusu Nail Coşkun da, Đl Müdürlüğü'ne kayıtlı 60 bin
civarında kayıtlı işgücü bulunduğunu bunlardan 30 bin civarındakilerin işsiz olduğunu, bu
işsizlerden 5 bin 600'ünün üniversite mezunu, 13 bininin ise lise mezunu olduğunu, geri
kalanların ise ilkokul mezunu olduğunu kaydetti. Coşkun, işsizler arasında 10 bin kişinin ise
vasıfsız statüsünde bulunduğunu, bunları bir işe ya da mesleğe yönlendirmede sıkıntı
yaşadıklarını belirterek, ''Biz bir araştırma yaptık ve 3 binin üzerindeki işyerine nasıl bir
eleman istediklerini sorduk. Kayseri'de, Türkiye geneli dışında bir sonuç çıktı ortaya. Đşveren,
vasıfsız eleman alıp kendisi yetiştirmek istiyor. Bu anlamda ĐŞKUR olarak biz vasıfsız
kişilerin yetiştirilmesi için kurslar açıyoruz ve firmalar da bu kurslarımıza ciddi katkılar
sunuyorlar. ĐŞKUR olarak biz kursiyerlere 20'şer lira günlük ücret verirken, firmalar da
kendileri 20'şer lira veriyorlar'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3782.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan’ın Nezaket
Ziyareti
Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Afyon Sandıklı Kaymakamlığı’ndan Kayseri
Kocasinan Kaymakamlığına atanan Ali Candan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.Kayseri ilinin Sanayisi, Ticareti,...
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Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Afyon Sandıklı Kaymakamlığı’ndan Kayseri
Kocasinan Kaymakamlığına atanan Ali Candan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Kayseri ilinin Sanayisi, Ticareti, Sağlık Kuruluşları, Eğlence ve Alış Veriş Merkezleri, Kış
Sporları Tesisleri ile Anadolu’nun adeta parlayan bir yıldızı olduğunu ve Bölge şehir
olmasından dolayı büyük bir hareketlilik yaşadığını belirten Belediye Başkanı Memduh

Büyükkılıç “Kayseri Belediye Modeli ile adeta bir ekol olmuştur. Birçok kurum ve kuruluş bu
modeli örnek almakta ve inceleme gezileri düzenlemektedirler. Kayseri Belediye Modelinin
başarı ile uygulanması, Kayseri’nin bir Turizm, Sağlık, Spor ve Ekonomi merkezi olmasına
ve dolayısı ile bölge halkının sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamıştır. Kayseri
Belediyelerinin birlik, dayanışma ve paylaşım içerisinde hizmet ve yatırım yapmasının
şehrimize büyük katkısı vardır. Kurumlar arası dayanışma ve birlikte hareket etme ilçeye
hizmet olarak yansımaktadır. Bu başarı da ve yatırımlarda katkısı olan herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise Kayseri ilinde görev yapacağından dolayı son derece
mutlu olduğunu ifade ederek “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 ilçeden oluşmaktadır. Đki
kardeş ilçeden biri olan Kocasinan Đlçesinde 20 Temmuz 2013 tarihinde göreve başladım.
Kayseri Belediyelerinde hizmet çıtası çok yüksek halkın beklentileri ve hizmet anlayışında
farklılık var. Çünkü halk asfalt, park, yol değil, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, sanat kurs
merkezleri talep ediyor. Görev yaptığım bu kısa sürede Kayseri Belediye hizmetlerini bizzat
görme imkanım oldu ve vatandaşların yapılan yatırım ve hizmetlerden son derece memnun
olduğunu gözlemledim. Bu da beni son derece mutlu etti. Bu başarıyı sağlayan herkese
teşekkür ediyorum ” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3783.html
Erişim Tarihi: 06.11.2013

Kadere iman etmek, kedere düşmemek
demektir
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart'ta 2014'te yapılacak yerel
seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili yine sır vermedi. Özhaseki, ''Büyükşehir olarak
şimdilik bekleyişteyiz. Bakalım zaman ne gösterecek? Kadere...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart'ta 2014'te yapılacak yerel
seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili yine sır vermedi. Özhaseki, ''Büyükşehir olarak
şimdilik bekleyişteyiz. Bakalım zaman ne gösterecek? Kadere iman etmek, kedere düşmemek
demektir'' dedi.
Özhaseki gazetecilerin, yerel seçimlerde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday
olup olmayacağı şeklindeki sorularını cevapladı. Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nin
temayül yoklaması yaparak tabanın görüşünü aldığını, bununla birlikte anketler düzenleyerek
vatandaşların da mevcut başkanlarla ilgili görüşlerine başvurduğunu belirterek, ''Bütün bunlar,
Genel Merkez'de değerlendirilecek ve birkaç sonuç ortaya çıkacak. Bunu en iyi yapan parti de
bana göre AK Parti. Ben şimdiye kadar hiçbir seçimde, hiçbir partiye dilekçe vermedim ve
adayım diye ortada dolaşmadım. Bizden daha iyi bu görevi yapacak arkadaşlar varsa,

buyursunlar yapsınlar diye bir tavrımız oldu. Ben aday olmadım ama sayın Başbakanımız bize
bu görevi verdi. Biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştık'' diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yeniden aday olduğunu açıklaması buna
karşılık, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın henüz adaylık başvurusu yapmaması ve
gençlerin önünü açmak için işi tadında bırakmak gibi bir söylemde bulunması hatırlatılan
Özhaseki, ''Ben Memduh başkanla ve Bekir ağabeyimle uzun yıllar beraber çalıştım. Hiçbir
zaman birbirimize kırıcı olmadık. Kardeşler arasındaki tartışmalar, kırgınlıklar bile bizim
aramızda yaşanmadı. Elbette bu siyasette birileri yoluna devam edecektir, birileri de
ayrılacaktır. Bakalım zaman ne gösterecek. Şimdilik Büyükşehir konusunda bekleyişteyiz.
Biz görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalıştık. Görevden ayrılırken de Kayserili
hemşehrilerime, haklarını helal ettirerek ayrılmak, en büyük arzumuzdur'' ifadelerini kullandı.
Önemli olanın kırmadan, dökmeden, başkalarına çamur atmadan bu işleri götürmek olduğunu
belirten Özhaseki, ''Đşte adamlık budur. Başkalarına çamur atmadan, kırmadan, dökmeden
siyaset yapmak gerekir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3784.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Kars
Deplasmanında Galibiyet Arayacak
Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor bu
hafta sonu deplasmanda Kars Kafkarsspor takımının konuğu olacak. Geçtiğimiz 3 haftada 1
puan toplayan takımda hedef ilk galibiyeti alarak şansızlığı yenmek.Hazırlıklarını...
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Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor bu
hafta sonu deplasmanda Kars Kafkarsspor takımının konuğu olacak. Geçtiğimiz 3 haftada 1
puan toplayan takımda hedef ilk galibiyeti alarak şansızlığı yenmek.
Hazırlıklarını antrenör Fuat Kalay nezaretinde Atatürk ve Keykubat tesislerinde günde tek
idman yaparak sürdüren takımının son antrenmanını Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de takip
ederek, hem oyunculara baklava ikram etti, hem de zorlu deplasman öncesi başarılar diledi.
Kulüp Başkanı Serdar Öztürk yaptığı açıklamada “ Çalışmalarımız devam ediyor. Bende vakit
buldukça gerek antrenmanları gerek maçları takip ediyorum. Biz bu ligde iddialıyız. Ancak
ilk üç haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Şansızlıklarımızı Kars deplasmanında yenerek
ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Memduh
Büyükkılıç’ın bize olan desteğini arkamıza alarak başarıya odaklandık. Gece gündüz demeden
çalışan voleybolcularımıza güveniyor ve onların Melikgazi Belediyesini en iyi şekilde temsil
edeceklerine inanıyorum “dedi.

Antrenör Fuat Kalay’da “artık galibiyet almak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde
yaptık.Đyi mücadele ediyoruz,ancak bunu skora yansıtamıyoruz.Ama Kars Kafkarsspor
karşılaşması bizim dönem maçımız olacak ve deplasmanda galibiyet ile ayrılacağız” dedi.
Kars Kafkarspor-Melikgazi Belediyespor karşılaşması 10 Kasım 2013 Pazar günü saat
13:00’de başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3785.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Büyükşehir'den Đlk Yardım Eğitimi
Büyükşehir Belediyesi'nin personeline yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları sürüyor. Bugün
de Kızılay ile işbirliği halinde Đlk Yardım konusunda eğitim semineri düzenlendi.Büyükşehir
Belediyesi Meclis Salonunda başlayan Đlk Yardım...
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Büyükşehir Belediyesi'nin personeline yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları sürüyor. Bugün
de Kızılay ile işbirliği halinde Đlk Yardım konusunda eğitim semineri düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda başlayan Đlk Yardım Eğitim Semineri'nde konuşan
Genel Sekreter Mustafa Yalçın, yapılan her şeyin insan için olduğunu söyledi. Đnsana verilen
değer açısından eğitimlerin çok önemli olduğunu dile getiren Yalçın, nasıl yardım edileceği
bilinmediği için pek çok can kaybının yaşandığını söyledi. Trafik kazasından depreme, ev
yangınlarından iş kazalarına kadar pek çok yardım gerektirecek durumla karşılaşabildiğimizi
vurgulayan Mustafa Yalçın, "Yapılacak şey paniklemeden ne yapılacağını bilmek. Küçücük
tedbirlerle canlar kurtarılabilir" dedi.
Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından Kızılay Đlk Yardım Eğitmeni
Erhan Matsar tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Türkiye'de kazalar sonrası bir an önce
kurtarma telaşı olduğunu dile getiren Matsar, en iyi ilk yardımın güvenli ilk yardım olduğunu
belirtti ve öncelikle kaza mahallinde ikinci kaza riskini önlemek için olay yerinin kontrol
altına alınması gerektiğini söyledi.
Matsar daha sonra kaza, yangın, zehirlenme gibi olaylar sonrası ne yapılabileceği hakkında
bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3786.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Çöp Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
Kayseri’de çöp kamyonunun uçuruma yuvarlanması sonucunda bir kişi hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Molu Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.D.
yönetimindeki çöp kamyonunun virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığı öğrenildi. Kazada...
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Kayseri’de çöp kamyonunun uçuruma yuvarlanması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Molu Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.D. yönetimindeki çöp
kamyonunun virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığı öğrenildi. Kazada A.D. ve M.E.’nin
yaralandığı bildirildi.
Ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.E.’nin hayati
tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, A.D.’nin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3787.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Erciyes Üniversitesi Spor Hekimliği Sporcuların
Hizmetinde
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Soner Akkurt, Avrupa başta olmak üzere gelişmiş dünya ülkelerinde spor hekimliğine gerekli
önem verilirken, Türkiye’de spor hekimliğinin yeterince tanınmadığını...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Soner Akkurt, Avrupa başta olmak üzere gelişmiş dünya ülkelerinde spor hekimliğine gerekli
önem verilirken, Türkiye’de spor hekimliğinin yeterince tanınmadığını kaydetti. Yrd. Doç.
Dr. Akkurt, bunun nedeninin ise Türkiye’de amatör sporun yeterince gelişmemesi olduğunu
söyledi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Spor Hekimliği Anabilim Dalı yeniden
düzenlenerek ve donatılarak yeni yerinde hizmete başladı.
Bir öğretim üyesi, bir asistan doktor, bir fizik tedavi teknikeri ve bir hemşirenin hizmet
verdiği Spor Hekimliği Bölümü ile ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor
Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Soner Akkurt, Erciyes Üniversitesi’nde Spor
Hekimliği Bölümünün 2005 yılında faaliyete başlamasına rağmen 2012-2013 yılları arasında
öğretim üyesi yokluğu nedeni ile bir süre hizmetlerine ara vermek zorunda kaldığını kaydetti.

Türkiye’de sadece 9 üniversitede bulunan Spor Hekimliği’nin Kayseri’de bulunmasının
Kayserili sporcular için büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken Akkurt, Spor Hekimliği
Anabilim Dalında verdikleri hizmetleri şöyle özetledi:“Spor Hekimliği Anabilim Dalımızda;
spora katılım öncesi sağlık raporu veya lisans çıkarma işlemleri, spor sakatlıklarının tanı,
tedavi ve rehabilitasyonu, cerrahi müdahale geçiren sporcuların rehabilitasyonu, şişmanlık
(obezite) tedavisi, şeker hastalığı (diyabet), hiperkolesterolemi, hiperlipidemi, gibi bazı kronik
hastalıkların egzersiz tedavileri, bireysel egzersiz programları düzenlenmesi ve sporcu
performans testlerini yapmaktayız. Anabilim Dalımızda verdiğimiz bu hizmetlerden tüm
vatandaşlar yararlanabilmektedir. Spor Hekimliğine başvurmak için sporcu olmak şartı
yoktur. Spora bağlı sağlık sorunları için tüm vatandaşlarımız polikliniğimize
başvurabilmektedir. Sosyal güvencesi olan vatandaşlarımız herhangi bir ek ücret ödemeden
tüm hizmetlerden faydalanabilmektedir. Sosyal güvencesi olmayanlar ise ücreti karşılığında
sıraladığımız bu hizmetlerden faydalanabilmektedirler.”Yrd. Doç. Dr. Akkurt, Spor
Hekimliğine başvurup da cerrahi müdahale gereken hastaların ise ortopedi bölümünde
deneyimli ekip tarafından ameliyat edildiğini ve ameliyat sonrası bu hastaların
rehabilitasyonunu ortopedi bölümü ile birlikte yaptıklarını kaydetti.“Spor Hekimliği aynı
zamanda koruyucu hekimlik vazifesi de görüyor”Yrd. Doç. Dr. Akkurt spor hekimliğinin
sadece sporcuların değil spor yapmak isteyen herkesin rahatlıkla başvurabildiği bölüm
olduğuna da değinirken, “Spor Hekimliği Anabilim Dalımıza sporla uğraşan 7’den 70’e
herkes başvurabilir. Spor hekimliğimiz aynı zamanda koruyucu hekimlik vazifesi de
görmektedir. Çünkü düzenli egzersiz yapmak, kalp damar hastalığı, hipertansiyon, şeker
hastalığı, yüksek kolesterol, hatta barsak ve prostat kanserine yakalanma riskini azaltıyor”
diye konuştu. Ayrıca Günümüzde obezitenin dünyada insanlığı tehdit eden en önemli sağlık
sorunlarından biri olduğunu, Obezitenin önlenmesi için sağlıklı beslenme yanı sıra düzenli
egzersiz yapmanın önemli olduğunu, Spor Hekimliği’nde obezite için diyet ve egzersiz
programının beraber verilebildiğini belirtti.
Kayseri Şekerspor ve Talasspor’a destek
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Akkurt, Anabilim Dalı olarak Kayseri’de sporun,
özellikle amatör sporun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla her türlü desteğe hazır
olduklarını da belirtirken, “Bu çerçevede ilk olarak Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele
veren Kayseri Şekerspor’a ve Talasspor’a sporcu sağlığı konusunda bilimsel destek
verdiklerini, diğer kulüpler için de her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Ayrıca yakın
zamanda halı sahalar ve fitnes merkezleri için de bir çalışma yaptıklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3788.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Kayseri'de 40 Okula Beyaz Bayrak Verildi
2006 yılında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan beyaz bayrak
projesi kapsamında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında beyaz bayrak almaya hak kazanan 40
okul için sertifika töreni düzenlendi.Anadolu Otelcilik ve...
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2006 yılında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan beyaz bayrak
projesi kapsamında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında beyaz bayrak almaya hak kazanan 40
okul için sertifika töreni düzenlendi. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde
düzenlenen sertifika törenine Vali Orhan Düzgün, Melikgazi ilçesi Kaymakamı Erkaya Yırık,
Kocasinan ilçesi Kaymakamı Ali Candan, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Đl Sağlık
Müdür Vekili Đbrahim Demirel, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törende açılış
konuşması yapan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, "Toplum sağlığını korumak,
geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış
nesiller yetiştirmek kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevleri arasındadır. Geleceğimizi
emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam
kalitesinin arttırılması öğretmen ve öğrencilerimizin okul yaşamlarını sağlıklı olarak
sürdürmeleri temel önceliğimizdir" diye konuştu. Okulların denetiminden bahseden Yılmaz,
"Açıkladığımız hedefleri gerçekleştirmek amacıyla belli kriterler esas alınarak okulların
denetlenmesi amacıyla 2006 yılında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında
beyaz bayrak projesi adı altında imzalanan protokol kapsamında okullarımızdaki derslikler ile
diğer salonlar, koridorlar, bahçe ve tuvaletler Müdürlüğümüz ve Đl Halk Sağlığı Müdürlüğü
yetkili personellerince oluşturulan komisyon tarafından denetlenmiş, denetim esaslarındaki
kriterleri sağlayan okullarımıza okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda teşvik edilmesi
amacıyla pirinç levha ve beyaz bayrak ile ödüllendirilmesi sağlanmıştır" şeklinde konuştu.
Vali Orhan Düzgün ise, "Beyaz Bayrak projesini gerçekten çok önemsiyoruz. 2006 yılından
bugüne kadar olan zamanda 149 okulun beyaz bayrağı dalgalandıracağını öğrendim. Bu
memnuniyet verici bir durum. Bugünde 40 okulumuzun beyaz bayrağını vereceğiz. Bu
nedenle büyük titizlikle beyaz bayrağı veren kurulun aynı titizlikle denetimlerini
yapacaklarına inanıyorum. Hedefimiz bütün okullarda beyaz bayrağı dalgalandırmak. Biz
devlet olarak bütün okullara destek sağlamaya çalışıyoruz. Beyaz bayrak alan okullarımın
diğer okullara örnek olmasını diliyorum. Okul yöneticilerimizin de kendi inisiyatifleri ile
bulundukları odadan başlayarak okulun iç ve dış mekanlarını düzenlediklerini örnek olarak
gösteriyorum. Ellerinde yeterli imkan olan bazı idarecilerin ilgisizlikten ve gamsızlıktan o
mekana hakim olamadıklarını, kendilerine verilen imkanları değerlendiremediklerini
görüyoruz. Bu nedenle bayrağı almaya hak kazanan okullarımızı tebrik ediyorum" diye
konuştu.Đl Sağlık Müdür Vekili Đbrahim Demirel'de, sertifika töreninde olmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirerek, "Đnşallah bundan sonrada insan odaklı birçok projede bir arada
oluruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3789.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

5 Yaşındaki Yeğenini 2 Yerinden Bıçakladı
Kayseri’de dayısı tarafından iki yerinden bıçaklanan 5 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye
getirilirken, “Anne çok ağrıtmasınlar” diye ağladı.Edinilen bilgiye göre Đstanbul’da eşinden
ayrılarak 5 yaşındaki oğlu Beytullah ile...
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Kayseri’de dayısı tarafından iki yerinden bıçaklanan 5 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye
getirilirken, “Anne çok ağrıtmasınlar” diye ağladı.
Edinilen bilgiye göre Đstanbul’da eşinden ayrılarak 5 yaşındaki oğlu Beytullah ile Kayseri'nin
Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ndeki baba evine dönen S.K., kardeşi Ş.A. (28) ile
tartıştı. Đddiaya göre tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Ş.A., 5 yaşındaki yeğenini
karnından iki bıçak darbesiyle yaraladı. Ş.A. kaçarken, küçük Beytullah annesi S.K. ile
ambulansa konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hastanede
ambulanstan indirilen Beytullah, “Anne çok ağrıtmasınlar” diyerek ağladı. Yetkililer, olayla
ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3790.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Türkiye’de 3 Ayda
Gerçekleştirildi

