KAYSERİ HABER ARŞİVİ
07.03.2016–13.03.2016
Nitelikli ve organize suçlara geçit yok!
Kayseri’nin başarılı Emniyet Müdürü İbrahim Kulular yaklaşık 2 yıldır şehrimizde asayişin
berkemal olması için çalışıp çabalıyor. “Emsal büyükşehirlerimize göre şehrimiz daha
huzurlu” diyen Kulular söyleşimizde suç oranları hakkında şunları söyledi: “İlimizde nitelikli
ve organize suç yok. 4 üniversitemiz ve 60 bin öğrencimizin bulunduğu şehrimizde tek siyasi
olay yaşanmadı. Cinayet ve uyuşturucu kullanımı gibi suçlarda -elbette hiç olmasını istemeyiz
ama- emsal büyükşehirlere göre çok düşük rakamlardayız. Mesela uyuşturucuda Türkiye
ortalaması binde 7 iken bu oran ilimizde binde 2 ile ortalamanın çok altındadır. Uyuşturucu ve
diğer suçlarla mücadelede sadece okullarımızın huzuru için görevlendirdiğimiz polis sayısı
450”
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SÖYLEŞİ: Rıfat Yörük-Ahmet Bolat
FAİLİ MEÇHULLER ARTIK FAİLİ MEŞHUR: “Geçmiş yıllardan kalma 6 olayda 11 faili
meçhul cinayet vardı. Beşi çoban cinayetiydi. Bunları çözmek devletin namusuydu. Asayiş
Şube Müdürlüğümüze bağlı bir cinayet soruşturma birimi kurduk. ‘Tek işiniz bu faili
meçhulleri çözmek’ dedik. Nitekim rafa kaldırılan dosyaları yeniden açarak katilleri ve
işbirlikçilerini teker teker buldular. Hatta 17 yıl sonra katil olduğu ortaya çıkan biri ‘ben bile
unutmuştum. Nasıl buldunuz?’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle seri çoban
cinayetleri aydınlanınca aileler çok sevindi ve rahatladı. Çünkü herkesten şüpheleniyorlardı,
psikolojileri bozulmuştu. O bölgede gece kimse sokağa çıkamıyordu.”
EN SIKINTILI MÜLTECİLER İRANLILAR: Kulular, Kayseri’de 50.000 civarında Suriyeli,
2500 civarında İranlı ve 1000 civarında Uygur Türkünün mülteci olarak bulunduğunu, Uygur
Türklerine devletimizin ve hükümetimizin çok önem verdiğini, devlet lojmanlarına
yerleştirilen Uygurların ihtiyaçlarının karşılandığını ve güvenlikleri için özel polis
görevlendirildiğini, Suriyeli mültecilerin ise genelde aileleri ile birlikte yaşadığını, şehrimizin
kültürüne ve sosyal yaşamına uyum sağlamada en çok sıkıntı yaşayanların İranlı mülteciler
olduğunu belirterek “maalesef İranlı mültecilerden bazıları Metaamfetamin isimli uyuşturucu
ile ilimizi tanıştırdılar” dedi.
Kayseri’nin başarılı ve sevilen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’la makamında bir söyleşi
gerçekleştirerek Kayseri’nin öncelikli sorunlarını görüştük.
Türkiye’nin en huzurlu şehirlerinden birisi olduğumuzu söyleyen Kulular “emsal
büyükşehirlerimize göre şehrimizde asayiş berkemal” dedi. Şehrimizde siyasi olay
yaşanmadığının altını çizen Kulular, “4 üniversitemiz ve 60 bin öğrencimizin bulunduğu
şehrimizde tek siyasi olay vuku bulmadı. Cinaye t ve uyuşturucu kullanımı gibi suçlarda

-elbette hiç olmasını istemeyiz ama- emsal büyükşehirlere göre çok düşük
rakamlardayız. Mesela uyuşturucuda Türkiye ortalaması binde 7 iken bu oran ilimizde binde
2 ile ortalamanın çok altındadır. Uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelede sadece
okullarımızın huzuru için görevlendirdiğimiz polis sayısı 450” şeklinde konuştu.