16

Milyon

Seyahat

Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından Hanehalkı Yurtiçi Turizm II. Çeyrek 2013
verileri açıklandı. Verilere göre yurt içinde 16 milyon 232 bin seyahat gerçekleştirildi ve 4
milyar 257 milyon 748 bin TL harcama yapıldı.TÜĐK’in verilerine...
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Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından Hanehalkı Yurtiçi Turizm II. Çeyrek 2013
verileri açıklandı. Verilere göre yurt içinde 16 milyon 232 bin seyahat gerçekleştirildi ve 4
milyar 257 milyon 748 bin TL harcama yapıldı.
TÜĐK’in verilerine göre, yurt içinde ikamet edenlerin nisan, mayıs ve haziran aylarından
oluşan ikinci dönemde bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam
seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 artarak 16 milyon 232 bin
seyahat olarak gerçekleşti.
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, 116 milyon 118 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı
7,2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 262 TL oldu.
Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, 2013 yılının ikinci çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artarak 4 milyar 257 milyon 748 bin TL olarak
gerçekleşti.
Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurt içi turizm
harcamasının yüzde 91,9’unu (3 milyar 913 milyon 108 bin TL) kişisel, yüzde 8,1’ini (344
milyon 640 bin TL) ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3791.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Ekim Ayında 169 Esnaf Sicil Kaydı Yapıldı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Ekim ayında
169 yeni esnaf kaydının yapıldığını bildirdi.Başkan Alan, “Esnaf Sicil Müdürlüğümüzde 01
Ekim 2013-31 Ekim 2013 tarihleri arasında 169 kayıt, 76...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Ekim ayında
169 yeni esnaf kaydının yapıldığını bildirdi.Başkan Alan, “Esnaf Sicil Müdürlüğümüzde 01
Ekim 2013-31 Ekim 2013 tarihleri arasında 169 kayıt, 76 terk ve 11 adet de değişiklik işlemi,
gerçekleşmiştir” dedi. Alan, “Ayrıca Esnaf Sicil Müdürlüğümüze 01 Ocak 2013 tarihinden 31
Ekim 2013 tarihine kadar olan on aylık dönemde 2065 kayıt, 1052 terk ve 229 adet de
değişiklik işlemi gerçekleştirilmiştir. Dönem içerisinde açılan işyerlerinden yoğun olarak
Ulaştırma Hizmetleri (Yolcu ve Yük Taşıma), Bakkallık-Bayilik-Büfecilik, Meslek kolunda
üye kaydolmuştur. Yine aynı dönemde, Ulaştırma Hizmetleri (Yolcu ve Yük Taşıma),
Bakkallık-Bayilik-Büfecilik Meslek Kolunda Esnafımız işyerini kapatmıştır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3792.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Kayserili Dağcılar’dan Başkan Akay’a Ziyaret
Kayseri Dağcılık Đl Temsilciliği, Kayseri Dağcılık ve Đhtisas Kulübü ile Hacılar Erciyes
Dağcılık Kulübü üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri Şeker...
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Kayseri Dağcılık Đl Temsilciliği, Kayseri Dağcılık ve Đhtisas Kulübü ile Hacılar Erciyes
Dağcılık Kulübü üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri Şeker Fabrikası’nın doğaya olan katkısı
ve Başkan Hüseyin Akay’ın doğanın korunmasına verdiği destekten dolayı şükranlarını iletip,
plaket takdim ettiler. Kayseri Dağcılık Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz, Kayseri Dağcılık ve
Đhtisas Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Karaahmet, Hacılar Erciyes Spor Kulübü Başkan
Yardımcısı Yusuf Hakan Özdemir, KAYDAK üyeleri Erol Teke, Hacı Solak ve Serdar
Gökhan Çiçek önceki gün, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri Şeker Fabrikası’nın doğaya verdiği
destek ve Başkan Akay’ın da doğanın korunmasına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür
ettiler.
Ziyarette söz alan Kayseri Dağcılık Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz, Kayseri Şeker Fabrikası’nın
son yıllarda verimli toprakların tarlalarda kalarak, fabrikaya taşınmaması adına yaptıkları
çalışmaları gururla takip ettiklerini belirterek, doğaya yapılan tüm katkıların, aslında insanlara
yapıldığını kaydetti. Yılmaz, Kayseri Şeker Fabrikası’nın üretimin tüm aşamalarında, doğanın
korunması adına çok titiz davrandığını belirterek, “Kayseri Şeker Fabrikası bizim için çok
önemli bir değerdir. Ekonominin yanı sıra tarıma ve dolayısıyla doğaya yaptığı katkılar
takdire şayandır. Bizler doğa aşığı kişiler olarak, tabiatın korunması adına çeşitli etkinlikler
ile insanlarımızı bilinçlendirmeye ve doğanın korunmasına özendirmeye çalışıyoruz. Özellikle
değerli Başkanımız Hüseyin Akay’ın da tabiatın korunması konusundaki çalışmalarını
basından takip ediyoruz. Umarız bu çalışmalarınız, tüm sanayi kuruluşlarımıza da iyi birer
örnek olur” şeklinde konuştu. Yılmaz, Başkan Akay’ı yapılan dağcılık faaliyetlerine de davet
ederek, Kayseri Şekerspor Kulübü’nün, Dağcılık ve Doğa Sporları branşı oluşturarak, doğaya
yapılan bu katkıya destek olacağına gönülden inandıklarını söyledi.
Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker Fabrikası’nın
hayatta kalabilmesinin yegâne yollarından bir tanesinin doğayı, dolayısıyla tarım alanlarını
korumasından geçtiğini ifade ederek, dağcıların bu konudaki çalışmalarını gönülden tebrik
ettiğini söyledi. Dağcılık sporunun sadece bir spor dalı olarak değerlendirilmemesi
gerektiğinin de altını çizen Akay, “Sizlerde iyi bilmektesiniz ki dağcılık sporu sadece bir spor
değil, aynı zamanda doğaya gönül veren insanların, doğayı korumak adına ortaya koyduğu
çok önemli bir etkinliktir. Bizler Kayseri Şeker Fabrikası olarak doğaya katkıda bulunmak
adına, önemle ve hassasiyetle çalışmaktayız. Özellikle temiz pancar getiren çiftçilerimizi
ödüllendirmek ve doğaya bu yolla da olsa katkıda bulunmak adına birçok köyümüzü
ağaçlandırıyoruz. Özellikle pancar sökümleri sonrasında, pancarların üzerlerinde fabrikaya
nakledilen en verimli toprakların fabrikaya taşınmasına engel olmak üzere; Maus adı verilen
araçlar ile önemli bir çalışma başlattık. Ben inanıyorum ki yapılan tüm çalışmalar,
gençlerimize örnek olacak ve gelecek nesillerimize miras bırakacağımız bu toprakların
korunması için önemli bir çalışmanın da öncülüğünü yapmış olacaktır” şeklinde konuştu.
Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz daha sonra ziyaretin anısına Başkan Akay’a bir de hediye takdim
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3793.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Kamyon Şoförünün Feci Ölümü
Kayseri’de dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyon şoförü feci şekilde hayatını
kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kayseri Şeker Fabrikası’nın pancar boşaltma alanında
meydana gelen olayda, 50 SC 234 plakalı kamyonunun kapağını kapatmak...
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Kayseri’de dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyon şoförü feci şekilde hayatını
kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kayseri Şeker Fabrikası’nın pancar boşaltma alanında
meydana gelen olayda, 50 SC 234 plakalı kamyonunun kapağını kapatmak isteyen 53
yaşındaki Đsmail Uslu’nun, K.Y.’nin kullandığı 38 RV 493 plakalı kamyon ile kendi
kamyonunun arasında sıkışarak can verdiği öğrenildi.Olay yerinde hayatını kaybeden Đsmail
Uslu’nun cesedi, Olay Yeri Đnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Yetkililer, 38 RV 493 plakalı kamyon şoförü
K.Y.’nin gözaltına alındığını, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3794.html
Erişim Tarihi: 08.11.2013

Talas'ta Meslek Edindirme Kursları
Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü bünyesinde kadın meclisi tarafından
organize edilen meslek edindirme ve beceri eğitimleri 9 branşta hizmet veriyor. 9 yıldan bu
yana eğitimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Talas Belediye...
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Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü bünyesinde kadın meclisi tarafından
organize edilen meslek edindirme ve beceri eğitimleri 9 branşta hizmet veriyor. 9 yıldan bu
yana eğitimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, binlerce
kadın kursiyere eğitim imkanı sağlayarak meslek sahibi yaptıklarını belirtti.Talas Belediyesi
Nevin Akyurt, Sadıka Ana, Başakpınar, Kuruköprü kadın kültür merkezi, Uluğbey ve Mavera
bilgi evlerinde 9 branşta toplam 17 kursta meslek edindirme ve beceri eği-timleri veriliyor.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, açılan meslek edindirme kurslarına katılı-mın oldukça
fazla olduğunu belirterek talep edilen tüm branşlarda eğitim verildiğini söyledi. 9 yıldır bu
eğitimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Yıldırım, "bu gün itibariyle 7 merkezi-mizde
9 ayrı branşta verdiğimiz 17 eğitimden toplamda 332 kadınımız yararlanmaktadır" dedi.Hiçbir
karşılık beklemeden ücretsiz verilen ve sosyal proje olarak uygulanan hizmetlere kadınların
ilgisinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezimizin yanı sıra Başakpınar, Kuruköprü, Kepez, Çiftekuyular, Zincidere Sadıka Ana ve
yakında açılışını yapacağımız mevlana mahallesinde ki kültür merkezlerimiz kadınlarımızın
sosyal hayat-larına değer katmaktadır. Kadınlarımız bu kültür merkezlerinde sosyal ve
kültürel programların yanı sıra verilen eğitimlerle zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirken
ayrıca meslek sahibi ol-maktadırlar" dedi.Kadın kültür merkezlerine müracaat ederek açılması
istenilen tüm eğitim faaliyetlerini değerlendirerek kursların açıldığını vurgulayan Başkan
Rifat Yıldırım, "Kadın meclisimiz gönüllük esasına dayalı olarak özveri ile bu faaliyeti
sürdürmektedir. Pozitif bir ayrımcılıkla yürüttüğümüz bu faaliyetlere katkı sağlayan tüm
kadınlarımıza teşekkür ederken zamanları müsait olan kadın-larımızı merkezlerimize davet
ediyoruz."

Bilgisayar, ingilizce, diksiyon, okuma yazma, aşçılık, örgü, kurdela nakışı, kuaförlük ve
mefruşat eğitimlerine katılan kadınlar kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür
ettikle-rini belirterek hem güzel vakit geçirdiklerini hem de meslek sahibi olduklarını dile
getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3795.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Emniyet Müdürlüğü’nden Kayserispor’a
Ziyaret
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Emniyet Müdür Yardımcıları Kayserispor Kulübü
Başkanı Recep Mamur’u ziyaret etti.Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete, Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdür Yardımcıları Ali Orhan Dinç,...
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Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Emniyet Müdür Yardımcıları Kayserispor Kulübü
Başkanı Recep Mamur’u ziyaret etti.Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete, Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdür Yardımcıları Ali Orhan Dinç, Namık Suluki, Davut
Arık, Ömer güneş, Mustafa Taner Paylaşan, Gafur Yakar ve Sefa Sarıkaya katıldı.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Emniyet Müdür Yardımcıları Kayserispor Kulübü
Başkanı Recep Mamur ve Genel Menajer Süleyman Hurma ile bir süre sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3796.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Şeker Fabrikasından Vatandaşlara Aşure
Dağıtımı
Kayseri Şeker Fabrikası, Muharrem ayı dolayısıyla Hunat Camii önünde Cuma namazı çıkışı
vatandaşlara aşure dağıttı.Hunat Camiinde düzenlenen etkinlikte, Muharrem ayı dolayısıyla
Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıttı....
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Kayseri Şeker Fabrikası, Muharrem ayı dolayısıyla Hunat Camii önünde Cuma namazı çıkışı
vatandaşlara aşure dağıttı.Hunat Camiinde düzenlenen etkinlikte, Muharrem ayı dolayısıyla
Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıttı. Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Biliyorsunuz
Muharrem ayının içerisine girdik ve Muharrem Ayının ilk 10 günü bizim toplumumuz ve
dinimiz açısından kutsal kabul ediliyor. Bugünlerde de bu nedenle aşure ikram ediyoruz. Yani
evlerde insanlar yaptıkları aşureleri komşularıyla, yakınlarıyla paylaşıyorlar. Toplumun bu
geleneği gereğince Şeker Fabrikası olarak bir değişiklik yapmak istedik. Toplumun bütün
kesimiyle bu fabrikanın kaynaştığının bir ifadesi olarak gerçekleştirmek istedik. Bu Hz.
Nuh’tan buyana olan bir gelenek. Toplumumuz bunu her kesimde uyguluyor ama kurum
olarak belki biz ilk defa uyguluyoruz. Bu aşurelerimizi hem Kayseri Hunat Camiinde hem de
Boğazlıyan merkez camiinde dağıtıyoruz. Kayseri Şekerin toplumun bir parçası olduğunun bir
ifadesi olduğunu düşündük. Bu bir paylaşma ve yardımlaşmadır. Bizlerde bunu binlerce
insanımızla paylaşıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3797.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Mhp Seçim Çalışmalarına Hız Verdi
Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi mahalle toplantılarına
hız verdi. MHP Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Levent Mete, Fevzi çakmak Mahalle Sakinleri ile bir araya gelirken,...
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Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi mahalle toplantılarına
hız verdi. MHP Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Levent Mete, Fevzi çakmak Mahalle Sakinleri ile bir araya gelirken, Melikgazi Đlçe Başkanı
Ertuğrul Yücebaş, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Keykubat Mahalle Sakinleri ile buluştu.
Yerel ve Genel Gündemin konuşulduğu toplantıda MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy ilk kez Mahalle Toplantısına katıldı. Keykubat Mahallesinde düzenlenen
toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Melikgazi Adayı Kamil Karamete, Alparslan ve
Köşk Mahallesi nasıl ise Keykubat Mahallesi, Belsin’de böyle olacak dedi. Esnafa katkı
sunacaklarını belirten Karamete, Kayseri’yi AVM’ler şehri yaptılar” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşma da Kayseri’nin en büyük
sorununun trafik sorunu olduğunu vurgulayarak Kayseri’ye plakası kadar alt ve üst geçit
yapacaklarını, otopark rezaletine son vereceğini ifade etti.Özsoy, Kayseri Büyükşehir
belediyesi ile ilgili bağlardan yönetilen bir belediyecilik anlayışına son vereceğini belirterek,
Kayseri’yi Sarızlısı, Develilisi, Yeşilhisarlısı yönetecek” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3798.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Başkan Özhaseki’yi Duygulandıran Paket
Suriyeliler için başlatılan yardım kampanyasına destek için bir hükümlünün içinde bulunduğu
zor koşullara rağmen yardım paketi göndermesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’yi duygulandırdı.Kayseri’de Sivil Toplum...
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Suriyeliler için başlatılan yardım kampanyasına destek için bir hükümlünün içinde bulunduğu
zor koşullara rağmen yardım paketi göndermesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’yi duygulandırdı.Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları tarafından başlatılan
ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği yardım kampanyasına destek gün
geçtikçe büyüyor. Başkan Özhaseki’nin dün ''Suriyeli kardeşlerimiz için, onlara yardım
konusunda Kayserili hemşehrilerimizden biraz daha ilgili olmalarını istiyoruz'' çağrısı
sonrasında, kampanyaya Adana’dan destek geldi.Levent Kayadağ isimli hükümlünün yardım
paketinin bu sabah geldiğini twitter hesabından takipçileri ile paylaşan Başkan Özhaseki, “Bu
sabah Adana Cezaevi'nden gelen bir paket beni son derece duygulandırdı. Levent Kayadağ
isimli hükümlü, içinde bulunduğu zor koşullara rağmen Suriyeli sığınmacılara bir yardım
paketi göndermiş. Đşte milletimizin yardım severliğini ortaya koyan güzel bir örnek. Biz bir
lokma ekmeğini paylaşarak büyüyen bir millet olduk her zaman” diye yazdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3799.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Amerikalı Heyet, Özhaseki'yi Ziyaret Etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kuzey Karolina Eyaleti'nden bir heyet, çeşitli ziyaret
ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kuzey Karolina heyeti, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.Kuzey...
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kuzey Karolina Eyaleti'nden bir heyet, çeşitli ziyaret
ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kuzey Karolina heyeti, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.
Kuzey Karolina Eyalet Senatörü Robert Benjamin Clark III, Kuzey Karolina Eyalet Senatörü
David Lamar Curtis, eşi Rachel M. Curtis, Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth
Culbertson Samuelson, Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Namon Leo Daughtry, eşi Helen
Finch Daughtry ve Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Clyde Robert Brawley, Jr.'dan oluşan
Kuzey Karolina heyetini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, misafirlerine
öncelikle ne içeceklerini sordu. Misafirlerin hepsi 'Çay' isterken, Kuzey Karolina
heyetindekiler, Özhaseki'ye 20 yıldır nasıl Belediye Başkanı seçildiğini sordular. Özhaseki de,
esprili bir şekilde, ''Bunun bana özel bir sırrı var, herkes istiyor ama vermiyorum, ancak
akşam yemeğinde tüyolar verebilirim'' karşılığını verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin köklü bir tarihi geçmişi
olduğunu, yapılan kazılarda 26 bin civarında ticari anlaşmalara ait tabletlerin bulunduğunu
belirterek, ''Kayseri'de 3 Organize Sanayi bölgesi var ve buralarda 1200'ün üzerinde firma
faaliyet gösteriyor. Yapılan kazılarda ele geçirilen bir mektupta, kadın eşinden şikayet ederek,
sen işini benden çok seviyorsun, diyor. Şimdilerde de Kayserili sanayicilerimize eşleri böyle
diyor. Yani aradan geçen 6 bin yılda değişen bir şey yok. Kayseri ticaret şehri olmaya devam
ediyor, büyüyor ve gelişiyor. Köklü bir tarihimiz olmasıyla birlikte, geleceği yakalamak,
geleceğe yön vermek için de çaba sarf ediyoruz'' diye konuştu.
Kayseri'nin şehir olarak altyapı ve üst yapı hizmetlerinin tamamlandığını, şimdi büyük
projelerle uğraştıklarını belirten Özhaseki, ''Kayseri'de 3 bin 890 metre yüksekliğinde bir
dağımız var, Erciyes Dağı. Bu dağımızda Erciyes Projesi'ni yürütüyoruz. Burada 100
kilometre uzunluğunda kayak pistimiz var ama bunu 200 kilometreye çıkaracağız. Buradaki
pistleri ve mekanik tesisleri belediye olarak biz yapıyoruz, ancak oteller bölümündeki tesisleri
özel firmalar yapacak'' ifadelerini kullandı.
Kuzey Karolina heyeti, ortak işbirliği yapmak, ticareti geliştirmek için karşılıklı ziyaretlerin
önemli olduğunu vurgulayarak Özhaseki'yi Kuzey Karolina'ya davet ettiler. Özhaseki de,
''Kuzey Karolina'yı ziyaretimizde bir iyi niyet mektubu imzalanmıştı. Şimdi kalabalık bir iş
adamları heyetiyle Kuzey Karolina'ya gelip, ticaretimi geliştirmek istiyoruz. Ancak 30 Mart'ta
yerel seçimler var. Seçimler bitmeden Amerika'ya gitmem doğru olmaz. Yanlış anlaşılır,
vatandaş, seçim var, başkan geziyor, der. Bu nedenle seçimlerden sonra ziyaret ederiz'' dedi.
Kuzey Karolina heyetinin ziyaretinin son bölümünde ise Özhaseki misafirlerine çini işlemeli
vazo hediye ederken, heyet de Özhaseki'ye Kuzey Karolina'yı sembolize eden plaket takdim
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3800.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Bedensel Engelli Sporculardan Ak Parti'ye
Ziyaret
Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetim kurulu
üyesi Levent Özocak, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'i ziyaret etti.Đl Başkanı Ömer Dengiz
ve Đl Başkan Yardımcısı Kubilay Hasan Gürcan tarafından...
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Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetim kurulu
üyesi Levent Özocak, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'i ziyaret etti.
Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Đl Başkan Yardımcısı Kubilay Hasan Gürcan tarafından
karşılanan, Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, 2012-2013
sezonu içerisinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Bursa'da
düzenlenen Federasyon Kupası'nda ikincilik, Amatör Haftası kapsamında düzenlenen Ampute
Futbol Turnuvası'nda birincilik, Kırıkkale Valilik Kupası'nda halter dalında dördüncülük ve
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Süper Ligi 2012-2013 sezonu
üçüncülüğü gibi çeşitli dallarda elde ettikleri başarılar sonucunda aldıkları kupaları da
beraberinde getirdiler.
Ziyarette Konuşan Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin,
bu kupaların tüm engellere rağmen azim ve kararlı çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "
Sizler ve değerli büyüklerimizin bizlere sağladığı imkanları, bizlerin nasıl pozitife dönüştürüp
gerçek anlamdaki amacına ulaştırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Engelliler için, yasamalarla
ve yürütmelerle bir çok öncelik sağlandı. engellilerin toplumla barışık olmaları için çok büyük
adımlar atıldı. Bunları bizzat yaşıyor ve hissediyoruz. Bu yapılan düzenlemelerin bizlere
gerçekte nasıl fayda sağladığını da yapmış olduğumuz etkinlikler ve aldığımız başarılarla
ortaya koyuyoruz." dedi.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Yıllarca ihmal edilmiş bir kesimin ve kardeşlerimizin hakkı olan hizmetleri alması ve bunun
da AK Parti tarafından yapılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. AK Parti iktidarı ile bu
konuda çok ciddi mesafeler kat edildi. Engellilerimiz, bundan önce ihmal edilmiş ve hak
ettikleri hizmetleri dahi alamamışlar ama hamdolsun ki, desteklemelerle ve kanunlarla birlikte
bu konuda çok güzel mesafeler alındı. Çok daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Bu
kadar imkansızlıklar içerisinde, gösterdiğiniz başarılardan dolayı da sizleri kutluyorum."
şeklinde konuştu.
Ziyaret sonrası, Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đl Başkan Yardımcısı Kubilay Hasan Gürcan ve
Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticileri Faruk Şahin ve Levent
Özocak, kazanılar kupalarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3801.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Forum Kayseri Sergilere Ev Sahipliği Yapıyor
Kayseri’de özel bir okul tarafından 10 Kasım etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim
sergisi Forum Kayseri'de açıldı.Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın açtığı sergide,
Kayseri’de özel bir kolejde okuyan ilkokul öğrencilerin...
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Kayseri’de özel bir okul tarafından 10 Kasım etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim
sergisi Forum Kayseri'de açıldı.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın açtığı sergide, Kayseri’de özel bir kolejde okuyan
ilkokul öğrencilerin kendi çalışmaları sergilendi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen sergiye, vatandaşlarda ilgi gösterdi. Sergi hakkında bilgiler veren
Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Kemaloğlu, serginin öğrenciler tarafından hazırlandığını
kaydetti. Amaçlarının öğrencilere grup bilincini aşılamak olduğunu belirten Kemaloğlu,
öğrencilere farklı tekniklerde çalışmalar hazırlattırdıklarını söyledi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da, sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında
öğrencilerden bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3802.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Dsi 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun
Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı
Đnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan genç mühendis adaylarına yönelik gerçekleştirilen
'Kariyer Üzerine Söyleşi' konulu enteraktif sohbette Devlet Su Đşlerinin 12. Bölge Müdürü
Đnş.Y.Müh. Hayrullah Coşkun, öğrencilerle tecrübelerini...
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Đnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan genç mühendis adaylarına yönelik gerçekleştirilen
'Kariyer Üzerine Söyleşi' konulu enteraktif sohbette Devlet Su Đşlerinin 12. Bölge Müdürü
Đnş.Y.Müh. Hayrullah Coşkun, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.
Đnşaat Mühendisliği adayı genç yüreklerle sohbet eden Coşkun, DSĐ'nin yatırımlarına vurgu
yaparak yıllar önce bir göletin bile ancak 20 yılda tamamlanabildiğini belirterek "Günümüzde

göleti bir yılda yapıyoruz. Yatırımlar parayla oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomisi
büyüdükçe yatırımlarda aynı hızla hayata geçiyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca genç
mühendis adaylarına okullarını zamanında bitirmelerini öğütledi.
Söyleşi ilk olarak DSĐ'nin tanıtım filminin katılımcılara izletilmesi ile başladı. Daha sonra
Devlet Su Đşlerinin 12. Bölge Müdürü Đnş.Y.Müh. Hayrullah Coşkun konuşmasıyla devam
etti. Coşkun, DSĐ'nin genel vizyon ve misyonuna dair bilgilendirme yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3804.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

“KAYSERĐ KENDĐSĐNE YANLIŞ BĐR
MODEL SEÇĐYOR”
Salı günü yayınlanan ve Celal Fedai ile yaptığımız söyleşimizde Fedai, kendi insan
modelimizi oluşturamadığımızdan dem vurmuştu. Fedai, söyleşimizin ikinci kısmında ise
Kayseri’nin yanlış modeller üzerinden inşa edilmeye çalışılmasını eleştirdi.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Celal Fedai ile yaptığımız söyleşinin ilk kısmını sizinle salı günü gazetemiz aracılığıyla
paylaşmıştık. Fedai, söyleşimizin ilk kısmında kendi insan modelimizi oluşturamadığımızdan
dem vurmuştu. Söyleşimizin ikinci kısmında ise Fedai, insan modeli oluşturma ekseninde bir
Kayserili olarak Kayseri’nin kültürel olarak attığı yanlış adımları eleştirdi ve Kayseri’nin
yanlış bir model üzerinden kendisini inşa ettiğini söyledi.
Evet, şehirleşmede büyüdüğünü söylüyorsunuz. Peki, Kültürel büyümeyi nasıl
görüyorsunuz?
Kültürel olarak şehirleşmeye oranla çok büyümediği açık bir şekilde görülüyor. Ben Đzmir’de
sokaklarda gezerken başıboş çok kız ve erkek görüyorum. Ama onlardan 3-4 kat Kayseri’de
gördüm. Kayseri’de 1980’li yıllarda liseli gençlerle ilgilenen insanlar vardı. O insanlar bizim
eğitim almamızı sağladılar. Şuanda Kayseri’nin kültür anlamında bir politikası yok.
Kayseri’de bulunan sorumlu kişiler bu manada son derece yetersiz bir işlev görüyor. Kayseri
büyüyor ve büyümesi ile övünüyor. Ama o büyüyen şehrin içerisindeki gençler aynı oranda
bir sahiplenme ile karşılaşmıyorlar.
Kayseri’nin değişik bir insan yapısı var. Bu insanlar enerjik bir yapıya sahip. Bu insanları
para kazanmaya yönlendirirsen para kazanır. Eğitme yönlendirirsen eğitimden istifade eder.
Ama daha çok para yönlendirildikleri kesin. Kayseri kenti kendine yanlış bir model seçiyor.
Kayseri, Türkiye’nin para kazanan insanların şehridir. Böyle bir algı var ve Kayseri’de bu
algıdan memnun. Kayseri son 40-50 yıla kadar Türkiye’nin maneviyatının ve irfanının
merkezlerinden biriydi. Davudi Kayseri’nin şehridir burası… Osmanlının kuruluşunda

kendisine fikir danışılan şehirdir. Kayseri kendisine vizyon olarak ticaret şehrini seçti.
Tamam, bu yapılsın ama kültürde bu derece ihmal edilmesin. Bu şehir bu şekilde gitmez.
Ben Kayseri’de tramvaya bindiğimde asık suratlı insanlar görüyorum. Bir yerden bir yere
koşturup duran insanlar var. Bir yere koşturup yetişmeye çalışan insanların suratlarının asık
olmaması lazım. Đnsanların suratının asık olması maneviyatlarının eksik olduğu anlamına
gelir.
Faust’un insan modelinin yanında bir şehir modelinin de oluştuğunu söyleyebilir miyiz?
Kayseri’nin şehir olarak insan modeli olan Faust’a benzediği doğrudur. Başarı için her şeyden
taviz verebilen bir model… Ticari başarı için neyden taviz veriliyor ve buna değer mi?
bakmak gerekiyor. Ben bunu maalesef Diyarbakır’da da gördüm. Urfa’da keşke Kayseri gibi
olsak diyor. Bursa’ya bakıyoruz yine şehrin göbeğine koca koca binalar dikildiğini görüyoruz.
Osmangazi türbesinin etrafında devasa binalar görüyorsunuz. Demek ki Türkiye’nin para
kazanan insanlarına kültür aşılamama gibi bir problemi var. En önemlisi de bunu
önemsemiyorlar.
Günümüzde okullarında iyi derece yapan çocukların Amerikan, Fransız ve Alman
okullarını tercih ettiğini görüyoruz. Bu okullardan yetişen çocukların kendi kültürlerini
benimseyip yaymalarını beklemek zor değil mi? ;Bu nedenle eğitim konusunda atılımlar
yapmamız gerekmiyor mu?
Eğitim için açılan okullar var. Ama sadece okullar açmak yetmiyor. Orayı ne amaçlı açtığınız
ve orada eğitim verecek insanların kafa yapısı da çok önemli… Mesela Avrupa’da bazı
şehirler vardır. Bunlar sadece üniversite şehridir. Oralarda Avrupa kendi felsefesini konuşur
ve tartışır. Bir başka şehre baktığımızda o başka bir alanda uzmanlaşmıştır. Bu onların
dünyası… Biz kendi dünyamız içerisinde birey yetiştiremiyoruz. Türkçe’de birey bir ve ey
kelimesinin birleşiminden oluşuyor. Anlamı ise bir ses demektir. Birbirine benzeyen insanlar
yetiştiriyoruz. Yığın yetiştiriyoruz. Halbuki peygamberimizin bize öğrettiği bizim nasıl birey
olacağımızdır. Muhiddin Arabi Füsul Hikem’de bunu muhteşem anlatıyor. Kitap 33
bölümden oluşuyor. Her bölümde hangi peygamberin, insanlara hangi hikmeti anlatmak için
geldiğini anlatır. Peygamberimiz H.z. Muhammed’in hikmeti ise insanlara birey olmayı
öğretmektir. Biz peygamberimizden birey olmayı öğreniyoruz. Biz peygamberimizin bütün
hayatını bütün anlarıyla biliyoruz. Demek ki biz peygamberimizden nasıl bir insan olmamız
gerektiğini öğrenebiliriz. Ecdadımız birey olmayı peygamberimizden öğrenmişlerdi. Biz
bugün bunu öğrenemedik. Bunun nedeni ise değişik ufuklara açılmış insanları
destekleyemiyoruz. Herkes bizim gibi olsun istiyoruz. Anadolu halkı Nasrettin Hoca gibi
birine gülümseyerek bakmış ve onu çok sevmiş. Nasrettin Hoca’nın şöhreti Avrupa’da
Macaristan’dan Çin’e kadar gitmiştir. Birçok yerde türbelerinin olduğundan bahsedilir.
Nasrettin Hoca ile müthiş bir espri yeteneğiyle karşı karşıyayız. Mesela göle maya çalması ve
‘ya tutarsa’ lafı boşuna söylenmiş değildir. Nasrettin Hoca bizim bir şeyi tutmak için
yapmadığımızı anlatıyor. Bugün insanımızın ufku o kadar daralmış ki ya bundan bir şey
çıkmaz deyip o işi yapmıyor. Nasrettin Hoca ‘ya tutarsa’ demiş ya işte tutmuş. Akşehir Gölü
maya tutmuş ve biz bugün hala Nasrettin Hoca’yı konuşuyoruz. Biz olmayacağını bilsek bile
bazı işleri yapmalıyız. Atalarımız Anadolu’ya geldiklerinde her yere çınar dikiyor. Rumlar
dikilen çınarlara bakarak ‘bunlar buradan gidici değil’ demişler. Çünkü gidici olan adam
oraya kavak diker hemen. Ağacın büyüdüğünü görmeyecek ama önemli değil. 150 yılda
bozulan şeyler 10 yılda düzelmez. Bunu unutuyoruz. Türkiye’de bir takım şeyler yerinden
oynatılmış. Şehrimiz şehir olmaktan çıkmış ve insanların maneviyatı azalmış. Ama doğru
çabalarla bu 100 yıl sonra düzelir.
Günümüz edebiyat camiasını da bu yönüyle mi eleştiriyorsunuz?
Günümüz edebiyatı önümüzdeki 100 yıla hitap etmeyen ve geçmişi de kucaklamayan ve
sadece bugüne bakan postmodern bir edebiyat dünyasıdır. Son derece cahil, bugün ne
isteniyorsa onu üreten bu nedenle de 20 yıl sonra kalmayacak olan bir edebiyat dünyası…

Ama sanmıyorum ki edebiyat dünyamız sadece bundan ibaret edebiyat dünyamız içerisinde
son derece değerli işler yapan insanlar var. Fakat insanlarımız avamileşiyor. Avamlaşmak,
sıradanlaşmak ve yığınlaşmak demektir. Türkiye’ye avam kültürü yerleşiyor. Popüler kültür
tanımı bunu tam olarak karşılamıyor. Popüler kültür Amerika ve Avrupa tarafından dayatılan
ve Türkiye’nin onların alt kültürü haline getiren bir kültür. Avrupalılar zannedildiği kadarıyla
bizim gibi futbolla ilgili değiller. Bizim gibi saçma sapan müziklere ilgide duymazlar.
Avrupa’da enerjisini nereye harcayacağını bilmeyen bir grup vardır. Onlar futbolla ve bu tip
müziklerle ilgilidir. Bu grup her zaman vardı ve bu grubu küçümsemiyorum. Ama Avrupa’yı
asıl yükselten bunlarla hiç ilgilenmeyen bir gruptur. Biz ülke olarak bu grubu örnek alabiliriz.
Bize ise avam kültürü gelip yerleşti ve bizim edebiyatçılarımızda bu yönde eserler veriyor.
Benim asıl eleştirim bu yöndedir.
H.z. Mevlana’nın Mesnevi yazmak gibi bir niyeti yoktu. Çelebi Hüsamettin yazmasını istediği
için yazdı. Mevlana, ‘Amelimi gösterecek yiğit arıyorum, Ama yok öyle bir yiğit. Herkes
benden şiir istiyor’ der. Aslında şiiri büyük görür. Bugün Kayseri aslında şiiriyetini kaybetmiş
bir şehirdir.
Hiçbir şey kendi başına düşünülerek yapılmaz. Her şeyin birbiriyle çok derinden bağlantısı
vardır. Bu bizim mehterlerin yürüyüşünde görülür. Mehter iki adım ileriye ve bir adım geriye
atar ve sağına soluna bakar; düşüne-taşına yapılır. Bir Müslüman dünyada şiir gibi yaşar.
Hayat ritmini mi kaybetti?
Sosyologlar dünyada iki ilerleme düşüncesinden bahsederler. Bir tanesi Müslümanların
ilerleme düşüncesidir. Çinliler ve Hintlilerde böyle düşünürler. Avrupa medeniyetinin ise
düşüncesi son hız koşmaktır. Neye zara verdiğinin bir önemi yok. Ne yazık ki bize de bu
düşünce yerleşti. Büyüyoruz, ama bir şeylere zarar veriyoruz. Buna maksimalist ilerleme
denir. Bahsettiğimiz ilk ilerleme ise kalitatif ilerlemedir.
Sakıp Sabancı yurtdışına zenginler kulübünün bir toplantısına gittiğinde sürekli olarak
fabrikalarından ve çalıştırdığı insan sayısından bahsediyormuş. Diğer işadamları ise müzikten
ve sanattan bahsediyorlarmış. O zaman ben bir yanlış yapıyorum diyor. Türkiye’ye geldiğinde
kendisine müzik, resim ve sanat dersleri verebilecek hocalara bakıyor.
Bizimkiler aslında Avrupa’ya benziyor deniliyor. Ama Avrupalılara da benzemiyorlar. Çünkü
Avrupalılarda kendileri gibi değiller. Mesela bizim kültürümüzde iki konuda yarış vardır.
Yağlı güreş ve okçulukta yarışılırdı. Türkiye ve Kayseri için model insan bulmak zorundayız.
Ben Necip Fazıl’a öykünürdüm. Anadolu’daki gençlerin model alacağı bir model yok.
Eğer örnek alınacak modeller olsa dahi bu modellerin ortaya konulmasında perdeler
yok mu? Kitle Đletişim araçları bu modelleri verme noktasında eksik kalmıyor mu?
Medya hem maneviyatımıza hem de kültürümüze çok büyük zararlar veriyor. Đnternet şuanda
zararları dillendirilen en büyük mecra… Fakat neden zararlı olsun fevkalade önemli işlerde bu
kullanılabilir. Onlar bir araçtır ve bu araçların doğru kullanılması gerekiyor. Bu araçlar yanlış
kullanıldığında verdiği zararları gördük. Ben edebiyatı ve şiiri kendim için vazifeli olduğum
bir alan olarak görüyorum. Şiiri böyle görmekten dolayı da Allah’ın bana lütufları oluyor.
Đnsan basit benliği yerine kendisini aşan şeylere yönlenirse Allah o kişiye lütfediyor. Ama
kendini hedeflersen sadece kendini buluyorsun.
Đstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un son 10 yılını sürgünde ve büyük sıkıntılarla
geçirmesine rağmen bunları hiçbir zaman mevzubahis konusu yapmadığını biliyoruz. Her
zaman toplumun sıkıntılarını ve kendi sıkıntısı olarak gören ve kendi problemlerini
paylaşmayan bir yazar olan Akif, portresi görüyoruz. Günümüzde bu tür bir yaklaşımı
yazarlardan beklemek pek mümkün olmuyor gibi…
Günümüzde şairler kendi benliklerine gömülmüş durumdalar. Sadece Türkiye’nin sorunları
yok. Dünyanın sorunları var. Türkiye’nin sorunlarıyla ilgilenmemiz bizi sınırlar. Dünyanın
sorunlarıyla ilgilenmemiz lazım. Müslüman insanlar kürsüsünü kaybetti. Bu sözü Đranlı şair
Darius Şayegan kullanıyor. Kürsü bizim üstüne basıp yukarı çıktığımız şey demek. Bizim

eskiden bir kürsümüz vardı ve oraya çıkıp dünyayı görebiliyorduk. O kürsüyü yeniden inşa
etmemiz gerekiyor.
Avrupa’da katedral inşa edilir. Bu Avrupa’nın geçmiş kültürünün bugünde inşa edilmesi
anlamına gelir. Biz bugün külliye inşa edelim diye düşünmüyoruz. Üniversitelerimizde
külliye inşa etmeyi düşünmüyoruz. Biz külliye kelimesinin anlam çağrışımlarını unuttuk. Biz
kürsümüzü kaybedince hayatta, sanatta, edebiyatta, siyasette de kaybettik.
Şayegan’ın başka bir önemli sözü daha var: ‘Biz Müslümanlar olarak Tarihi kaderimizden
uzaklaştırıldık.’ Mısır, Suriye, Bosna vb. yerlerde olanlardan Türkiye’de bize ne deniliyor.
Türkiye’de yaşayanlar Mısır, Tunus, Cezayir’in kardeşi olduğunu unutuyor. Bizim için bir
noktada Hıristiyan da kardeşimizdir. Oların kendilerini fark ettirmek adına onlara da yardımcı
olmalıyız.
Hangi etnik gruptan olursak olalım Đslam ortak paydasında buluşurduk. Tarihi Kaderimizden
uzaklaşmamızın nedeni ortak paydamızdan uzaklaşmamız olabilir mi?
Ortak paydamızdan saptık ve kaliteli bireyler yetiştiremiyoruz. Đngilizler 1815’ten başlayarak
Arabistan’daki şeyhlere maaş ödemişler. Bunu nedeni de onları 100 yıl sonra Osmanlıdan
koparabilmek için. Đngilizler 100 yıl boyunca maaşları ödemiş. Bunu Eduardo Galeano adlı
bir Marksist yazar Aynalar kitabında söylüyor. Orada Irak Savaşı batının petrolünün doğunun
topraklarının altına koyan coğrafyanın hatasını düzeltmek için yapıldı der. Đngilizler bu hatayı
düzeltmek için 100 yıl evvelden bu projeye başlıyor. Bizdeki bir kesim insan ise sadece
Türkiye ile ilgilensin deniliyor. Cumhuriyet kurulduğundan beri elde edilmiş bir çıkar var. O
çıkarı kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye kendi dairesinde dönsün dursun istiyorlar.
Türkiye kısa vadede dış politikada sıkıntılar yaşayabilir ama uzun vadede insanlığa önemli
hizmetlerde bulunacağına inanıyorum.
Kürsümüzü geri kazanmalı ve tarihi kaderimizi yaşamalıyız bu da bina inşa etmekle olmaz.
Đnşaat sektöründe para kazanıp, bu parayı kültüre aktarmalıyız. Ekonomiden elde edilen para
kültüre aktarılacak. Kültür gelişecek ve daha iyi mimari yapılar inşa edilecek. Şuanda
Türkiye’de yapılan en büyük hata kazanılan paranın kültüre aktarılmamasıdır.
Kayseri şuanda 4 tane üniversiteye sahip ve Kayseri üniversite şehri olmaya aday. Bu
üniversiteler bahsettiğiniz kültürel donanım noktasında Kayseri’yi nerede
konumlandırır?
Kültürel bir donanım sağlayabilir. Ama bunun süreklilik arzetmesi gerekiyor. Bu iddia 20 yıl
sıcak tutulursa bu gerçekleştirilebilir. Ama 3-5 yılda bu iş olmaz. Bu tip durumlarda meyve
almak çok zaman alır. Bu kararlılık isteyen bir durum. Kayseri bu kararlılığı gösterebilecek
mi? onu görmemiz lazım. Ama sadece bu iş üniversitelerle olmaz. Liseli gençliğin idealleri
olan insanlar haline getirilmesi gerekiyor. Kayseri’deki liseli gençlik ben üniversiteyi
kazanamazsan bir fabrikada işçi olarak asgari ücrete çalışırım diyor. Şuanda Kayseri’de
yaşayıp kendisini aşmış nadir insana rastlıyoruz. Çünkü Kayseri’nin yapısı kendisini aşmak
isteyen insanları kabız ediyor. Kayseri’de akşama kadar 10 tane cümle kuruluyor. Akşama
kadar belli kalıp cümleler kuruluyor. Bu kalıplarla inşaat yapılabilir. Para kazanılabilir ama
kültür ve şiir asla üretilmez. Zaten üretilemiyor da…
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Biz kendi şehirlerimizi unuttuk (Đskenderiye, Şam, Beyrut, Bağdat). 150 yıldır gündemimiz
Londra, New York, Paris ve Roma. Ben Bağzı şehir adları diye şiir yazdım. Şiirde Đslam
şehirlerini sadece alt altta yazdım. Bu şehir adlarını unuttuk.
Acaba Şiraz’daki müzik Londra’da var mı? Đsfahan’da var bir kuyu diye türkümüz vardır.
Đsfahan ile bağımız koptu. Kerkük hakeza öyle. Musul bir ara Misak-ı Milli sınırları içerisinde
anardık. Ben Müslümanların yaşadığı hiçbir coğrafyayı Kayseri’den ayırmıyorum.
Kayseri’nin de aynı şekilde düşündüğüne inanıyorum. Ama bunun lafta kalmaması gerekiyor.
Bunu için paradan ziyade düşünceye ihtiyacımız var. Burada edebiyat ve şiire çok önemli bir
rol yüklenir. Ancak insanlar şiiri önemsemiyor. Halbuki şiir Allahın bize lütfettiği kelimelerin

ne anlama geldiğini öğretir. Kelimeleri Cenab-ı Allah bize bir lütuf olarak vermiştir. O
kelimelerin üzerinden biz Allah’a ulaşırız. Şiir bunun yolunu bize açtı.
Biz dünyanın rengine kandık. Çünkü cahiliz. Bu yüzden şiirden koptuk. Halkımız dediğimiz
insanlar. 100 yıl önce gittiğinizde bana bir Türkü söyleyin dediğiniz zaman size 10-20 tane
türkü söyler. Ama şuanda yetişen gençlerin bunlarla bağı kopuk. Đkra sadece oku manasına
gelmez. Aynı zamanda anla anlamına da gelmektedir. Biz anlamıyoruz. Bizim insanlarımız
okumayı bilmezdi ama çok irfan sahibiydi. Bu iş üniversite okumakla da olmuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3805.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

SEÇĐM ANKETĐNDE ÖZHASEKĐ VE
ÖZKAN FARKI
Andy-Ar araştırma şirketi Yerel Yönetimler Performans ve Aday Profili Araştırmasının
seçimlere 5 ay kala Ekim 2013 raporu açıklandı. Açıklanan son anketin Kayseri bölümünde
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Develi Belediye Başkanı Recep Özkan bir
önceki seçime göre oy oranını arttıran Belediye Başkanları sıralamasında ilk sırada yer aldı.
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Başta Đstanbul, Ankara ve Đzmir olmak üzere Türkiye genelinde eski haliyle 16 Büyükşehir ve
ilçeleri, yeni eklenen diğer Büyükşehir'leri de kapsayan raporda; "Mevcut Belediye
Başkanları ile En Yüksek Oy alabilecek 16 Büyükşehir ve Başkanlarının sıralaması" yer aldı.
Raporda 15 il diğer iller kategorisinde olmak üzere toplam 31 il ve ilçe sonuçları sıralandı.
Büyükşehir Belediye Başkanları sıralamasında Başkan Mehmet Özhaseki Türkiye genelinde
ilk 3’te yer alırken, Kayseri’de ilçe belediyeleri sıralaması ise şu şekilde oluştu. Develi
Belediye Başkanı Recep Özkan 56.9 ile Kayseri’de ilk sırada çıkarken, Memduh Büyükkılıç
55.3 ile ikinci sırada , Bekir Yıldız ise 53.1 ile üçüncü sırada gözüktü.Ankette cevap bulan
sorulardan bazıları şu şekilde: "Mevcut Belediye Başkanları seçildikleri partiler aday
gösterirse, bölgelerinde şu an itibarıyla halkın yüzde kaç oranı oy veririm diyor?, "2009
Resmi sonuçları ile 30 Mart 2014'de seçime girmeleri halinde oylarını artırabildiler mi?"
HALKIMIZA HĐZMET ETMEK GÖREVĐMĐZDĐR
Anket sonuçlarının açıklanmasından sonra Belediye Başkanı Recep Özkan yaptığı
açıklamada, “ Bilindiği üzere Türkiye’de Belediyeciliğin Örnek uygulamalarının yaşandığı
Kayseri Büyükşehir ve Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyemiz ve Sayın
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan gibi Referans Belediyemiz ve Sayın Bekir Yıldız gibi
büyüklerimizden aldığımız ışık ve Đlçe Başkanımız Mehmet Durukan ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Đl başkanımız Ömer Dengiz ve Đl Yönetimimiz, Milletvekillerimiz, Bakanlarımız ve