Katilinin bile unuttuğu cinayet
Kulular, geçmiş yıllardan kalma 6 olayda 11 faili meçhul cinayeti kurdukları ekiple
çözdüklerinin altını çizerek şunları söyledi;
“Bunlardan beşi çoban cinayetiydi. Bunları çözmek devletin namusuydu. Asayiş Şube
Müdürlüğümüze bağlı bir cinayet soruşturma birimi kurduk. ‘Tek işiniz bu faili meçhulleri
çözmek’ dedik. Nitekim rafa kaldırılan dosyaları yeniden açarak katilleri ve işbirlikçilerini
teker teker buldular. Hatta 17 yıl sonra katil olduğu ortaya çıkan biri ‘ben bile unutmuştum.
Nasıl buldunuz?’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle seri çoban cinayetleri
aydınlanınca aileler çok sevindi ve rahatladı. Çünkü herkesten şüpheleniyorlardı, psikolojileri
bozulmuştu. O bölgede gece kimse sokağa çıkamıyordu.”
Kulular’ın serzenişi
Emniyet Müdürü Kulular’ın bu noktada bir serzenişi var:
“Başka ülkelerde basit bir cinayet çözülse belgeselleri yapılıyor ama bizde olağanüstü
başarılar bile duyurulmuyor, layıkıyla ödüllendirilemiyor. Nitekim bu başarılı ekibimizi
yeterince ödüllendiremedik. Çünkü mevzuata göre çok sembolik rakamlar verebiliyoruz. Oysa
bu tür durumlarda şehrin ileri gelenleri devreye girebilir.”
Hırsızlığı bitireceğiz ama…
Hırsızlık konusundaki sorumuzu da cevaplayan Kulular “Biz Kayseri’de hırsızlığı bitireceğiz.
Nitekim vakalarda yakalama oranımız yüzde 45. Ancak yakalananların tutuklama oranı ise
sadece yüzde 4. Bu durumda elimiz kolumuz bağlanıyor. Hırsızlığı meslek edinmiş kişilerle
etkin ve caydırıcı bir şekilde mücadele etmemize rağmen, dışarıda oldukları için bu konuda
caydırıcı olunamamaktadır. Nitekim meşhur bir organize suç örgütü lideri bile üç ay içinde
çıktı” dedi.
“Trafik bir kültürdür”
Emniyet Müdürümüzün Kayseri’de trafiğin yoğunlaşması konusundaki görüşleri ise şöyle;
“Türkiye birden zenginleşti ve araç sayısı çok arttı. Bir hanede sadece beyler değil artık
hanımlar ve çocuklarda önceki dönemlere göre çok daha fazla ehliyet aldıkları için evlrede 23 araç birden olabiliyor. Bu da trafik yoğunluğun haliyle büyük ölçüde artırmaktadır.
Kayseri’de Köprülü Kavşak inşaatı da trafiği olumsuz etkiliyor. İnşallah biran önce biter.
Ancak büyükşehirlerde yaşıyorsak zaman zaman trafiğine de katlanacağız.
Unutulmasın ki, trafik bir kültürdür. Centilmenlik, saygı gerektirir. Ama maalesef bizde
rekabet, yarışma duygusu içinde trafiğe çıkılıyor, bu yüzden trafikte kavga oranı daha yüksek.
Biz de trafiği rahatlatmak için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Denetimlerde çok iyiyiz.
Özellikle radarla yaptığımız hız denetimine vatandaşlarımızdan zaman zaman şikayetler gelse
de sürücü ve yayaların can güvenliği, maddi manevi kayıpların önüne geçebilmek için
denetim yapılması şart. ”
Mülteciler
Kulular, Kayseri’de 50.000 civarında Suriyeli, 2500 civarında İranlı ve 1000 civarında Uygur
Türkünün mülteci olarak bulunduğunu, Uygur Türklerine devletimizin ve hükümetimizin çok
önem verdiğini, devlet lojmanlarına yerleştirilen Uygurların ihtiyaçlarının karşılandığını ve
güvenlikleri için özel polis görevlendirildiğini, Suriyeli mültecilerin ise genelde aileleri ile
birlikte yaşadığını, şehrimizin kültürüne ve sosyal yaşamına uyum sağlamada en çok sıkıntı
yaşayanların İranlı mülteciler olduğunu belirterek “maalesef İranlı mültecilerden bazıları
Metaamfetamin isimli uyuşturucu ile ilimizi tanıştırdılar” dedi.