Sayın Başbakanımızdan aldığımız hizmet aşkı ile Develi halkımıza hizmet gayreti içerisinde,
Develimizi, Alt Yapı ve Çevre sorunlarını çözmüş, Đnsan kaynaklarını geliştirmiş, Turizm,
Tarım ve Sanayi de iddialı konuma ulaşmış, Dünya ile entegre olmuş, eğitim ve yaşam
kalitesi yükselmiş bir yapıya kavuşturulması amacıyla geleceğe hazırlamaktayız.
Develimiz Ak Parti iktidarı döneminde Tüneller, Barajlar, Fakülte ve Yüksekokullar, Eğitim
tesisleri, KYK hizmet binaları, Adliye binası, Ulaşım ağı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kadın
doğum ve çocuk Hastalıkları Hastanesi, Özel vakıf yurtları, Anaokulu ve özel kreşler, parklar
ve alt yapı tesislerinin tamamlanması ile adeta şahlanışa geçerken, Hizmete giren Öğretmen
evi ve bölgemizin heyecanla beklediği Gazi Kasaba halkımızın içmeye başladığı içme suyu
projemiz, Sosyal Hizmet Merkezimiz, Yakında temelleri atılacak olan Đmam Hatip Ortaokulu
ve RAM ile yaşam standardı yüksek yaşanabilir bir Đlçe olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Develimiz için bundan sonra yapılması gereken bölgemizde yapımı devam eden büyük
yatırımların analizlerinin yapılarak DETOK projemizin bir an evvel hayata geçirilerek iş ve
istihdam alt yapısının güçlendirilerek Đlçemizi, Personelimiz, Meclis üyelerimiz, STK
temsilcilerimiz, Akademisyenler, Đş adamlarımız, Hayırseverlerimiz, Develi’de ve Develi
dışında yaşayan hemşerilerimizle tecrübe ve birikimlerimizle 2023’e Develi Turizm Odaklı
Kalkınma Projesi kapsamında 216 projeyle hazırlamaktır. Đlçemizde yakaladığımız hizmet
anlayışı sayesinde Ak Partinin Yerel yönetimler anlamında çıraklık ve kalfalık dönemini
geride bırakarak artık ustalık dönemine geçme zamanı geldiğine inanıyorum.
Đlçemizde kurulan karşılıklı diyalog sayesinde istişarelerde bulunarak Çağı yakalayalım.
Ufkumuzu büyütelim, Kayserimizle sıhhatli ,sağlıklı bir entegrasyonu gerçekleştirelim,
Vizyonumuzu geliştirelim. Deneyimlerimizi paylaşalım. Sıradan belediyecilik ve yerel
yönetim anlayışını terk ederek marka Đlçe oluşturmaya çalışalım düşüncesindeyiz. Artık
kaldırım yapmak, asfalt yapmak, bina yapmak, bahçe yapmak sıradan hizmetler olmuştur.
Bunları belediyelerimiz zaten yapıyor bunların dışında Projeler geliştirmek Tarım ve Turizm
Odaklı kalkınma hamlesini başlatmak inancıyla Yapılan Kamuoyu araştırmalarının
çalışmalarımıza daha da güç katacağına inanıyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3806.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Dişhekimliği Fakültelerinin Dekanları
Kayseri'de Buluştu
Diş Hekimliği Fakültelerinin sorunları ve ortaya çıkabilecek sorunların çözüm yollarını
değerlendirmek üzere bir araya gelen Türkiye'deki üniversitelerde bulunan Dişhekimliği
Fakültelerinin dekanlarının katıldığı 'Diş Hekimliği...
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Diş Hekimliği Fakültelerinin sorunları ve ortaya çıkabilecek sorunların çözüm yollarını

değerlendirmek üzere bir araya gelen Türkiye'deki üniversitelerde bulunan Dişhekimliği
Fakültelerinin dekanlarının katıldığı 'Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'
Kayseri'de başladı.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının
açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Türkiye'de
50'nin üzerinde Dişhekimliği Fakültesi bulunduğunu, sadece 1 Dişhekimi öğretim üyesinin ise
bir Üniversitede Rektörlük yaptığını belirterek, ''Keşke daha fazla Dişhekimi arkadaşımız
rektör olsa. Böylece Dişhekimliği Fakültelerinin sorunları daha iyi anlaşılırdı. Ben
Dişhekimliği konusunu sadece kendi dişim ağrıdığı zaman gittim ve öğrendim. Daha sonra
Rektör olunca elbette konuları daha iyi bilme zorunluluğunuz oluyor. Dişhekimliğinin
kendine göre farklı farklı sorunları var. Mesela dişle ilgili bir ameliyatı, Dişhekimliği
Fakültesi mi yapacak yoksa başka fakültelerin değişik disiplinleri mi yapacak gibi bir sorunla
karşılaştım. Bu durumda objektif olmam gerekiyordu ve böyle davrandım. Sonuçta o işi
Dişhekimliği Fakültemizin yapması gerekiyordu ve bu şekilde karar verdik. Bu ve benzeri
sorunların çözümü için bu tür toplantıların önemsenmesi gerekiyor'' dedi.
Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşunu da anlatan Rektör Keleştemur, ''Üniversitemizin
temelleri, 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin kurulmasıyla atıldı.
Tabii daha sonraki yıllarda Dişhekimliği Fakültemiz de kuruldu. Dişhekimliği Fakültemiz,
zaman içerisinde sistemli büyüdü ve bugünkü haline geldi. Dişhekimliği Fakültelerinin
sorunlarının ele alınacağı bu toplantı, hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.
Konsey Başkanı Prof. Dr. Raif Erişen de, Dişhekimliği Fakültelerinin sorunlarını ele almak
için bir araya geldiklerini ifade ederek, ''Bugüne kadar 7 toplantı yaptık ve Kayseri'deki bu
toplantımız, sekizinci toplantımız oluyor. Türkiye'de 50'nin üzerinde Dişhekimliği Fakültesi
var. Bunların 46'sının dekanları atanmış durumda. Böyle çok sayıda Dişhekimliği Fakültesi
olunca da ister istemez çeşitli sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu tür toplantıları, sorunların dile
getirilmesi ve çözüm yollarının aranması, aynı zamanda çözüm yollarının bulunması
noktasında önemsiyoruz. Biz yılda 2 defa toplanıyoruz ama gerekirse 3 ya da 4 toplantı da
yapabiliriz'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3807.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Vali Düzgün, Amerikalı Heyete Kayseri’yi
Anlattı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün bir dizi ziyaretler için Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey
Karolina Eyaleti’nden gelen heyete Kayseri’yi anlattı. Düzgün, Erciyes Dağı’nın Japonya’da
bulunan Fuji Dağı’ndan daha görkemli olduğunu söyledi.Kuzey...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün bir dizi ziyaretler için Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey
Karolina Eyaleti’nden gelen heyete Kayseri’yi anlattı. Düzgün, Erciyes Dağı’nın Japonya’da
bulunan Fuji Dağı’ndan daha görkemli olduğunu söyledi.
Kuzey Karolina Eyalet Senatörü Robert Benjamin Clark, Kuzey Karolina Eyalet Senatörü
David Lamar Kurtis, eşi Rachel M. Kurtis, Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth
Culbertson Samuelson, Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Clyde Robert Brawley’den oluşan
Amerika Heyeti, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret ederek, Kayseri
hakkında sorular sordu. Heyete Kayseri hakkında bilgiler veren Düzgün, kentin ticari anlamda
çok geliştiğini söyledi. Kayserililerin ticaretleri ile bilindiklerini belirten Vali Düzgün,
“Önümüzdeki süre zarfı içerisinde Kayseri’yi gezme şansınız olacak. Avrupa ve Asya
arasında bir köprü ülke konumunda, Kayseri’de Türkiye’nin tam merkezinde Orta
Anadolu’nun merkezi bir konumundadır. Kayserililer ticaretleri ile bilinirler. Ticaret ve
sanayisi ile de ünlü bir kenttir. Kayseri’nin hemen 20 kilometrelik doğusunda Kültepe’de
arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor” dedi.
Kayseri’nin ticari çalışmaları ile ilgili övgüler duyduk. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sorusu
üzerine Vali Orhan Düzgün, “Bu aslında ticari bir kültürdür. Az önce bahsettiğim gibi
Kayseri’de çok önceki yıllardan beri Türkiye’nin diğer şehirlerine göre, diğer vilayetlerde
yaşayan insanlarına göre burada bir ticaret kültürü gelişmiş. Bugün Đstanbul’da bile çok
sayıda ticaretle uğraşan Kayserili var” ifadelerini kullandı.
“ERCĐYES, FUJĐ DAĞI’NDAN DAHA MUHTEŞEM BĐR DAĞ”
Ziyarete gelen heyete Kayseri hakkında bilgiler veren Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Erciyes
Dağı’nın Fuji Dağı’ndan daha görkemli olduğunu kaydetti. Düzgün, “Erciyes Fuji Dağı’ndan
da çok görkemli ve çok muhteşem bir dağ. Gelecekte de Türkiye’nin en önemli
merkezlerinden birisi olmaya aday” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Amerika ile müttefik bir ülke olduğunun altını çizen Kayseri Valisi, “Türkiye
Amerika ile müttefik bir ülke. Türkiye’nin bu hızla değişen Ortadoğu ülkelerinde istikrarlı bir
ülke olması hem kendi ülkemiz adına hem de milletimiz adına son derece güzel. Aynı
zamanda müttefikimiz olan Amerika adına da güzel olduğunu düşünüyorum” dedi.
Vali Düzgün, ziyaretin ardından Amerikalı heyete el yapımı Kayseri kilimi hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3808.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kayseri, Kayserigazdan Memnun
10 yıllık gelişim süreci içerisinde, Kayserili vatandaşları kaliteli hizmet anlayışı ile tanıştıran
Kayserigaz, gerçekleştirdiği sayısız proje ve kampanyalarla abonelerinin yüzlerindeki
mutluluğu eksik etmiyor.Bağımsız denetim firmaları...
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10 yıllık gelişim süreci içerisinde, Kayserili vatandaşları kaliteli hizmet anlayışı ile tanıştıran
Kayserigaz, gerçekleştirdiği sayısız proje ve kampanyalarla abonelerinin yüzlerindeki
mutluluğu eksik etmiyor.

Bağımsız denetim firmaları tarafından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde,
Kayserigaz’ın müşteri memnuniyeti odaklı servis anlayışı bir kez daha vurgulayarak ve bu
durumun neticesinde Kayserigaz daha iyi bir hizmet için, bünyesine ISO10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemlerini de entegre etti. Bu sayede kullanıcılarının beklentilerini
üstün bir gayretle karşılamaya çalışan Kayserigaz kullanıcıların kendisine karşı olan
sadakatlerini de güçlendirdi.
Kayserigaz ve diğer bağımsız anket şirketleri tarafından abonelere günlük, haftalık, aylık ve
yıllık olarak yapılan düzenli anketler, doğalgaz kullanıcılarının nabzını ölçerek, Kayseri
halkının Kayserigaz’a karşı ve bir yakıt olarak kullanılan doğalgaza olan tutumunu da ortaya
çıkarıyor. Çeşitli kategorilerde düzenlenen ve tarafsız olarak uygulanan anketler sayesinde,
Kayserigaz sahip olduğu mevcut abonelerinin beklentilerini öğreniyor ve gerçekleştireceği
faaliyetlerde bu beklentileri titizlikle göz önüne alıyor. Kullanıcılarının talep ve beklentileri
doğrultusunda hareket eden Kayserigaz, bu sayede abonelerinin memnuniyetlerini de üst
seviyelere çıkarıyor.
Yapılan anketlerin sonucuna göre, doğalgazın Kayseri için en uygun yakıt olduğu ve 10 yıl
önce tanışılan doğalgaz ile hayatın daha yaşanabilir olduğu saptandı. Diğer yandan, Kayseri
halkının başlıca yakıt olarak doğalgaz tercih etmelerinde, doğalgazın ekonomik, güvenli,
konforlu ve çevreci bir yakıt olması geliyor. Birçok kullanıcı tarafından olumlu not alan
doğalgaz, bireysel abonelerin yanı sıra ticari amaçlı çalışan büyük işletmelerde de tercih
sebebi olmayı başarıyor. Yapılan araştırmalarda fueloil, kömür, elektrik gibi muadillerine açık
ara fark attığı gözlemlenen doğalgazın, yemekhaneden ısınmaya, üretimden fırına kadar her
alanda kullanıldığı belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3809.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kayseri'yi Dönüşüm Bekliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Mimarlar Odası yönetiminin ziyaretinde
kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan Özhaseki, Kayseri'nin 40-50 yıllık
yerleşim yerlerinde yeni dönüşümün başlamak durumunda...

08 Kasım 2013 Cuma 15:23

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Mimarlar Odası yönetiminin ziyaretinde
kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan Özhaseki, Kayseri'nin 40-50 yıllık
yerleşim yerlerinde yeni dönüşümün başlamak durumunda olduğunu söyledi.
Mimarlar Odası'nın yeni Başkanı Eda Velibaşoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Başkan Velibaşoğlu, yerel seçimler öncesi
aday adaylığı için Başkan Đsmail Ruhlukürkçü'nün istifası sonrasında yönetim içinde yeni bir
görev dağılımının yapıldığını ve kendisinin başkan olarak seçildiğini söyledi. Eda

Velibaşoğlu, Kayseri'de 636 mimar bulunduğunu ancak yüzde 60'ının mesleğini yapabildiğini
belirtti.
Bu rakamlar üzerine Türkiye'de önümüzdeki yıllarda hızlanacak sektörlerin başında inşaat
sektörünün geleceğini ifade eden Başkan Mehmet Özhaseki, "Binaların sağlıksız olması
dönüşüm projelerini ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu sektöre çok iş düşecek" dedi. Kayseri'de de
40-50 yıllık yerlerde dönüşümün başlamak zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki,
"Bunun da öncülüğünü belediye yapacak, Mimarlar Odası gibi sivil toplum kuruluşları
yapacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3810.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Başkan Özhaseki Ve Büyükkılıç Mimarsinan
Halkı Đle
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Mimarsinan Meydan Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet
ederek bölge halkına aşure ikramında bulundular.Mimarsinan gezisine AK...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Mimarsinan Meydan Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet
ederek bölge halkına aşure ikramında bulundular.
Mimarsinan gezisine AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis üyeleri,
Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri ve mahalle muhtarları da iştirak ettiler.
Yatırım ve hizmetlerin memnuniyetini gösterir.
Mimarsinan Bölgesindeki Meydan düzenleme ve Pazaryeri alanlarını gezerek belediye
çalışmaları hakkında sohbet eden, bölge halkı ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye
Başkanları, Mimarsinan Halkının yoğun ilgisi ile karşılaştılar.
Mimarsinin Bölgesinin hem tarihi hem de doğal yapısı ve çevre güzelliği ile Kayseri’nin
gözde yerlerinden biri olduğunu ve Melikgazi olarak öncelikle meydan düzenleme, park, ve
pazaryeri yaparak hizmete sunduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi.
” Her hafta bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit etmek
için ekip olarak geziyoruz. Bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Semtlerde hem
belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ve esnaflar ile sohbet etme
imkânı buluyoruz. Bugün şehrimizin tarihi, doğal ve çevre güzellikleri ile dolu olan
Mimarsinan semtini gezerek halk ile sohbet ettik ve 1.500 kişilik aşure ikramında bulunduk.
Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor, çünkü yapılan yatırım ve
hizmetlerin memnuniyetini göstermektedir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Mimarsinan gibi yerleşimi 500 yıllık bir
geçmişe dayanan bölgede yapılan belediye çalışmaların yörenin mimari yapısı ile bütünlük
sağlandığını, bölge projesi çerçevesinde planlı bir imarlaşma ile alternatif yolları, semt
pazaryerleri, donanımlı okulları, esnaf siteleri ile artık modern bir bölge ve Kayseri’ye yakışır
bir mahalle olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3811.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma:
Kayserispor Genel Menajeri Süyleyman Hurma, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı
açıklamasında, “Benim facebook ve twitter hesabım yok” ifadesinde bulunarak, kendi adına
hesap açıldığı uyarısında bulundu.Kayserispor Genel Menajeri...
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Kayserispor Genel Menajeri Süyleyman Hurma, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı
açıklamasında, “Benim facebook ve twitter hesabım yok” ifadesinde bulunarak, kendi adına
hesap açıldığı uyarısında bulundu.Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma’nın kulübün
resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:“Birtakım kişiler benim adıma Facebook
ve Twitter’da sahte hesaplar açmışlardır, adıma açılan bu hesaplarla benim bir alakam yoktur.
Ben, Süleyman HURMA olarak, “Facebook” ve “Twitter” kullanmıyorum.Bu kişiler
hakkında mümkün olan en kısa sürede yasal hakkımı kullanacağım.Bu kişilerin
paylaşımlarına ve yazılarına taraftarlarımızın itibar etmemesini önemle rica ederim.
Kamuoyuna duyurulur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3812.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Vali Orhan Düzgün'den 10 Kasım Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün 10 Kasım nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Düzgün,
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 75.
Yılında saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajına...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün 10 Kasım nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Düzgün, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan
ayrılışının 75. Yılında saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajına şu
şekilde devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk; kendisini milletine adayan, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla
başka milletlere örnek olan ve milletin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba gösteren
büyük bir devlet adamıdır. O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü ve kişiliği ile tüm insanlığın saygı
duyduğu örnek bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin ve halkın içinde bulunduğu
olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını bağımsız Türkiye
doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmış ve büyük başarılarla başka milletlere örnek
olmuştur.
Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bu yeni yönetim biçimi, Türkiye Cumhuriyetine
vatandaş bağı ile bağlı olan herkese hakkını vermiş, sorumluluğunu yüklemiş ve Türk
Ulusuna özgüvenini kazandırmıştır.
Atatürk’ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar yaşatacağız. O'na ve aziz hatırasına
saygının gereği olarak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 75.
yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3813.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kocasinan'dan Ağaçlara Kışlık Bakım
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, park ve yeşil alanların kalitesini daha da artırmak
için parklardaki ağaçların kışlık bakımlarını yaptıklarını söyledi.Ağaçların sağlıklı büyüyüp
gelişmesi için yaz ve kış öncesi...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, park ve yeşil alanların kalitesini daha da artırmak
için parklardaki ağaçların kışlık bakımlarını yaptıklarını söyledi.Ağaçların sağlıklı büyüyüp
gelişmesi için yaz ve kış öncesi bakım, budama ve ilaçlamasının aksatılmadan yapıldığını
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ”Park ve yeşil alanlarımızdaki ağaçların kışlık bakımlarını
yaptık. Her zaman söylediğimiz gibi ağaç bakımı dikiminden daha önemli. Sürgün temizleme,
taç verme, gençleştirme, budama, dip bakım, ilaçlama ve estetik bakımlarını özenle
yapıyoruz" dedi.Başkan Bekir Yıldız, yeşil alan, ağaçlandırma ve park hizmetlerini herkesin
takdirle karşıladığının altını çizerek, “Ağacın ve yeşil alanın şehirlerin gelişmişlik ölçüsüyle
doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Hayatı kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir sunmak
için yeşil alan miktarının artırılması özellikle de korunması için yoğun gayret gösteriyoruz.
Parklar ve yeşil alanlar 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği kaliteli mekanlar olsun diye
ağacımıza, çimenimize, çiçeğimize mevsimine göre bakımlarını yapıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3814.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Fildişi Büyükelçisinden Kayseri’ye Övgü
Fildişi Sahili Ankara Büyükelçisi Yacauba Atta, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında
ziyaret etti. Atta, Kayseri’ye övgüler yağdırırken, “Bu bölgede böyle peyzajı güzel olan bir
şehir olduğunu tahmin edemezdim” dedi.Ziyarette...
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Fildişi Sahili Ankara Büyükelçisi Yacauba Atta, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında
ziyaret etti. Atta, Kayseri’ye övgüler yağdırırken, “Bu bölgede böyle peyzajı güzel olan bir
şehir olduğunu tahmin edemezdim” dedi.
Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Fildişi Sahili Ankara Büyükelçisi Yacauba
Atta’ya Kayseri’yi tanıttı. Kayseri’nin son dönemlerde dünyaya hızla açılan Türkiye’nin başta
gelen illerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Düzgün, “Đlişkilerimiz bu tür ziyaretlerle
artması temennimizdir. Kayseri Orta Anadolu’nun merkezinde gelişmiş bir kent olarak pek
çok ülkenin fahri konsolosluk açtığı illerin başında geliyor. Kayseri turizmde de son yıllarda
ciddi mesafeler almaya başladı. Anadolu’da birden fazla üniversitesi olan şehirlerden de
Kayseri 4 üniversiteye sahip olan illerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.
Fildişi Sahili Ankara Büyükelçisi Yacauuba Atta da, Kayseri’nin gelişmiş bir şehir olduğunu
söyledi. Atta, “Gerçek Kayserili ciddi büyük işadamlarıdır. Bu bölgede böyle peyzajı güzel
olan bir şehir olduğunu tahmin edemezdim. Özellikle sanayi bölgeleri çok gelişmiş. Böyle bir
şehir görmek gerçekten sık rastlanan bir şey değil” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3815.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Beşiktaş Kafilesi Kayseri'de
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'la karşılayacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye
geldi.Đstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan
uçak, saat 17.15'te Erkilet Havaalanı'na indi. Beşiktaşlı...
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'la karşılayacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye
geldi.
Đstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, saat
17.15'te Erkilet Havaalanı'na indi. Beşiktaşlı bir grup taraftar, havaalanında siyah-beyazlıları
tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic ve futbolculara yoğun ilgi gösteren
taraftarlar, Bilic ve futbolcularla fotoğraf çektirdiler. Bu arada, Beşiktaşlı oyuncu Olcay
Şahan'ı karşılayanlar arasında teyzesi de vardı.
Havaalanından sonra Beşiktaş kafilesi, kalacağı otele otobüsle hareket etti. Taraftarlar da
meşaleler yakarak tezahüratta bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3816.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

KÂBE-Đ MUAZZAMA HOCALARINDAN
ŞEYH ABDULLAH BASFAR ANLATTI
Beytullah doldu taştı! Bir gün vakit namazı kılmak için Kabe-i Muazzama’ya bir gurup
arkadaş toplandık ve eda ettik. Akabinde cenaze namazları kılınıyor bizlerde kıldık. O gün
kardeşim bana dedi ki: “abla bu nasıl bir namazdı, bu nasıl bir atmosferdi, bu nasıl bir namaz
safıydı, biz kimin cenaze namazını kıldık ki, Cenab-ı Allah bizlere rahmetiyle nazar etti” dedi.
Đnanın iki gün sonra öğrendik o gün Erbakan hocamız için gıyabi cenaze namazı kıldığımızı.
Halen tüylerim diken diken olur o günü hatırladığımda.

09 Kasım 2013 Cumartesi 11:24

Mekke-i Mükerreme adeta âlim vahasıdır. Erkeğiyle hanımıyla Đslamiyet’i doğru ve
hakkaniyetle yayma çabası olan insanlarla doludur. Sadece Arap değil, oraya gelen giden, göç
eden Türk hanım kardeşlerimiz ve ağabeylerimizde Kur’an-ı Kerimi güzel okuma, tefsir
anlama, hadisi şerif uygulama derslerine katılıyor ve öncü oluyorlar. Dünyaya nam salmış
hocalardan dersler alıyorlar. Đşte o isimlerden bir tanesi olan Şeyh Dr. Abdullah Basfar
Hocamızın derslerini merak ettik, bakın merakımızın neticesi ne oldu.
Hoca-talebe, talebe-hoca zincirini kırdırmayan bir hoca!
Harami şerif imamlarından Şeyh Dr. Abdullah Basfar, Suudi Arabistan’da kurulan Dünya
Müslüman Birliğine bağlı Uluslararası Kur’an Hafızlık Organizasyonu (HQMĐ) genel
sekreteridir. Hocamız, nerden baksanız bizim bildiğimiz rakam 18.000’den fazla hafız
yetiştiren, bu hafızlık 2-81 yaş arasına ulaşan, yetiştirdiği her hafız talebelerine makam
öğretip mezun eden, onları yine talebe yetiştirmeleri için hizmet ve hoca kalıbına koyan ender
hocalarımızdan bir tanesidir. Bugün Harami şerif imamlarından çoğu onun talebesidir. Dünya
çapında yarışmalar düzenleyen, gittiği ülkelerde hafız yetiştirmeden dönmeyi kendine haram
bilen, hizmette sınır tanımayan hocamızdır.
Davetli olduğum kurumda hanım kardeşlerimiz anılarını anlattı.

Mekke’de Hanım kardeşlerimizin adeta nefes almadan çalıştıkları, zaman zaman evlerini
açtıkları Đslam devleti içersinde Đslamiyet’i yayma hizmetlerine bir gün davetli oldum.
“Đslamiyet’i yayma” tabiri ile bugün yalnızca Kur’an-ı kerimi güzel okumak okutmak, sünneti
ihya etmek ile kısıtlanmış değildir! Bu kardeşlerimiz Arakan’da yıllardır zulüm gören, refah
kapısı bombalanıp her gün birer birer şehit olan, “Suriye’de çocuklar ölüyorsa, bugün her şey
anlamsız” diyerek ciddi manada ellerinden gelen desteği veren insanlardır. Đşte o kurumda
2010 yılında daha Mavi Marmara gemisi ve birçok geminin Gazze’ye gitmek için
hazırlandığı sırada ders sonrası Abdullah Basfar Hocamız erkek kardeşlerimize,
ağabeylerimize Đslam toplumun içinde bulunduğu rehaveti anlatmış ve faaliyetleri
hızlandırmak adına şöyle demiş:
“Bugün Türkiye’de Erbakan Hoca olduğu müddetçe Allah’ın izni ve inayeti ile Đslam
birliği adına çok faaliyetler olacaktır. Bizlerde bu hususta yardımcı olmak için elimizden
geleni yapacak, takipçi olacağız. Zulüm altında olan nice kardeşlerimize ulaşmak için
sürdürülen çaba, aldığımız bilgilere göre Gazze’ye gemiler hazırlandığı ve yeni bir
şehrin kurulacağı bildirisidir. Bu projenin sahibi olan Erbakan Hocamıza ve vesile olan
kardeşlerimize çok dua edeceğiz. Maddi manevi her halde yanlarında olacağız. Sizlerde
büyükten küçüğe gidilmesi gerekiyorsa, gidilecek! Bugün Kudüs hepimizin, bugün
Kudüs, Kabe-i Muazzama kadar kıymetli bir mabettir, ilk kıblemizdir sahip çıkacağız.
Bu davayı bizlere aşılayan Raid Salah kadar, Erbakan kadar sahip çıkacağız” demiştir.
Sık sık Necmettin Erbakan Hocamızın adını duyuyoruz!
Sürdürdüğümüz faaliyetlerde Abdullah Basfar ve daha birçok hocamızın dilinden sık sık
Necmettin Erbakan hocamızın ismini duyuyoruz diyen gönüllü hanım ablalarımız, Allah’ın
izni ile Necmettin Erbakan Hocamızın kurduğu Mekke’deki Milli Görüş evlerini de bu vesile
ile daha aktif bir hale getireceğiz. Ayrıca ne acı bir durum ki; biz bugün burada vefat etmeden
ve ettikten sonra benim milletimin adamı olan altını çizerek tekrar söylüyorum adam gibi
adam olan Erbakan Hocayı başkasının dilinden öğreniyorum. Daha doğrusu bu acı bir durum
mu yoksa gurur verici mi bunu çoğu zaman bende seçemiyorum. Düşünsenize dünyanın dört
bir yanından hazırlanan Gazze’ye yol alacak olan gemilerin haberini, burada çalıştığım
kurumun hocalarından alıyorum. Ve dillerinde Erbakan hocayla…
Allah namına sevmek!
Bir keresinde hocamız hafız talebelerinin dersine gelmemiş. Normalde hafız talebelerini hele
ki, 5 yaş gibi talebelerinin derslerini almadan işlerini halletmek için çıkmaz. Duydum ki
yerine başka bir hocayı vekil tayin etmiş ve gitmiş. Açıkçası merak ettim, beyime sordum.
Beyim bana: “Hocamız Türkiye’ye gitti. Giderken de bugün yalnızca Erbakan Hocamın
hatırına Türkiye’ye gidiyorum. Onu Allah namına seviyorum” dedi. Bu halden, bu sözlerden
çok etkilenmiştim. O sözleri halen unutamam!
Kutlu belde de olmak sizi aldatmasın!
Bir gün toplu, ay başlarında olan toplantılarımıza büyük küçük bütün aile katıldık. Kısa süren
bir toplantıydı lakin Abdullah Efendi hocamız bizlere öyle ağır konuştu ki, halen o sesinin
tonunu unutmuyorum. Bizlere “kendi evlanız nasıl kıymetliyse bugün Irak’ta anne karnında
ölen çocukta o kadar kıymetlidir. Bugün birçok zevkinizden vazgeçerek zulüm altında olan
kardeşlerinizin yanında olacaksınız. Bugün Kabe-i Muazzama’da 5 vakit namazını eda etmek
sizi aldatmasın. Eliniz cebinizde abdest alarak ben büyük sevap sahibiyim demesin. Cennet
bana vacip demesin!” dedi. Son sözünü ise Merhum Erbakan hocaya ait olan “Irak’ta ölen tek
çocuğun vebalini, yedi sülaleniz alnını secdeden kaldırmasa da ödeyemeyecektir…” dedi. O
günden sonra komşumun duvarında bu sözü büyük bir kağıtta Arapça olarak görmüştüm bu
beni daha çok etkilemişti. Açıkçası biz bir tek Şeyh Abdullah Basfar hocamızın değil,
buradaki birçok derslerimize katılan imamların dilinden Erbakan hocamızı düşürmediğini
biliyoruz, duyuyoruz.
Kabe Đmamlarının Hocası Abdullah Basfar “Erbakan’a duada bulunun” dedi.

Şeyh Dr. Abdullah Đbni Ali Basfar hocamız, Necmettin Erbakan Hocamızın vefat etmeden
evvel rahatsız olduğunu duyduğunda talebelerine, “eğer bugün hayatı süresince yalnızca
Allah rızası için çalışan, her işine Allah’ı şahit tutan bir kulun son nefesine yetişmek
istiyorsanız; Necmettin Erbakan Hocamıza özel duada bulunun” dediğini biliyoruz.
Beytullah doldu taştı!
Bir gün vakit namazı kılmak için Kabe-i Muazzama’ya bir gurup arkadaş toplandık ve eda
ettik. Akabinde cenaze namazları kılınıyor bizlerde kıldık. O gün kardeşim bana dedi ki: “abla
bu nasıl bir namazdı, bu nasıl bir atmosferdi, bu nasıl bir namaz safıydı, biz kimin cenaze
namazını kıldık ki, Cenab-ı Allah bizlere rahmetiyle nazar etti” dedi. Đnanın iki gün sonra
öğrendik o gün Erbakan hocamız için gıyabi cenaze namazı kıldığımızı. Halen tüylerim diken
diken olur o günü hatırladığımda.
Abdullah Basfar: “Bu dünya insanı seni çok arayacak!”
Merhum Hocamız vefat ettiğinde başta Abdullah Basfar hocamız olmak üzere birçok
talebeleri ve Kâbe-i Muazzama’nın şimdiki imamlarından Şeyh Dr. Faysal Ghazzavi cenaze
törenine katılmıştır. Cenazede Abdullah Basfar: “Bu dünya insanı seni çok arayacak”
demiştir. Aynı zamanda cenaze günü akşamında Harami şerifte Merhum Necmettin Erbakan
hocamız için gıyaben cenaze namazı kılınmasını talep eden isimlerden biri, Hatib Đbrahim EşŞureym ve Abdullah Basfar hocalarımızdır. Dahası Erbakan hocamız için okunan 1 milyon
hatmi şerifinde duasını yapmak yine Şeyh Dr. Abdullah Đbni Ali Basfar hocamıza nasip
olmuştur. Rabbim Merhum Necmettin Erbakan hocamızın makamını Cemalullah görme
şerefine ulaştırsın. Bir gün onu Mekke-i Mükerreme’de Kabe imamlarını yetiştiren o
müstesna hocalardan dinlemek hiç aklıma gelmezdi. Bu gün çok daha iyi anlıyorum ki; gün
geceyi çağırmaktadır… Ve gecenin Sahibi, güneşi yaklaştırmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3817.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Amerika'nın Kuzey Karolina Eyaletinden Gelen
Heyeti:
Kayseri'nin kardeş şehri olan Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinden gelen senatör ve
milletvekilleri, Kayseri'yi beğendiklerini söyledi.Kayseri'yi güzel ve düzenli bulduklarını
belirten Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson,...
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Kayseri'nin kardeş şehri olan Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletinden gelen senatör ve
milletvekilleri, Kayseri'yi beğendiklerini söyledi.
Kayseri'yi güzel ve düzenli bulduklarını belirten Kuzey Karolina Eyalet Milletvekili Ruth
Culbertson Samuelson, "Sizinle kardeş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kuzey Karolina heyeti onuruna Kıranardı
Kent Ormanı'nda bir yemek verdi. Yemeğin ardından bir süre Kayseri'yi izleyen ve
manzaranın tadını çıkaran konuklar, gezinin çok güzel geçtiğini belirtti.
Kuzey Karolina heyeti adına konuşan Eyalet Milletvekili Ruth Culbertson Samuelson,
Kayseri gezisinin her yönüyle güzel geçtiğini belirterek, "Kayseri gezimiz çok güzeldi,
harikaydı. Đnsanlar gerçekten çok sıcakkanlı ve çok güzel aktiviteleriniz var. Sizinle kardeş
olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Sizden daha çok insanın Kuzey Karolina'ya gelip
bizimle iş yapmasını temenni ederiz. Gerçekten Kayseri olarak çok basiretli tercihler
yapıyorsunuz. Bunun sonucunu da alıyorsunuz. Torunlarımızla birlikte gelip ne kadar
geliştiğinizi görmek isteriz" diye konuştu.
Daha sonra Başkan Mehmet Özhaseki konuklarına KAYMEK kursiyerlerinin yapmış olduğu
işlemeli eşarp hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3818.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Akademisyenden Başbakanın "öğrenci Evleri"
Açıklamasına Tam Destek
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü Başkanı Prof. Dr. N. Talat Arslan, gündemdeki öğrenci evleri konusu ile ilgili olarak,
"Gayriahlakiliği savunmakla özgürlüklere sahip çıkmak...
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü Başkanı Prof. Dr. N. Talat Arslan, gündemdeki öğrenci evleri konusu ile ilgili olarak,
"Gayriahlakiliği savunmakla özgürlüklere sahip çıkmak arasındaki inci çizgiyi görmek
gerekir" dedi.
CÜ Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. N. Talat
Arslan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda
tartışmalara neden olan öğrenci evleri ile ilgili çarpıcı analizlerde bulundu. Prof. Dr. Arslan,
1982 Anayasası'nın Gençliğin Korunması başlığı altında 58'inci maddede belirtilen, ''Devlet
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır'' ifadelerine dikkat çekti.
Anayasa'da bu maddenin yer aldığı 'Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler' başlığı altında
sadece gençlik ile ilgili düzenleme olmadığını, ailenin korunması, eğitim hakkı, çalışma
hakkı, sendika hakkı, grev hakkı, sporun geliştirilmesi, sosyal güvenlik hakkı, sanat ve
sanatçının korunması vs gibi hakların da yer aldığını belirten Prof. Dr. Arslan, yine bu
çerçevede, 'Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu

görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
yerine getirir', hükmüyle devlete ödev yüklendiğini anlattı.
"TARTIŞMA,
MĐLLETĐN
MĐLLĐ
VE
MANEVĐ
KODLARI
ÜZERĐNDE
YOĞUNLAŞMALI"
Mevcut Anayasa hükümleri çerçevesinde hükümetin bunları uygulamaya koymasının yasal
bir zorunluluk olduğuna işaret eden Arslan, şöyle konuştu:
"Anayasal bir görevi yerine getirme konusundaki hassasiyet nedeniyle eleştirilere maruz
kalmak, tevili olmayan bir zırvalıktır. Konuyu kişisel ahlaki değerler üzerinden tartışmak
yerine bu milletin genel, milli ve manevi kodları üzerinden ele almak gerekir. Yönteme karşı
olmakla içeriğe karşı olmanın farklılığını muhalefet partileri hala anlamamış görünmektedir.
Yine büyük çoğunluğunun inanmadığı şeyleri siyaseten iktidara karşı olma uğruna iddia
etmeleri de muhalefetin toplum nezdinde itibarını zedelemektedir. Gayriahlakiliği savunmakla
özgürlüklere sahip çıkma arasındaki ince çizgiyi iyi görmek gerekir."
"MUHALEFET OFSAYTTAN ÇIKMALI"
Muhalefet ve bu konularda açıklama yapan marjinal grupların Türkiye'de siyasetin algılar
üzerinden yapıldığını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Arslan, “Sizin ne
olduğunuzdan ziyade, toplumun sizi nasıl algıladığı önemlidir. Ofsayttan gol atmanın
mutluluğu hakemin düdüğüne kadar sürer. Siyasetin hakemi olarak millet hiçbir pozisyonu
kaçırmamaktadır. Muhalefete düşen, bu tür konularda bir an önce ofsayt pozisyonundan
çıkmaktır, eğer gerçekten gol atmak istiyorsa” dedi.
Prof. Dr. Arslan, Türkiye'deki siyasi partiler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının şaşırtıcı
açıklamalarda bulunduklarını, oysa muhalefetin hükümeti Anayasa'nın verdiği görevi eksiksiz
olarak yerine getirmesi hususunda denetlemesi gerektiğini fakat günümüzde, anlaşılmaz
şekilde bu konudaki icraatların eleştirildiğine tanık olduklarını söyledi. Kendisine sivil toplum
misyonu yükleyenlerin ve televizyonlarda canhıraş konuşma yapanların, gençlerin alkolden,
uyuşturucudan, suç işlemesini önleme ve kötü alışkanlıklardan korunmasına karşı çıkıp
çıkmadıkları sorusunu yönelten Arslan, "Muhalefetin neden sürekli muhalefet olarak kaldığını
anlamak zor olmasa gerek. Toplumun yüzde 95'inin ittifak ettiği bir konuya karşı çıkarak nasıl
sosyal ve demokrat olunur anlamak mümkün değil” diye konuştu.
"TOPLUMUN KANAYAN YARASI"
Sosyal meselelerin polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini söylemek ile kızlı erkekli evleri bir
sorun olarak görmemenin ayrı noktalar olduğunu savunan Arslan, “Meselenin çözümü
konusunda farklı yöntemler elbette ileri sürülebilir. Hem üniversiteyi başkentte okuyan hem
de üniversite öğrencilerini eğitmekle görevli bir akademisyen olarak onların sorunlarına bire
bir şahit olmaktayız. Hangi ideolojik ve dini kılıf adı altında olursa olsun kızlı erkekli evler
konusu toplumun kanayan bir yarasıdır. Travmaların yaşandığı bir konudur. Şahsi ve ailevi
mağduriyetler meydana getirmekte, geleceğin teminatı olan gençleri bedenen ve ruhen
çökertmektedir” diye konuştu.
"MUHALEFET BĐNDĐĞĐ DALI KESĐYOR"
Bu noktada muhalefetin sosyal psikolojisini de anlamak gerektiğine işaret eden Prof. Dr. N.
Talat Arslan, nelerin yapıldığından ziyade kimin yaptığı üzerinden eleştirilere şahit
olduklarını belirterek, "Sırf iktidara muhalefet olsun diye takınılan bu tavırların kendi
tabanlarını da rahatsız ettiğinin farkında olmalıdırlar" dedi.
Marjinal sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda kendilerini yeniden sorgulaması gerektiğini
belirten Arslan, "Bunlar hakikaten bindiği dalı kestiklerinin farkında değiller. Toplumu
tanımadan sosyal demokrat olunamayacağını bir türlü anlamak istemiyorlar" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3819.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Büyükşehir Meclisi Toplanıyor
Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Kasım Pazartesi günü toplanıyor. Toplantıda 29 gündem
maddesi görüşülerek karara bağlanacak.Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı
11 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da Meclis Salonu'nda...
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Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Kasım Pazartesi günü toplanıyor. Toplantıda 29 gündem
maddesi görüşülerek karara bağlanacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı 11 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da
Meclis Salonu'nda yapılacak. Toplantıda öncelikle merkez ilçelerin 2014 mali yılı performans
program teklifleri görüşülecek. Đlçe belediyelerinin 2014 mali yılı bütçelerinin de
görüşüleceği mecliste Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı gelir tarifesi de ele alınacak.
Meclis daha sonra imar plan tadilatlarına ilişkin Đmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları ile
bazı sokak ve caddelere isim verilmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
raporlarını da karara bağlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3820.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Cumhuriyet Meydanı’nda Görsel Şölen
Kayseri’de Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi’nin tanıtımı için hazırlanan görsel şölen, vatandaşlar
tarafından yoğun ilgi gördü.Kayseri Büyükşehir Belediye tarafından yapım çalışmasına bugün
başlanacak olan Kaleiçi Kültür Sanat...
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Kayseri’de Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi’nin tanıtımı için hazırlanan görsel şölen, vatandaşlar
tarafından yoğun ilgi gördü.
Kayseri Büyükşehir Belediye tarafından yapım çalışmasına bugün başlanacak olan Kaleiçi
Kültür Sanat Merkezi’nin açılış töreni için dün akşam saatlerinde hazırlanan görsel şölene,
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hazırlanan şölende, Kayseri Kalesi’nin duvarları
aydınlatılırken, lazer ile Bölge Đdare Mahkemesi’nin duvarına ‘Geçmişi korudu, geleceği
aydınlatacak’ yazısı yansıtıldı.
Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi’nin temeline ilk harç, bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın katılımı ile atılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3821.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kayseri Şeker Fabrikası Başaşçısı Turan Bora
Peru'da Türk Yemeklerini Tanıttı
Dışişleri Bakanlığı, Peru Büyükelçiliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen
etkinlik kapsamında, Peru'ya giden 3 aşçı arasında olan Kayseri Şeker Fabrikası Başaşçısı
Turan Bora, Türk yemeklerini Peru'da tanıtmanın...
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Dışişleri Bakanlığı, Peru Büyükelçiliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen
etkinlik kapsamında, Peru'ya giden 3 aşçı arasında olan Kayseri Şeker Fabrikası Başaşçısı
Turan Bora, Türk yemeklerini Peru'da tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Peru’ya giden aşçılar arsında olan Kayseri Şeker Fabrikası Başaşçısı Turan Bora Peru’da
geçirdikleri günleri anlattı. Bora, “2 hafta önce Dışişleri Bakanlığı, Peru Büyükelçiliği,
Türkiye Aşcılar Federasyonu katkısıyla bir program olduğunu söylediler. Peru’nun başkenti
Lima’da Türk haftası ve Cumhuriyet resepsiyonu yapılacağından Türk aşçılarına ihtiyaç
olduğunu belirttiler. Bizde bu maksatla oraya gittik. Oraya uçakla gittikten sonra Peru’nun
başkenti Lima’da bir otelde bir hafta Türk yemekleri günü yaptık. Orada yaşayan Türk
halkına ve yaşayan devlet büyüklerine ülkemizin yemek çeşitleri tattırdık. Hatta orada döner
taktık. Türk yemeklerinden her gün değişik şeyler yaptık. Çok büyük bir rağbet gördü. Orada
ki Büyükelçimiz kendi devlet erkanından getirdiği misafirleri ağırladık. Orada yaşayan Türk
vatandaşlarımıza özlem duydukları yıllardır göremedikleri tatları yaşattık. Nasıl yaşattık
derseniz, burada olup orada olmayan dünya kadar malzeme var. En kısa örnek vereyim orada
bulgur, mercimek, yoğurt gibi malzemeler yok. Bunları da giderken Dışişleri Bakanlığı
kargosuyla götürme imkanımız oldu. O götürdüğümüz malzemelerle değişik yemekler yaptık.
Tabi orada olmayan bir malzeme olduğu için iyi bir ilgi gördü. Oranın yerel halkı ve devlet
erkanına güzel bir tanıtım yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.
Peru yemekleri ile ilgili araştırmalar da yaptıklarını belirten Bora, "Çok değişik balık çeşitleri
gördük. Onların nasıl yetişip, avlandığını gördük. Oradaki balık pazarının nasıl olduğunu
araştırdık. Kendi açımızdan iyi bir gezi oldu. Peru'da bir hafta dahi olsun Türk yemek esintisi
yaptığımızı umuyorum. Gurur ve onur verici bir şeydi. Böyle projelere bundan sonra
kalkışmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3822.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Mhp Kayseri Đl Teşkilatı Ankara’ya Gitti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Teşkilatı, Ankara Tandoğan Meydanı’nda
düzenlenecek olan Türkiye Mitingi’ne katılmak için Ankara’ya gitti.Sabah erken saatlerde
MHP Kayseri Đl Binası önünde buluşan partililer, yapılan hazırlıkların...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Teşkilatı, Ankara Tandoğan Meydanı’nda
düzenlenecek olan Türkiye Mitingi’ne katılmak için Ankara’ya gitti.
Sabah erken saatlerde MHP Kayseri Đl Binası önünde buluşan partililer, yapılan hazırlıkların
sonrasında Ankara’ya hareket etti. MHP Kayseri Merkez Teşkilatı ve ilçe teşkilatlarından
oluşan parti grubu, Türk bayrakları ile mitinge destek vermek için Ankara’ya gittiklerini
kaydetti. Yaklaşık bin 500 kişi ile Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek olan mitinge
katılacaklarını dile getiren MHP Kayseri Đl Başkan Yardımcısı Resul Şahin, “Ülkemizin birlik
ve beraberliğine yönelik küresel güçlerin ve iç güçlerin gayretleri sonucu MHP olarak bu
değerleri yaşatmak amacıyla, Bursa’da başlattığımız Türk Milletini Uyandırma Mitingleri
sırasıyla, Adana, Konya, Erzurum, Elazığ, Đstanbul, Samsun olmak üzere bugün de Ankara’da
Türkiye Mitingini idrak edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Şahin ayrıca, düzenlenen mitingden Türk milletine ve dünya kamuoyuna mesaj verileceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3823.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Türk Metal Sendikası Üye Çocuklarına Ücretsiz
Kurs Veriyor
Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi üye çocuklarına yönelik ücretsiz “Üniversite
Sınavlarına Hazırlık Kursu” vermeye başladı.2 Kasım 2013’te derslere başlanılan kursun
açılışı 9 Kasım 2013 tarihinde yapıldı. Kurs hafta sonları...
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Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi üye çocuklarına yönelik ücretsiz “Üniversite
Sınavlarına Hazırlık Kursu” vermeye başladı.
2 Kasım 2013’te derslere başlanılan kursun açılışı 9 Kasım 2013 tarihinde yapıldı. Kurs hafta
sonları 11., 12. Sınıf ve mezun olanlara yönelik olarak şube binasında veriliyor.
Kursla ilgili bilgiler veren Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, ''Ustası,
kalfası, emekçisi ve çırağıyla hep birlikte, Türk Metal’in atölyelerinde imal edilen ve adına da
sosyal sendikacılık dediğimiz faaliyetlerden yalnızca bir tanesi olan bu kursumuzun öncelikle
öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
Bizim burada yaptığımız ve sımsıkı sarıldığımız Sosyal sendikacılık, bir sendikanın hizmet ve
faaliyetlerinin kapsama alanına, yalnız üyelerini değil, eş ve çocuklarını da almasıdır. Asıl
amacımız burada; üye, eş ve çocuklarının sosyal ve kültürel dünyalarını genişletmek, yeni ve
çağdaş ufuklar açmak, toplum içerisinde kendini daha iyi yetiştirmiş birey olma özelliği
kazandırmak sosyal sendikacılığımızın temel amaçlarıdır'' dedi.
Gökkaya, açıklamasında ''Türk ve dünya sendikacılığını çıkmaz sokaktan kurtaracak olan
ilacın bu olduğuna inandığımız için bu yoldayız. Biz Metal işçileriyle bu şekilde, dost olduk,
arkadaş olduk, kardeş olduk. Biz, bir aile olduk. Neden Türk Metal bu kadar açık ara önde
diyorlar. Neden, Türkiye’deki 4 sendikalı emekçiden 1’i Türk Metal üyesi diyorlar. Biz bu
şekilde büyük ve güçlü bir aile olduk. Biz, hem üyelerimizin, hem işyerlerimizin, hem de
ülkemizin aynı paralellikte gelişmesinden ve büyümesinden yanayız. Biz greve, eyleme
giderken dahi makinalarımızın bakımını yaptık öyle gittik. Kıran, yakan, yıkan bir zihniyette
olmadık. Aklın gücünü hep kullandık. Akıl ve adalet düsturumuz, imzaladığımız sözleşmeler
hep gururumuz olmuştur. Biz, bugüne kadar bu davanın, bu mücadelenin insanları olduk.
Bundan sonra da bu dava için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3824.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Türk Büro-sen Kayseri Şubesi 5. Olağan
Kurulu
Türk Büro-Sen Kayseri Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 112 delegenin katılımı ile
başladı.Türk Büro-Sen Kayseri Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 112 delegenin katılımı ile
başladı. Genel kurul hakkında bilgiler veren Türk Büro-Sen Kayseri Şube...
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Türk Büro-Sen Kayseri Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 112 delegenin katılımı ile başladı.
Türk Büro-Sen Kayseri Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 112 delegenin katılımı ile başladı.
Genel kurul hakkında bilgiler veren Türk Büro-Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner,
kurula tek liste ile gidileceğini söyledi. Şube olarak mücadelelerine devam edeceklerini
söyleyen Öner, “Arkadaşlarımızın delegelerimizin teveccühü bu yönde oldu. 5. Olağan genel
kurulumuzu bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah mücadelemizi devam

ettireceğiz inşallah. Kamu çalışanlarımızın sıkıntılarını ve çözüm yollarını aramaya devam
edeceğiz. Bugün Türk Büro-Sen olarak delegelerimizle yapacağımız bu genel kurul inşallah
hayırlara vesile olur diye düşünüyoruz. Kayseri’de faaliyet gösteren Kayseri şubemiz bundan
önceki dönemlerde olduğu gibi aynı kararlıkla çalışanlarımızın haklarının savunulması ve
geliştirilmesi konusunda mücadelemize kesintisiz devam edecek. Türkiye Kamu Sen’ e bağlı
Türk Büro-Sen ilkeleriyle beraber sendikacılıkta bir marka olmuştur” dedi.
Tek liste ile gidilen seçimde, yönetim asil listesi ise şöyle; Muammer Öner, Yakup Akkoca,
Hacı Musa Şen, Fatma Đlhan, Temel Altıparmak, Reşit Ünsal, Hakan Ertaş.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3825.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Türk Metal Sendikası’ndan Üye Çocuklarına
Üniversiteye Hazırlık Kursu
Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi üye çocuklarına yönelik ücretsiz Üniversite Sınavlarına
Hazırlık Kursu veriyor.Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 9 Kasımda açılan kursta sendika
üyelerinin çocuklarına ücretsiz Üniversite Sınavlarına...
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Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi üye çocuklarına yönelik ücretsiz Üniversite Sınavlarına
Hazırlık Kursu veriyor.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 9 Kasımda açılan kursta sendika üyelerinin çocuklarına
ücretsiz Üniversite Sınavlarına Hazırlık Kursu verildiği belirtilirken, hafta sonları 11. sınıf,
12. Sınıf ve liseden mezun olan öğrencilere yönelik olarak şube binasında kurs verildiğini
söylendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali
Gökkaya, yapılan çalışmaların sosyal sendikacılık için uğraştıklarını söyledi. Gökkaya, “Bir
sendikanın hizmet ve faaliyetlerinin kapsama alanına, yalnız üyelerini değil, eş ve çocuklarını
da almasıdır. Asıl amacımız burada; üye, eş ve çocuklarının sosyal ve kültürel dünyalarını
genişletmek, yeni ve çağdaş ufuklar açmak, toplum içerisinde kendini daha iyi yetiştirmiş
birey olma özelliği kazandırmak sosyal sendikacılığımızın temel amaçlarıdır” dedi.
Sosyal sendikacılığın Türk ve dünya sendikacılığını çıkmaz sokaktan kurtaracağının altını
çizen Ali Gökkaya, “Türk ve dünya sendikacılığını çıkmaz sokaktan kurtaracak olan ilacın bu
olduğuna inandığımız için bu yoldayız. Biz Metal işçileriyle bu şekilde, dost olduk, arkadaş
olduk, kardeş olduk. Biz, bir aile olduk. Biz bu şekilde büyük ve güçlü bir aile olduk. Biz,
hem üyelerimizin, hem işyerlerimizin, hem de ülkemizin aynı paralellikte gelişmesinden ve
büyümesinden yanayız. Biz greve, eyleme giderken dahi makinelerimizin bakımını yaptık
öyle gittik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3826.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Bakan Yıldız, Kayseri'de Temel Atma Törenine
Katıldı
Tarihi Kayseri Kalesi içinde yapımı planlanan kültür ve sanat merkezinin temel atma törenine,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.Bakan Yıldız, temel atma töreninde
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve şehir olarak da...
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Tarihi Kayseri Kalesi içinde yapımı planlanan kültür ve sanat merkezinin temel atma törenine,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.
Bakan Yıldız, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve şehir olarak da
Kayseri'nin çok zengin bir tarihi geçmişi olduğunu, bunları en iyi şekilde değerlendirerek
gelecek nesillere aktarmak gerektiğini bildirdi. Yıldız, ''Kayseri bir ticaret şehri, bir spor şehri,
bir turizm şehri ama aynı zamanda tarihi değerleri ve güzellikleri var. Uzun bir süreden beri
aslında tarihi ve kültürel varlıklarına borçlu bir şekilde yaşadı. Birtakım imkansızlıklar
nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ancak bu bir kültür. Helsinki, Stokholm ve Varşova'dan
dün gece geldik. Sadece 600 bin nüfuslu Helsinki'nin belediye bütçesi 4,5 milyon avro. Niçin?
Sadece 400-500 yıllık tarihini canlı tutmak için. Đstanbul'un nüfusuyla karşılaştırdığımızda,
Đstanbul'un bütçesinin 35 kat artırılması lazım. O yüzden siyesi istikrarın oluşu, geçmişe
dönük yapılması gereken işler için de gerekli. Kayseri hamdolsun, bu tarihi ve kültürel
varlıklarıyla var olmaya çalışan bir şehir. Yurt dışında gelişmiş bir ülkenin bir şehrine
gidiyorsunuz, 150 yıllık tarihi olan eserlerine anaokulu çocuklarını, lise çocuklarını
getirmişler, ben de sordum, 6 yaşındaki çocuk bu eserden ne anlar, diye. Onlar da anlaması
önemli değil, sadece görmesi, hafızasında bir iz kalması yeterli, dediler. O yüzden biz bu 2
bin yıllık tarihi kalemizi aslına uygun olarak muhafaza edip içinde kültürel ve sanatsal
faaliyetlerin yapılacağı mekan haline getireceğiz. Geçmişiyle geleceğe dönük modern yüzünü
birleştiremeyen toplumların ne hale geldiğini görüyoruz'' diye konuştu. Gelişmiş ülkelerin en
belirgin özelliklerinin, güçlü savunma sanayileri, ekonomileri ve sahip oldukları kültürel
varlıkları olduğunu vurgulayan Yıldız, ''Đspanya'daki Toledo şehri çok mütevazi bir şehirdir.
Bütün tarihi varlıklarını koruyan bir şehirdir. Gezmeye doyamazsınız ancak Kayseri'nin tarihi
ve geçmişi, Toledo'dan aşağı değildir. Tam tersi, daha eski bir tarihi vardır. Ben Büyükşehir
Belediye Başkanımızın ve ekibinin gayretleriyle Kayseri'nin de tarihi varlıklarına sahip
çıktığını görüyorum. Bu tarihi varlıkların gelecek nesillere aktarılması noktasında kıymetli
hizmetler yapılıyor'' ifadelerini kullandı. Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri'de yapılan hizmetlerden bahsederek, Kale içinde
yapılacak proje hakkında bilgi verdi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise tarihi ve kültürel varlıkların yaşatılması ve gelecek nesillere
aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından, Bakan Yıldız ve beraberindekilerin butona basmasıyla tarihi kale
içinde yapımı planlanan kültür ve sanat merkezi binasına ilk harç konuldu. Bakan Yıldız, daha

sonra kale içini gezdi. Temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Đsmail
Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve davetliler ile vatandaşlar
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3827.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Düşen Tabancanın Ateş Alması Sonucu Hayatını
Kaybetti
Kayseri'de düşen tabancanın ateş almasıyla ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen
bilgiye göre, Bünyan'a bağlı Büyüktuzhisar beldesinde traktör kullanan 49 yaşındaki Osman
C.'nin yanında bulunan tabanca yere düşerek ateş...
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Kayseri'de düşen tabancanın ateş almasıyla ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen
bilgiye göre, Bünyan'a bağlı Büyüktuzhisar beldesinde traktör kullanan 49 yaşındaki Osman
C.'nin yanında bulunan tabanca yere düşerek ateş aldı. Kurşunun vücuduna isabet etmesiyle
ağır yaralanan Osman C., ilk olarak Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Đlk müdahalesi
burada yapılan Osman C., sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3829.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Medresede
Söyleşiye Katıldı
Hunat Hatun Medresesinde düzenlenen “Toprak, Ateş, Đnsan ve Seramik” konulu sohbet
toplantısına Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da katıldı.Öğrencilere tarihi mekanların ve
geleneksel el sanatların tanıtılması amacı ile yapılan...
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Hunat Hatun Medresesinde düzenlenen “Toprak, Ateş, Đnsan ve Seramik” konulu sohbet
toplantısına Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da katıldı.
Öğrencilere tarihi mekanların ve geleneksel el sanatların tanıtılması amacı ile yapılan sohbet
toplantısında konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz “ Memleketin geleceğine dair söz
söyleyecek insanlar ,sosyal bilimcilerdir. Öz kültürümüzün konu edildiği bu söyleşinin böyle
bir mekanda yapılması ayrı bir güzelliktir. Burada belki yüzyıllardan sonra ders verilmesi
oldukça manidardır. Tarihimize sahip çıkmalıyız, kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi
geçmişimizi inceleyerek öğrene biliriz. Değerlerimizi kolay tüketmemeliyiz, sağlam bir
gelecek için güçlü olmak zorundayız. Tarih bizi birbirimize bağlayan en güzel bağdır” dedi.
Toplantı geleneksel el sanatlardan seramik yapımının tanıtımıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3830.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

DEVELĐNĐN SĐNEMA BELGESELĐ
Sinema, insanı eğlendirirken bazen güldürür, bazen ağlatır, kitlelerin nabzını tutar, yön verir,
kısaca; toplumsal bir olaydır. Develinin kültürel anlamda gelişiminde tiyatronun ve sinemanın
katkısı yadsınamaz. Develi’de sessiz sinema ile başlayan yarım asırlık sinema öyküsü:
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Sinema, insanı eğlendirirken bazen güldürür, bazen ağlatır, kitlelerin nabzını tutar, yön verir,
kısaca; toplumsal bir olaydır. Develinin kültürel anlamda gelişiminde tiyatronun ve sinemanın
katkısı yadsınamaz. Develi’de sessiz sinema ile başlayan yarım asırlık sinema öyküsü:
Kadir Özdamarlar “Develi’de Eğlence Kültürü’nde Sinema ve Yeri” adlı makalesinde;
Develi’ye ilk filmin 1932‘lerde geldiğini yazıyor. Đlk gösterime giren film ise: Minür
Nurettin Selçuk’un “Aşığa Bağdat Sorulmaz” filmidir. Diyor. O zamanın belediye başkanı
Abdulhadi Erdoğan’ın gayretiyle seyyar bir makine ile oynatılmış. Develi’de sinema
gösterimleri 1936’lı yıllarda Halkevi’nin kuruluşu ile birlikte Halkevi Salonu’nda devam
ediyor. Develi Rüştiye’sinin altında, bugünkü belediyenin bulunduğu yerdeymiş.
Araştırmalarım; Develi Halkı’nın sinema, tiyatro, konser, sihirbaz vb. gibi gösteri sanatlarıyla
bu yıllarda tanıştığını gösteriyor. Kayseri civarında seyyar sinema makinesi ve jeneratörüyle
ilçelerde ve köylerde sinema gösterimi yapan sinemacılarımız vardır. Çoğu unutulsa da
bunlardan birinin Tomarzalı Ali Uzunoğlu olduğu bilinmektedir. O devirde uygun mekân
olmadığı için kiliseler, kahvehaneler, ahırlar sinemaya dönüştürülmüştür.
Araştırmalarım sonucunda tespit ettiğim Everek’te sessiz sinema gösterimi, 1940 yıllarının
ortalarında Halil Efendinin kahvesinde devam ediyor. Eski Pazar yerinde Merhum Şıhlılı
Đzzet Özdoğan’ın dükkânının yanındaki üstü otel olan kahvenin sahnesi varmış. Uzun çarşı ve
Melekgirmez Sokağının canlılığı, uygun geniş bir mekân olması, gösteri sanatlarının burada
yapılmasının nedeni.

Đlk Yazlık sinema eski karakol ile Köylüoğluları’nın evinin arasında bir yerdeymiş. Eski
benzinliğin arkasında kalırmış. Yazlık sinema, gösteri alanı olarak da kullanılmış.
1960’lı yıllardan benim hatırladığım Kadir Bey’in kahvehanesi (Körünoğlunun kahvesi),
Develi’nin üçüncü sinemasıdır. Maşandız’ın ekmek fırınının üstünde şimdi ki Kemeraltı Etli
Pide Salonunun karşısındaydı. Develi’nin eski çeşmelerinden biri de fırının önündeydi. Bir
zamanlar Ziraat Bankası olarak da kullanıldı.
Elli yıl önce Cumhuriyet Meydanı’nda biri kahvehane diğeri de gazino olarak faaliyet
gösteren iki mekân vardı. Belediye Binası da bu meydana bakar, bayramlar bu meydanda
kutlanırdı. Belediye Gazinosu, o yıllarda Develi’nin en geniş kapalı alanı bulunan yeriydi.
Toplantılar, geceler ve düğünler orada yapılırdı. Belediye Bahçesi’ne merdivenleri ve açılan
kapısı vardı. Belediye bahçesindeki yazlık sinema Develi’nin 2. yazlık sinemasıdır.
Sinemanın Kayseri’deki Serüveni adlı kitapta Yaşar Elden bu konu ile ilgili şu bilgilere yer
vermiş: ”Belediye parkı olarak tanzim edilen alanda yaz aylarında sinema kurulur ve
Develililerin ihtiyacına cevap verirdi. Tahta sandalyelerin kullanıldığı sinemada, sandalye
eksikliği sebebiyle, insanlar iki kalın taşın üzerine koydukları kalaslara oturarak film
seyredelerdi.”
Bu meydandaki iki büyük mekânın (kahvehanelerin) her ikisi de kesme taştan yapılan eski
binaydılar. Fakat tarihi bir özellikleri yoktu. Belediye Gazinosu, eski belediyenin üst
tarafındaydı. Đşletmecileri Berber Ali, Paşalının Osman Ağa ve daha sonra Topal Sayit’ti. Ben
son işletmecisini hatırlıyorum. Belden aşağısı sakat olduğu için sol tarafta çay ocağının
yanında, yüksekte bir yerde yorgana sarınıp otururdu.
Kadir Beyin Kahvesi’nin arkasında, derenin kenarında, yazlık üstü açık yeri vardı. Gündüzleri
kahvehane, akşamları sinema olan bir yerdi. Sinemaya birkaç kez gittiğimi hayal meyal
hatırlıyorum. Fakat zihnimde kalan; perdeye yakın ayakta film seyrettiğimdir. Okuldan sınıf
ile birlikte gittiğimiz film, başrolünü Zeynep Değirmencioğlu’nun oynadığı “Ayşecik Şeytan
Çekici”adlı filmdi. Konusu; birbirlerinden ayrı yaşayan annesi ile babasını barıştırıp, mutlu ve
sıcak yuvasına kavuşan bir kız çocuğunun öyküsünü anlatıyordu. Her akşam ve hafta sonları
sinema oynar mıydı pek hatırlamıyorum. Eski Pazar yerine ve Kattaş’ın hanına cambazlar
gelir, gösteri yaparlarmış. Develi’nin ortaokul gibi, lise gibi, sinema gibi, ilkleri bünyesinde
barındıran, kültürlü insanlar yetiştiren bir kent kültürüne sahip olduğudur.
LALE SĐNEMASI NAMI DĐĞER (HASIR GÜRBÜZ SĐNEMASI)
Sinemanın işletmecisi Gürbüz Yurtgüven’di. Merhum Hayrettin Đstanbullu’nun yeğeni olarak
bilinirdi. Benim tespitlerime göre 3. yazlık sinema, Meteris meydanının sol tarafında, etrafı
duvarlarla çevrili yerde bulunan “Lale Sineması’dır”. Duvarların üzerinde perdenin
gözükmemesi için hasırlar ve kaput bezinden paravanlar vardı. Hasırlarla çevrili olduğu için,
“Hasır Gürbüz Sineması” diye anılırdı. Sinema, yaz akşamlarının vazgeçilmez eğlencesiydi.
Develi Lisesi’nin Meteris Meydanı’na bakan kısmında yer alırdı. Burada altmışlı yılların starı
merhum Yıldıray Çınar’ın başrolünü oynadığı “Yeşil Kurbağalar” filmini seyretmiştim. Lale
Sineması’nın 1962 yılında bir yaz devam ettiğinin Gürbüz Bey’le görüşmemde öğrendim.
Film almak için Adana’ya gidermiş. Kalitesiz filmler olduğu için film temininde zorlanmış.
Sinema için Kayseri’de sandalye ve tabure yaptırarak mücadele vermiş. Ancak bir yıl dayanıp
zararla sinemayı kapatmış.O zamanlar böyle bir işletmeciliğe soyunmak çok zor iş. Bu işi bir
sezon içinde olsa başardığı için Gürbüz Bey’i tebrik ediyorum.
Develi’nin tek eczacısı Necati Erk’in evinin damından sinemanın perdesi gözüktüğü için konu
komşu film seyretmeye gelirlermiş. Necati Bey çok dürüst ve kibar bir insandı. Film
seyredenlerden para toplar ertesi gün Gürbüz Bey’e verirmiş.

Meteris Meydanı’nda bazen motosiklet gösterisi yapan Akrobasi grubu gelir gösteri yapardı.
(Üçkardeşler Motosiklet Üstüvanesi) Motosikletli, silindirin içinde döner, şovunun sonun da
gömleğinin içine sakladığı Türk bayrağını çıkarır, gösteri alkışlarla sona ererdi. Önceleri bu
meydanda, sonraları eski Pazar yerinde kasapların bugün olduğu yerde yazları cambazların ip
üzerinde gösterileri olurdu. Bu gösteriyi ablamla birlikte seyrettiğimi hatırlıyorum.
BELEDĐYE SEYRANĐ SĐNEMASI
Develi’de modern anlamda ilk kışlık sinema Belediye Seyrani Sinemasıdır. Elektrik santrali,
Seyrani Đlkokulu’nun karşısına, yeni yerine taşındıktan sonra santralin içi sinema olarak
düzenlendi. Hemşehrimiz Şükrü Kulak o zamanlar mülkiyeti belediyeye ait olan sinemayı
belediyeden kiraladıklarını anlattı. Đlk işletmeciliğini Merhum “Muharrem ve Naci Kulak”
kardeşler yaptılar. Daha sonra birkaç yıl Naci Kulak ve Mustafa Dandik, Ahmet Dandik
birlikte sinemanın işletmeciliğine devam ettiler. Sinema Dandikler tarafından satın alındı ve
sinema olarak işletildi. Bir müddet sonra da modern ekmek fırını olarak Develi’ye hizmet etti.
Sinema o günlerin vazgeçilmez eğlencelerinin başında geliyordu. Altmışlı yılların sonunda
TRT Televizyonu tek kanal olarak Ankara’da paket yayına başlamıştı. Türkiye’de
televizyonculuk yeniydi. Program akşamüzeri başlardı. Yayının sonunda saat 12.00’de,
askerlerin uygun adım yürüyüşleri, Anıtkabir’e çelenk koymaları ve Đstiklal Marşı’nın
okunması ile sona ererdi. Đlk defa Ankara’da siyah beyaz TRT Televizyonu’nda da Ayhan
Işık’ın “Şahane Züğürtler” adlı filmini seyretmiştim. Her evde televizyon olmadığı için,
misafir bulunduğum evde televizyon seyretmek için konu komşu gelmişti. Fakat Develi’ye
televizyon yayının gelmesi yıllar sonra gerçekleşti.
Sinemada bir film iki gece bir gündüz gösterilirdi. Đlk gün film beğenilmezse ertesi gün
gösterimden kalkar, hafta sonu gösterilmezdi. Beğenilirse hafta sonu gündüz matinesinde
oynatılırdı. Seyrani Sineması’nda ilk seyrettiğim film, en iyi sinema filmleri arsında gösterilen
“Kwai Köprüsüydü.”Zaten sinema bu filmle perdelerini açmıştı. Konusu; ikinci dünya
savaşında bir Japon esir kampında esir alınan Đngiliz askerlerin öyküsüydü.
Seyrani Sinemasında gündüz matineleri Çarşamba, Cumartesi, Pazar 13.30’da başlar,
15.00’de sona ererdi. Sinema bitince elektrikler kesilirdi. Hava kararmaya başlayınca tekrar
ışıklar yanardı. Taki 23.30’da işaret verildikten sonra, her taraf zifiri karanlığa bürünürdü. Bu
günler dışında çok özel durumlarda, hastanede bir ameliyat olursa elektrik santrali çalışırdı.
Yıllar sonra hiç kesilmeyen elektriğin olması, Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin
göstermektedir.
SĐNEMA 50 KURUŞ , NACAA..! 25
Asıl mesleği kasaplık olan Merhum Naci Kulak, kardeşi Muharrem Kulak ile birlikte Seyrani
Sineması’nının işletmeciliğini yaptı. Sinema bileti gündüzleri 50 kuruştu. Perde olduğunda
beş dakika arada çocukların sinemaya girmek için –Nacaaa.. ! 25 diye bağırırlardı. Bunun
anlamı; “yirmi beş kuruşumuz var perde oldu bizi de içeri al” demekti. Bazen rahmetli Naci
Kulak enselerine ufaktan bir tokat vurur gibi yapar, 25 kuruşu Nacaa’nın avucuna bırakan
çocuklar, koşarak içeri girerlerdi. Bazen de perde arasında sinemanın kapısında bekleyen
çocukları Nacaa parasız içeri alırdı. Gündüz matineleri full olduğu için, salonun kenarına
ayakta dizilerek filmin ikinci yarısını seyredelerdi. Merhum Muharrem Kulak sinema ile pek
ilgilenmezdi fakat ara sıra geldiğinde, kapıda bekleyen çocukları parasız içeri alırdı.
Muharrem Ağabeyin oğlu Yaşar Kulak babasına vekâleten sinema ile ilgilenirdi. Sinemada ön
taraf 50 kuruş arka taraf ve balkon 75 kuruştu. Balkonda yer göstericiler vardı. Fakat para
almadan yer gösterirlerdi. Hâlbuki şehirdeki sinemalarda yer göstericiye parayı vermezsen,
gözüne ışığı tutar, parasını mutlaka alırdı. Sinemanın her hafta müdavimleri gençler

oturacakları yerlerin numaralarını ezbere bilirlerdi. O yıllarda yazları rekabet yapan
sinemalardan biri kapanınca, sadece Saray Sineması kaldı.
Bir tahtanın üzerindeki film afişini, mahalleleri sokak sokak gezdiren çocuklar, sinemaya
bedava girerlerdi. Sinemaya Aygösten’den, Tirem’den gelen olmayınca Naci Aaa, afiş
gezdiren çocukların oraya gitmediklerini hemen anlardı. –‘’Seyranı Sineması’nda saat
13.30’da Göksel Arsoy’un ‘Altın Çocuk Beyrut ta’ filmi oynayacaktır’’, diye bağırarak afiş
gezdirirlerdi. Çocuklar, kartondan bir huni yaparlar, seslerinin daha fazla çıkmasını
sağlarlardı. O zamanlar bu yolla seyirci toplanırdı.
Sinemaya bazen bir turne tiyatrosu, bazen Anadolu turnesine çıkmış bir konser, bazen bir
sihirbaz, Zati Sungur, Mandırake gelir, bazen de kutlamalar, özel geceler yapılırdı.
Siyah beyaz gösterilen filmler, sonra kısmen renkli, daha sonraki yıllarda tamamen renkli
olarak çekilmeye başlandı. Tanınmış bir topluluk, bir tiyatro ve konser geldiğinde araba
içinde hoparlörle anonslar yapılarak halka duyurulurdu. Filmler o kadar coşku ile izlenirdi ki,
kötü adamların yakalanışı alkışlanır, heyecan doruğa çıkar, ıslıktan konuşulanları duymak
imkânsız hale gelirdi. Metin Erksan’ın Berlin Film Festivali’nde birincilik ödülü kazanan
(Altın Ayı Ödülü) Susuz Yaz filmini siyah beyaz olarak, Seyrani Sineması’nda seyretmiştim.
Hülya Koçyiğit, Erol Taş, Ulvi Doğan başrollerdeydiler. Sıcaktan, havasızlıktan kan ter içinde
hamamdan çıkıyor gibi çıkılırdı sinemadan. Seyrani Sinemasında soyadını hatırlayamadığım
Mete Bey bir müddet makinistlik yaptı. Daha sonra uzun zaman makinistlik yapan Kahraman
ağabey vardı. Ondan sonra radyocu Cemil ağabey, daha sonra da Aziz Usta’nın oğlu Ali
Yüksel makinistlik yaptı. Makinist Ali kömürü geç değiştirince, salon ‘makiniiiissst’ diye
bağırır, ıslıktan kulaklarımız sağır olurdu. Bazen de ses kesilir, film kopar yine salon ıslıktan
inlerdi. Kömürlü sinema makinelerinin yerini, gelişen teknolojiye göre imal edilen
makinelerin lambalıları aldı. Film perdeye yansırken makinist sürekli yanan kömürleri takip
etmek zorunda kalmadı. Film kesilmeden sonuna kadar seyredildi. Develi’de sinemada
karaborsacılık yapılmamıştır. Develi’nin sinema işletmecileri gözü, gönlü tok ve sevecen
insanlardı.
YAZLIK SARAY SĐNEMASI
Yazları Dandikler’in Saray Sineması, yazlık sinema olarak bir süre perdelerini açtı.
Sinemanın işletmecisi merhum Mustafa Dandik’ti. Genellikle yabancı filmler gösterilirdi.
Sinemanın önünde çekirdek satan çocuklardan geçilmezdi.-‘’Üç bardağı yirmi beşe
şemşamer, deve dişi gibi bunlar, yemeden alma, iri iri taze gavruk bunlar’’ diye bağırırlardı.
Yazlık sinemada çekirdek yemek serbesti. Seyrani Sineması’nda sahnenin bir tarafında
”Kabuklu Yemiş Yasaktır”, diğer tarafında da “Sigara içmek Yasaktır” tabelaları vardı. Sigara
içilmezdi fakat çekirdek yasağı tabelasına pek uyulmazdı.
Saray Sineması daha sonraki yıllarda modernize edilerek üzeri kapandı. Aşağısı birinci ve
ikinci kısım, yukarısı balkondan ibaret, sahnesi olan modern bir sinema olarak hizmete girdi.
Balkon giriş katta, aşağı kısımlara merdivenle inilirdi. Balkon gündüzleri Seyrani
Sineması’nda oluğu gibi kadınlara aitti. Seyrani sineması’nda daha büyüktü fakat Seyrani
Sineması’ndaki localar Saray Sineması’nda yoktu. Bu iki sinema bir süre birbiriyle rekabet
yaptı. Seyrani Sineması dağılırken sinemadan çıkanların, resmigeçidi andıran görüntüsü hala
gözümün önünde canlanıyor. Sinemanın etrafına sıralanan gençler sinema dağıldıktan sonra
en son oradan ayrılırlardı.
Yıllarca Develinin tek eğlencesi, Yeşilçam’ın starları; Göksel Arsoy’un, Ayhan Işık’ın,
Yılmaz Güney’in, Ediz Hun’un, Belgin Doruk’un, Filiz Akın’ın, Türkan Şoray’ın, Hülya
Koçyiğit’in, Fatma Girik’in başrolünü oynadıkları eski Türk filmlerinin gösterildiği Seyrani

Sineması kapanarak, yerini modern ekmek fabrikasına bıraktı. Saray Sineması tek başına
halkın bu özlemini uzun yıllar giderdi. Saray Sineması 1976 yılında “Yemen Türküsü”
filminin ardından kapandı. Televizyon yayınlarının başlaması sinemaların kapanmasına sebep
oldu. Develi’nin tek kitapçısı, gazeteci merhum Durmuş Yavaş’ın dükkânının önünde,
Kayseri’den gelen gazete arabasını bekleyenler azaldı. Fakat yazılı basın önemini hiçbir
zaman kaybetmedi. Develide okuma yazma oranı artarak devam etti. Sessiz sinemadan,
tamamen renkli filmlere, TRT 1 den çok kanallı özel televizyonlara kavuştuk.
SĐNDELHÖYÜK’TE YAZLIK SĐNEMA VE DEVELĐ’DE KILIÇ SĐNEMASI
‘Sinemanın Kayseri’deki Serüveni’ adlı yeni yayınlanan kitabında Yaşar Elden, Develi’de
sinema ile ilgili şu bilgileri vermiştir. Develi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Nezir
Ötegen’den aşağıdaki bilgileri almıştır. Develi ve çevresinde sıra dışı yaşayan insanlardan,
sinema tutkunlarından ve beyaz perdeye gönül verenlerden “Sindelhöyük Kasabası’ndan
Đsmail Kılıç’ın 1974 yılında yazlık sinema kurarak işletmeye başlamıştır. Eş ve dostlarına film
gösterimi yapan Đsmail Kılıç, seyircinin yetersiz olduğu kanaatine varıp yazlık sinemayı
kapatıp Develi’ye gelerek “Kılıç Sineması’nı” kurmuştur. Eski Jandarma karakolunun
yanında bodrum katında hizmet veren sinema, daha sonra Emmioğlu Etlipide Salonunun
olduğu yerde, 1980 yılına kadar Fazlı Soylu ile birlikte hizmet vermiştir.”Yeşilçamın o
zamanda içinde bulunduğu durum ve televizyonun etkisi, sinemaya karşı ilginin azalması
yüzünden perdelerini kapatmak zorunda kalmıştır. Mekânı pek uygun olmayan ve film
seçimindeki yanlışlıklar, bu sinemanın daha fazla yaşamasına müsaade etmemiş, Bu sebepten
Develi’ye diğer sinemalar kadar olumlu yönden katkısı olmamıştır.
MEHMET ORAL’IN SOKAK SĐNEMASI
Đstiklal Đlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Oral, 1975 yılında Aşağı Everek’te, Büyük
Küllük’teki evinin bulunduğu Orak Sokakta “Sokak Sineması” gösterileri yapmıştır. Evinin
duvarına beyaz perde gererek eş ve dostlarına yıllarca ücretsiz film oynatmıştır. Bu tarz bir
sokak sineması örneği hiçbir yerde görülmemiştir. Bu vesile ile ilkokul müdürüm Merhum
Oral’ı rahmetle anıyorum. Türkiye’de sineması olmayan illerde trenlerinin bir kompartımanı
sinema solonu olarak düzenlenerek hizmet vermiştir. Kısaca; sinemanın kültürümüze etkisi
yeni yer görme ve gezme tutkusu ile birleşince insanların ufkunu açmış, kültürlü insanlar
yetişmesine büyük katkı sağlamıştır. Dünyanın büyüklüğü, iletişim alanında yapılan
yeniliklerle küçülmüştür. Bilgiye ulaşım globalleşme sonucunda kolaylaşmıştır.
SĐNEMALARDAN KÜLTÜR MERKEZLERĐNE
Eski Saray Sineması Develi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek “Mustafa Aksu
Kültür Merkezi“ olarak, 10 Şubat 2011 yılında Enerji Bakanımız Taner Yıldız tarafından
açılarak hizmete girdi. Kültür etkinlikleri için yıllar önce var olan mekân tekrar kazanılmış
oldu. 2011 tarihinde kapanışından 35 yıl sonra sinemaseverlere “Kurtlar Vadisi Filistin”
filmiyle perdelerini açtı. Hizmete açılan kültür merkezinde yeniden Develi’de “Sinema
Günleri”başladı. Develi Belediye Başkanı Sayın Recep Özkan’a, Sayın Muzaffer ve Nafiz
Aksu’ya, ailesine ve emeği geçenlere Develililer adına teşekkür ederim. Kültürümüzün
yaşatılmasında ve Develi’mizin gelişmesi için bu tür mekânlara ihtiyacımız vardı. Bu mekân
olamasaydı Fetih 1453 sinema filmini Develi’de bir ayda altı bin kişi seyredemezdi.
1970’li yıllarda Kayseri, Anakara ve Đstanbul ile telefonla görüşmek için postaneye telefon
yazdırıp saatlerce beklenilirdi. Bazen telefonun cızırtısından, mesafenin uzaklığından
bağırarak konuşmak zorunda kalınırdı. Manyetolu telefon santrallerinden, otomatik telefon
santrallerine kavuştuk. Mutfakları süsleyen tel dolaptan buzdolabına, Kasap Seyit
Çeşmesinden merdaneli çamaşır makinesine, çalı süpürgesinden elektrik süpürgesine, kömür

ütüsünden elektrikli ütüye geçildi. Ayakkabıdan giysiye her şey gelişerek değişti. Soğuk kuyu
lastiklerin naylonların yerini, iskarpin ısmarlama daha sonra fabrika yapımı ayakkabılar aldı.
Sofraları süsleyen renkli tahta kaşıkların metalleri çıktı. Bakır tabakların, tasların,
kirpiklilerin, lengarilerin yerine önce naylon ve melaminleri sonrada porselenleri ve çelikleri
çıktı. Otomobillerin çoğalması ve aşama kaydetmesi, mesafeleri kısalttı. Kayseri dışında ilk
defa Ankara ve Đstanbul’a kitli pazar dışında direk karşılıklı otobüs seferleri yapıldı. Nüfusun
artışı, verimsiz kıraç toprakların insanlara kâfi gelmemesi arayışlara itti. Đş ve aş uğruna
köylerden kasabalara, Develi’den büyük kentlere ve hatta yurtdışına göç başladı. Her alanda
değişim ve gelişimin ayak sesleri hissedildi. Đleri görüşlü Develi insanının azmi, çalışkanlığı
Develi’yi bu günlere taşıdı. Đşte bu günlere böyle geldik. Develi’nin gelişmesinde, eğitimli,
kültürlü insanların yetişmesinde, ortaokulun, daha sonraki yıllarda lisenin açılması, önemli rol
oynamıştır. Develi’de PAKSA Ziraat Fakültesi ile başlayan Hüseyin Şahin Meslek Yüksek
Okulu ile devam eden Seyrani Kampusu’nun ileriki yıllarda hayırsever hemşehrilerimizin
yapacakları ek binalarla “SEYRANĐ ÜNĐVERSĐTESĐ” olması dileğimi burada bir kez daha
yineliyorum. Erciyes Üniversitesi Develi’de bulunan Seyrani kampüsüne yaptırılan bir kongre
ve kültür merkezine daha sahip oldu. Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen açılış
törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çetin, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkanı Recep Özkan, Belde Belediye Başkanları, Sivil
Toplum Kuruluş Temsilcileri, Öğrenciler ve Develi halkının geniş bir katılımıyla, hayırsever
Dr. Sami Tutum tarafından merhum babası Mehmet Hidayet Tutum adına yaptırılarak,
Erciyes Üniversitesine bağışlanan “M.Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi”
Develi’mize hayırlı olsun. Bu mekanı kazandıran Dr. Sami Tutum’a tüm Develiler adına
teşekkür ederiz. Develi’nin kent kimliğinin yaşatılmasında, yöre insanın duygu ve düşünce
hayatına olumlu etkiler yapan Develi’nin sinema işletmecilerini bir kez daha anıyorum.
NOT:Yazıma katkılarından dolayı Sayın Kadir Özdamarlar’a, Şükrü Kulak’a ve Uğur
Özdağan’a, Gürbüz Yurtgüven’e, Kenan Arıkan’a, Nezir Ötegen’e, Yaşar Elden’e teşekkür
ederim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3832.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “Bu darbecilik kadar memlekete zarar veren
başka bir anlayış asla olmamıştır” dedi.Milli Türk...
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Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi, tanışma toplantısı düzenlenirken toplantıda konuşan
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, “Bu darbecilik kadar memlekete zarar veren
başka bir anlayış asla olmamıştır” dedi.
Milli Türk Talebe Birliği binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri,
Đsmail Tamer, Ahmet Öksüzkaya ve Yaşar Karayel, Milli Türk Talebe Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Erkan ve Milli Türk Talebe birliği üyesi katıldı. Tanışma
toplantısında açılış konuşması yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, “Milli Türk
Talebe Birliği gerçekten çok önemli birliklerden birisi. Đnşallah burada ülkemizi geleceğe
taşıyacak nice evlatlar yetişecek. Bu ülkenin geleceğini sizlerde gördüğümüzü, bu gibi
yuvaların sizler için çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, “Burada geleceği inşa edeceğiz.
Hedefler belirlensin ki ulaşılsın. Zaman çok dar, çok çalışmak gerekiyor. Bu gençlerimizi
burada bilgilendirmek için bugünden çalışmak gerekiyor. Gençlerimizin elbirliği ile ülkemizi
geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’de, “ Türk Talebe Birliği gibi bütün
kuruluşlarımızın hepsi darbeden nasibini almış. Bu darbecilik kadar memlekete zarar veren
başka bir anlayış asla olmamıştır. Darbe dönemlerinde bu millet çok çekmiştir. Sivil Toplum
Kuruluşları da maalesef törpülenmiştir. Milli Türk Talebe Birliği de bunlardan birisi. 1980
darbesinde darbeciler bütün sendikaları, Sivil toplum Kuruluşlarını ve kendilerine rakip
gördükleri yerleri kapatmıştır. Milli Türk Talebe Birliği de 1980 darbesinde kapatılan
teşkilatlardandır. Milli Türk Talebe Birliği hepimiz için bir ev oldu. Bizim fikri yapılarımızın
olgunlaşmasında, şahsiyetimizin gelişmesinde çok büyük katkıları oldu” şeklinde konuştu.
Milli Türk Talebe Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Erkan ise, “Milli Türk
Talebe Birliği olarak gençlerimize ulaşarak düzenlediğimiz programlarla katkı sağlamaya
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3833.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Kazandığımız paraları, hayra, hasenata
harcayabileceğimiz, yoksula harcayabileceğimiz bütün bu imkanları seferber etmemiz lazım''
dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Kayseri'de...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Kazandığımız paraları, hayra, hasenata
harcayabileceğimiz, yoksula harcayabileceğimiz bütün bu imkanları seferber etmemiz lazım''
dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Kayseri'de yapımı planlanan Dini Yüksek Đhtisas
Merkezi eğitim binasının temel atma törenine katıldı. Törende Konuşan Yıldız, ''Öncelikle

Hicri yılbaşınızı kutluyorum. Hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Birbirini dinleyen,
anlayabilen, aynı hedefler doğrultusunda çalışan insanlarla beraberiz'' ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, Hz. Hüseyin'in Kufe halkına yaptığı konuşmadan da örnekler veren Yıldız,
şöyle devam etti:
''Hz. Hüseyin Kufe halkına hitaben yaptığı konuşmada, 'Ben Hz. Ali'nin (r.a.) oğluyum, ben
Hz. Fatıma annemizin oğluyum, ben alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamberin
torunuyum. Biliyor musunuz? diye hitap eter. Kufe halkı ise, 'Biz seni anlamıyoruz' diye
karşılık verir. Bunun üzerine, Hz. Hüseyin, sözlerini tekrar eder. Kufe halkı da, 'Biz seni yine
anlamadık' diye karşılık verir. Hz. Hüseyin de, 'Evet, beni anlamamakta haklısınız çünkü sizin
karnınızda haram lokma var' der. Bir insanın birbirini anlaması, birbirlerine bir şeyler
anlatabilmesi ve ulvi bir gayeyle beraber buluşabilmesi, hele hele hem ilmi hem de hayır
yönüyle hepsini toplayabileceği hanede buluşabilmesi, belki de bizim saydığımız şeylerden
daha fazla şartı gerektiriyor. Kazandıklarımızı, hayır, hasenata, yoksula harcayabileceğimiz
bütün imkanları seferber etmemiz lazım. Yaklaşık 450 civarındaki imam hatip sayısını 2 bin
74'e çıkardığımızda, dediler ki, 'Niçin imam-hatip okullarının sayısını 5 katına çıkardınız?'
Eğer talep olmazsa arz olmaz. Yeni uygulanan eğitim sistemiyle beraber geldiğimiz noktada,
öğrencilerimizin tercihli olarak siyer-i nebi ve Kur'an-ı Kerim derslerini, zorunlu matematik
derslerinden sonra tercih ettiklerini görüyoruz çünkü vatandaşımızın özünde, yapısında bu
var. Bunun bir adım sonrasında bu ilmi derinleştirebilmesi için burası önemli.''
Bakan Yıldız, Arapçayı hem okuyan hem yazan hem de anlayan öğretim görevlisi azlığını da
belirterek, bu kabiliyetteki öğretim elemanı sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.
Temel atma törenine; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail
Tamer ve Ahmet Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, eski Diyanet
Đşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve davetliler katıldı.
Konuşmaların ardından Bakan Yıldız ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı
koydu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3834.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde
Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde
Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu.MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI )47. dakikada sol
kanattan gelişen Kayserispor atağında Mouche Sefa ile duvar pası yaptı. Topu...
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Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde
Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐKĐNCĐ YARI )

47. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mouche Sefa ile duvar pası yaptı.
Topu önüne alan Mouche’nin plase vuruşunu kaleci Tolga aldı.
52. dakikada Mouche’nin kullandığı köşe atışında Salih’in kafa vuruşunda top üstten auta
çıktı.
56. dakikada sol kanattan Mouche’nin ortasında top müsait pozisyondaki Nobre’ye gelmeden
kademede Ersan topu kornere çeldi.
65. dakikada Fernandes’in kullandığı köşe vuruşunda Sivok’un kafa vuruşunda top üstten az
farkla auta çıktı.
82. dakikada sağ kanattan Fernandes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Motta’nın
sert vuruşunda top kaleci Gökhan’ın ellerinin arasında geçerek direğe çarptı. Direkten sert bir
şekilde dönen top kaleci Gökhan’ın sırtına çarparak fileleri havalandırdı. 0-2
90+3. dakikada Olcay Şahan’ın verdiği pasta Eneramo plase vuruş ile topu ağlara gönderdi. 03
STAT: Kadir Has Stadyumu
HAKEMLER: Đlker Coşkun xx, Đsmail Şencan xx,Gökhan Memişoğlu xx
KAYSERĐSPOR: Gökhan xx, Fonseca xx (Salih dk. 44 xx), Zurab xx (Ömer dk. 85 ?), Sefa
xx, Abdullah x, Jaja xx, Nobre xx, Simic xx, Mouche xx, Cleyton xx, Alper x
YEDEKLER: Ertuğrul, Cüneyt, Yener, Taner, Okay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Robert Prosinecki
BEŞĐKTAŞ: Tolga xx, Fernandes xx, Sivok xx, Veli xx, Almeida xx (Enaramo dk. 72 x),
Olcay xx, Atiba xx, Oğuzhan xx (Kerim dk. 79 x), Gökhan x (Necip dk. 60 x), Ersan x, Motta
xx
YEDEKLER: Cenk, Đsmail, Mehmet, Ömer
TEKNĐK DĐREKTÖR: Slaven Bilic
GOLLER: Olcay (dk. 22), Gökhan (dk. 82 k.k.), Eneramo (dk. 90) (Beşiktaş)
KIRMIZI KART: Motta (dk. 84) (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Veli, Motta, Olcay, Ersan (Beşiktaş) Sefa, Abdullah, Cleyton, Gökhan,
Simic, Alper (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3835.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kaybolan Kocasını Sokak Sokak Arıyor
Kayseri’de, Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir
Çelebi’nin eşi Elmas Çelebi, kocasını bulabilmek için sokak sokak dolaşıyor.209 Ağustos
günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin...
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Kayseri’de, Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir
Çelebi’nin eşi Elmas Çelebi, kocasını bulabilmek için sokak sokak dolaşıyor.

209 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı
otomobil takla atmış, ancak sürücü Ebubekir Çelebi tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.
Arama Kurtarma ekipleri ve balık adamlar Kızılırmak’a düştüğü tahmin edilen Ebubekir
Çelebi’yi yaklaşık bir ay boyunca aramış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı.
Ekiplerin arama çalışmalarına ara vermesine rağmen Çelebi ailesi arama çalışmalarını
sürdürüyor. Ebubekir Çelebi’nin eşi Elmas Çelebi ve kız kardeşi Zahide Bozkurt, ellerindeki
fotoğrafla sokak sokak dolaşarak Ebubekir Çelebi’yi bulmaya çalışıyor.
Elmazs Çelebi, “Eşim o günden itibaren bulunamadı. Bizim 7 çocuğumuz var. Okuyan
çocuklarımın sinirleri bozuldu. Eşimi bulabilmek için sabah yola çıkıyoruz. Sokak sokak
arıyoruz. Bazılarını kendisine benzeterek peşinden koşuyoruz” diye konuştu.
Elmas Çelebi, eşini bulabilmek için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3836.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Mazot Hırsızları Yakalandı
Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda araçlardan mazot hırsızlığı yaptıkları iddia
edilen iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından...
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Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda araçlardan mazot hırsızlığı yaptıkları iddia
edilen iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda, Garipçe Jandarma bölgesinden mazot hırsızlığı yapıldığı duyumu
sonrasında 23 UL 36 plakalı aracın durdurulduğu öğrenildi.
Araçta yapılan aramalarda, mazot aktarmak için yapılan düzenek bulunduğu bildirildi. Araçta
bulunan O.M.B. ve kardeşi S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan
aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen 5 bin litre mazota el konuldu.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların adliyedeki sorgusunun sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3837.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

7’den 70’e Kaza Eylemi
Kayseri’de Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tavlusun Caddesi’nde oturan kadınlar, oturdukları
cadde üzerinde olan trafik kazalarına önlem alınmayınca yol kapatarak, muhtara isyan etti.
Yolu kapatan vatandaşlar arasında çocukların ve yaşlı kadınların...
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Kayseri’de Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tavlusun Caddesi’nde oturan kadınlar, oturdukları
cadde üzerinde olan trafik kazalarına önlem alınmayınca yol kapatarak, muhtara isyan etti.
Yolu kapatan vatandaşlar arasında çocukların ve yaşlı kadınların olması dikkat çekti.
Kayseri’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tavlusun Caddesi’nde yaşanan ölümlü ve yaralamalı
trafik kazaları cadde üzerinde oturan kadınları çileden çıkardı. Cadde üzerinde önlem
alınmadığından şikayet eden mahalleli kadınlar, işlek olan caddeyi yola kapatarak seslerini
duyurmaya çalıştı. Mahalle muhtarından da şikayet eden kadınlar, cadde üzerinde insanlara
çarpıp kaçan sürücülere karşı önlem alınmasını istedi. Birçok defa gerekli yerlere şikayet
dilekçesi veren mahalle sakinleri, cadde üzerinde yapılacak bir sıkıntının olmadığı cevabını
aldı. Kendi aralarında örgütlenen kadınlar, caddeyi trafiğe kapattı.
“ĐNSANLARA VURUP KÖPEK ÖLÜSÜ GĐBĐ BIRAKIYORLAR”
Yaşanan ölümlü kazaları anlatan mahalle sakinleri, “Burası bizim evimizin önü. Burada
kazasız bir gün yoktur. Garajımızda ki aracımız bile burada gerçekleşen kazadan dolayı ezildi.
Ya o arabanın yerinde biz olsaydık ve ölseydik ne olacaktı? Her gün bir kaza oluyor.
Đnsanlara köpek ölüsü gibi vurup gidiyorlar. Bugün size, yarın bize. Muhtardan şikayetçiyiz.
Belediye başkanı sesimize kulak versin.
Mahalle sakinlerinin eylem yaptığı caddede, 3 gün önce bir kadının araba çarpması nedeniyle
öldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3838.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Kayseri’deki Kazada Ölenlerin Sayısı 3’e
Yükseldi
Kayseri'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.Edinilen
bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolunun 20. kilometresinde akaryakıt istasyonundan çıkan
F.P.'nin kullandığı 38 E 2630 plakalı TIR’a Mehmet Ali...
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Kayseri'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolunun 20. kilometresinde akaryakıt istasyonundan
çıkan F.P.'nin kullandığı 38 E 2630 plakalı TIR’a Mehmet Ali Öztürk yönetimindeki 42 HA
030 plakalı otomobil yandan çarpmıştı.
Meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ali Öztürk ile Emine Yıldırım olay yerinde hayatını
kaybetmişti.
Kazada ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tevrat
Yıldırım ise, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Yetkililer, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3839.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan
Caddesinde Çalışmalar Tamamlandı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Caddesinde Yol
Düzenleme, Tüm Alt Yapısında Yenileme Ve Bütünlük Sağlama Çalışmasının
tamamlandığını bildirdi.Nuh Naci Yazgan Caddesinin Doğalgaz, Kaski ,Telekom Ve
Mobese...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Caddesinde Yol
Düzenleme, Tüm Alt Yapısında Yenileme Ve Bütünlük Sağlama Çalışmasının
tamamlandığını bildirdi.
Nuh Naci Yazgan Caddesinin Doğalgaz, Kaski ,Telekom Ve Mobese Tesisatları Yenilime
Çalışmalı Đle Deforme Olduğunu Bu Neden Đle Caddenin Yenilendiğini Hatırlatan Başkan

Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Đlçemize Yakışır Bir Ulaşım Ağını Kayserimize
Kazandırıyoruz. Nuh Naci Yazgan Caddesinde Yapılan Bu Çok Yönlü Çalışmada Kurum Ve
Kuruluşlar Đle Ortak Çalışma Gerçekleştiriyoruz. Son Olarak Da Stonmastik Asfalt Đle
Yolumuzu Asfaltlıyoruz. Orta Refuj Yenilendi. Kot Farkı Giderildi. Yolun geliş ve gidişi
tamamlandı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Üzerinden Yoğunburç Đstikametine Gidecek
Araçlar Đçin Yonca Kavşak Oluşturuldu. Trafik Daha Akışkan Ve Seri Hale Getirildi.kısa
sürede tamamlandığını belirterek kalitesi yüksek stonmastik asfalt yapıldı ve yol çizgileri de
çizilerek ulaşıma açıldı ” Dedi.
Şehir içi ulaşımın çok önemli olduğunu bu ulaşımın hem seri, hem güvenli hem de konforlu
olması gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şehir içinde ulaşımın seri olması
için alternatif yollar açtıklarını ve Nuh Naci Yazgan caddesindeki bu çalışmalardan dolayı
sürücülerin hem dikkatli hem de tercihli yolları kullanmaları gerektiğini söyledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Caddesinin tamamlandığını kalitesi yüksek
stonmastik asfalt ve yol çizgilerinin de tamamlanarak ulaşıma açıkdığını belirterek
sürücülerinde trafik karalarlına uymalarını hatırlatarak yolun hayırlı olması temennisinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3840.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Peyami Safa Okuyor
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, adının Peyami Safa Kürkçü olduğunu öğrendiği 9 yaşındaki
öğrenciyi ödüllendirdi.Vali Orhan Düzgün, Yeşilhisar Đlçesini ziyareti sırasında tanıştığı
Yeşilhisar Đlçesi Ziya Gökalp Đlköğretim Okulu...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, adının Peyami Safa Kürkçü olduğunu öğrendiği 9 yaşındaki
öğrenciyi ödüllendirdi.
Vali Orhan Düzgün, Yeşilhisar Đlçesini ziyareti sırasında tanıştığı Yeşilhisar Đlçesi Ziya
Gökalp Đlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencisi Peyami Safa Kürkçü’den, adının Peyami Safa
olduğunu öğrenmesi üzerine Yazar Peyami Safa’nın kitaplarından birini okuyarak özetini
göndermesini istedi.
Küçük Peyami Safa’nın yazar Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” isimli kitabını
okuyarak özetini geçtiğimiz hafta Vali Orhan Düzgün’e göndermesi üzerine Vali Düzgün 9
yaşındaki Peyami Safa’yı makamına davet ederek ödüllendirdi. Peyami Safa Kürkçü’nün
ziyaretine annesi de eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3841.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Chp Kayseri
Milletvekili Kulkuloğlu’ndan Özür Bekliyor
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, 10 Kasım törenlerine katılmadıklarını öne süren
ve eleştiren CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’ndan şahsı ve partisinden özür
dilemesini beklediğini açıkladı.AK Parti Đl Başkanı...
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, 10 Kasım törenlerine katılmadıklarını öne süren
ve eleştiren CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’ndan şahsı ve partisinden özür
dilemesini beklediğini açıkladı. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, “Bugün, Kayseri
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenine bizzat katılmama karşın, CHP Kayseri Milletvekili
ile Đl Başkanı’nın törenlere katılmadığımızı öne sürüp, bunun üzerinden karalama kampanyası
başlatmalarını üzüntü ve hayretle karşılıyoruz” ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde
sürdürdü: “Hem milletvekilinin, hem de il başkanının, konuyu “Başbakan 10 Kasım’a
katılmayın talimatı mı verdi?” noktasına getirecek kadar çarpıtmalarını saygı değer halkımızın
takdirlerine bırakıyoruz. Ben bugün sabah bizzat törenlere katıldım ve tören bittikten sonra
Kayseri’nin protokolüyle de vedalaşarak alandan ayrıldım. Biz böyle bir günde birileri gibi
şov yapmayı değil, 10 Kasım’ın ruhuna uygun bir davranış biçimi sergiledik. Durum bu kadar
açık bir biçimde ortadayken, yapılan açıklamaları büyük talihsizlik olarak değerlendiriyor,
şahsım ve partimden özür dilenmesini bekliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3842.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

6 Projeye Ödül
Talas Belediyesi Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği kültürel mirası koruma ve proje
uygulamalarını özendirme yarışmasında 6 proje ödülü birden aldı. Şanlı Urfa’da düzenlenen
ödül törenine katılan Baş-kan Rifat Yıldırım, tarihi...
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Talas Belediyesi Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği kültürel mirası koruma ve proje
uygulamalarını özendirme yarışmasında 6 proje ödülü birden aldı. Şanlı Urfa’da düzenlenen
ödül törenine katılan Baş-kan Rifat Yıldırım, tarihi Talas’ı restorasyonlarla ayağa kaldırmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda düzenlenen Tarihi kentler Birliği ödül
töreninde 400 üye belediye içinden proje ve uygulama yarışmasına katılarak dereceye giren
belediyelere ödülleri verildi. Proje yarışmasında Talas Belediyesinin dereceye giren 6
projesinin ödülünü Başkan Rifat Yıldırım aldı. Tol Mağbet Restorasyon Projesi, Somuncu
Baba Camisi Çevresi ve Kaya Oyma Galerileri, Roma Su Kemerleri Restorasyon Projesi,
Jandarma Konağı Restorasyon Projesi, Gölbaşı Meydanı Rekreasyon Alanı Düzenleme
Projesi ve Zincidere Mektebi Restorasyon Projeleri ile yarışmaya katılarak ödül aldıklarını
belirten Başkan Rifat Yıldırım, 10 yıldır tarihi Talas’ı ayağa kaldırmak için emek verdiklerini
belirterek meyve-lerini yeni yeni aldıklarını söyledi. Talas’ın zengin tarihinden geriye kalan
simge yapıların günümüze ve geleceğe kazandırılması ve aynı zamanda kentte kültürel ve
ekonomik bir canlanma sağlanmasına yönelik altı projenin ödüle uygun görüldüğünü ifade
eden Başkan Yıldırım, “Tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması için gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarda komple bir mahalleyi aslına uygun hale getiriyoruz. Her mahallede bir konağı
restore ediyoruz. Yeraltı şehirleri, somut ve soyut kültürde çalışmalarımız var. Bu
projelerimizin hepsi tarihi Talas'ı turizm kenti haline getirmek amacıyla yapıyoruz.
Yarışmada ki ilk projemiz kayalara oyularak oluşturulmuş ibadet yapısı olan Tol mağbet'in
restorasyonuydu. Bu mekanın restorasyonunu yeni tamamladık ve kültürel amaçlı olarak
kullanacağız. Talas’a özgü sivil mimarlık örneklerinden Somuncu Baba Camisi Çevresi ve
Kaya Oyma Galerileri projesi ile Akçakaya Mahallemizin turizm potansiyelini canlandırmayı
planlanmaktayız. Kuruköprü Mahallesindeki Roma su kemerlerinin restorasyon projesi
mahalle ile Talas merkezi arasında tarihi bütünlüğü sağlamayı hedeflemekteyiz. Jandarma
Konağı olarak anılan tarihi binanın restorasyonunun Ali Saip Paşa caddesindeki turizm
sokağımıza bir canlanma hareketi sağlaması beklenmekteyiz. Gölbaşı Meydanı Rekreasyon
Alanı projesi, Kiçiköy Mahallesi kentsel sit alanı içinde bir rekreasyon alanının
oluşturulmasını içermekte. Alandaki dükkânlar bölgenin özellikleriyle uyumlu ola-rak
tasarlayarak, ayrıca bir kent meydanı oluşturmaktı. Çok şükür meydan çalışmalarımızın
tamamlanmasıyla kendini gösterdi. Zincidere Mektebi Restorasyonunu bu yaz tamamladık.
Zincidere mahallemizin tarihi dokusunu en iyi yansıtacak olan bu yapımızı da kültürel amaçlı
kullanmaktayız”.
Restorasyon projeleriyle tarihi dokuyu ayağa kaldırmanın yanı sıra kültürel kalkınmanın da
birlikte yaşandığını belirten Başkan Rifat Yıldırım, “tarihi dokudaki mirasımızı koruyarak
sorumlu bir yerel yönetim anlayışı sergilemeyi kendimize önemli bir vazife olarak seçtik.
Modern hizmetler artık ilimizde dünya markası haline geldi. Asıl olan tarihi ve kültürel
mirasa sahip çıkmak. Đlimizde başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere diğer ilçe
belediyeleri tarihi dokunun ayağa kaldırılması için restorasyon çalışmaları
gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar şehrimizin turizm potansiyelini daha da artırmaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3844.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Trafik Kazasında Ölenler Konya’da Toprağa
Verilecek
Kayseri’de dün gece meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişi Konya’da toprağa
verilecek.Mehmet Ali Öztürk’ün kullandığı 42 HA 030 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas
karayolunun 20. kilometresinde 38 E 2630 plakalı TIR ile çarpışmış...

10 Kasım 2013 Pazar 14:43

Kayseri’de dün gece meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişi Konya’da toprağa verilecek.
Mehmet Ali Öztürk’ün kullandığı 42 HA 030 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolunun
20. kilometresinde 38 E 2630 plakalı TIR ile çarpışmış ve kazada otomobil sürücüsü ile
birlikte Emine Yıldırım ve Tevrat Yıldırım hayatını kaybetmişti.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan otopsi sonrasında yakınları tarafından
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alındı.
Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3845.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Spor Totu 3. Lig 3. Grup
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor ile Erzincan
Refahiyespor 0-0 berabere kaldı. Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da oynana
karşılaşmada iki takımda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan...
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Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor ile Erzincan
Refahiyespor 0-0 berabere kaldı. Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da oynana
karşılaşmada iki takımda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1 puan ile
ayrıldılar.
STAT: Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha
HAKEMLER: Yusuf Yılmazxx, Mahmut Arıkxx, Mikail Cihangirxx

KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Güven Yılmazxx, Tayfun Yanarxx, Altan Güneşxx (Dk.70 Đsmail
Bulutxx), Orhan Şahinxx, Önder Kılıç xx (Dk.62 Tugay Adamcıl xx), Şenol Büyükçekiç xx,
Emre Gemici xx, Mustafa Serkan Güçlü xx (Dk.62 Mustafa Tahir Babaoğluxx), Gökhan
Açıkgöz xx, Đlyas Ekiz xx, Emre Öztürk xx,
ERZĐNCAN REFAHĐYESPOR: Burak Kapan xx, Sertaş Eren xx Eyüp Rıdvan Karakaş xx
(Dk.57 Hüseyin Tekerxx), Serkan Yılmaz xx, Yusuf Atay xx, Eren Ahmet Balkan xx (Dk.42
Mustafa Avcıxx), Okan Akdeniz xx, Ahmet Çetinkaya xx, Şerif Sevinçhan xx, Sefa Durmuş
xx, Mehmet Enes Sığırcı xx,
SARI KARTLAR: Altan Güneş (Dk.45), Orhan Şahin (Dk.65), Tayfun Yanar (Dk.77)
(Kayseri Şekerspor) Sefa Durmuş (Dk 53), Hüseyin Teker (Dk.78) (Erzincan Refahiyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3846.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

Chp Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu Yer
Konusunda Protokol Müdürü Đle Tartıştı
10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, duracağı
yer konusunda Valilik Protokol Müdürü ile tartıştı.10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni
öncesinde vatandaşlar ve protokol Cumhuriyet Meydanı’nda bulundu....
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10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, duracağı
yer konusunda Valilik Protokol Müdürü ile tartıştı.
10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni öncesinde vatandaşlar ve protokol Cumhuriyet Meydanı’nda
bulundu. Vali Orhan Düzgün’ün tören alanına gelişinin beklendiği sırada CHP Kayseri
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, danışmanını göndererek nerede duracağını sordurttu. Valilik
Protokol Müdürü Hüseyin Öztürk yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında CHP Kayseri
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ile konuştu.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, “Ben milletin vekiliyim. Böyle bir rezalet var
mı? Beni gördüğün anda tedbirini alacaksın” diyerek Valilik Protokol Müdürü Hüseyin
Öztürk’e çıkıştı. Hüseyin Öztürk ise “Ne yapabilirim?” cevabı verdi.
Tören sonrasında açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, “Yaşanan kriz,
makam sarhoşluğuna kapılmış bir takım insanların milleti yok saymasından başka hiçbir şey
değildir. Biz makam sarhoşluğuna kapılmışların yanında değil yüce Türk milletinin yanında
bulunarak yüce önderimizi saygıyla andık” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3847.html
Erişim Tarihi: 13.11.2013