Paralel ile mücadeleye devam

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular son olarak sorduğumuz Paralel Yapı ile mücadele
konusunu da şöyle cevaplandırdı.
“Bu yapı yıllarca devletin gücünü kullandı. Bürokrasi, yargı, emniyet, eğitim ve STK’lar
olmak üzere her tarafı sarmışlardı. Biz, Türkiye Cumhuriyeti kanunları dışında her türlü gizli
örgüte karşıyız. Kayseri’de de bu yapı ile mücadelemiz devletimizin kararlığı doğrultusunda
devam etmektedir. Geldiğimizden beri onlarla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam
edeceğiz.”
ÖZGEÇMİŞİ
1964 yılında Nevşehir’li bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1988 yılında Polis Akademisi’ni bitirip Komiser
Yardımcısı olarak göreve başladı. Gazi Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında
yüksek lisans yaptı. İngiltere’de İngilizce dil eğitimi aldı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda
mesleki kurs görerek, sertifikalar aldı. Sırasıyla; İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, Ankara Emniyet
Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü, EGM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hukuk
Müşavirliği, Malatya PMYO, Polis Başmüfettişliği, Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlıklarında görev yaptı. Son olarak EGM Koruma Dairesi Başkanlığı görevini
yürütmekteyken 13/05/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan müşterek kararnameyle
Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Görev yaptığı yerlerde gösterdiği başarılar
sebebiyle çok sayıda takdir, teşekkür ve taltiflerle ödüllendirildi. Kulular, evli ve 3 çocuk
babasıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16620.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Başkan Çelik maymun yavrularını eliyle
besledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Anadolu Harikalar Diyarı, Hayvanat
Bahçesi bünyesinde hizmet veren Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni
ziyaret etti. Başkan Çelik, rehabilitasyon merkezinde bakım altında olan iki maymun yavrusu
ile yakından ilgilendi ve yavruları eliyle besledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Anadolu Harikalar Diyarı'nı ziyaret ederek Spor
Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Küçükoğlu'ndan Harikalar Diyarı'ndaki çalışmalar
hakkında bilgi aldı. Hayvanat Bahçesi bünyesinde hizmet veren Yabani Hayvan Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, bakım altına alınan iki
maymun yavrusu ile yakından ilgilendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, anneleri tarafından reddedildikleri için Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılan 9 aylık babun yavrusu Şila ve üç aylık velvet yavrusu
Yuka'nın son durumlarına ilişkin bilgiler aldı. Allah'ın yarattığı her canlının yavrusunun çok
sevimli olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, Yuka'yı ellerine alarak sevdi ve henüz
üç aylık olan maymun yavrusunu biberonla besledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16621.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Feyzioğlu: “hepimizin birbirine ihtiyacı
var”
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bugünlerde herkesin birbirine ihtiyacı
olduğunu söyledi.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları
Merkezi İç Anadolu Bölge Çalıştayı’na katıldı. Çalıştay öncesinde gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Feyzioğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, “Doğrudan o niye
böyle dedi, bu niye böyle dedi diye gündemi değiştirecek açıklamalar yapmak yerine ya da
Türkiye’nin suni gündemini konuşmak yerine ben başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye
yabancı istihbarat örgütlerinin cirit attığı, yabancı istihbarat örgütlerinin tetiklediği, kullandığı
terör örgütlerinin katliamlara boğduğu, her tarafı düşmanlarla ve ateş çemberi ile sarılı bir
durumda. Böyle bir halde milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması, Türk milleti olarak
varlığımızın sıkılaştırılması bizim bekamızla ilgili yani Türkiye Cumhuriyeti olarak
yaşamamızı sağlayacak bir ön şarttır. Böyle bir durumda 78 milyon vatandaşımızı mutlaka
hukukun üstünlüğü ve adalet paydasında buluşturmamız lazım. Hukukun üstünlüğü ve adalet
paydasında buluşturmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bu ülkede yaşamaktan
gurur, bu ülkede yaşamaktan güven ve bu ülkede yaşamaktan mutluluk duymasını sağlamakla
olur. Bunu ancak ve ancak hukukun üstünlüğünü tesis ederek yapabiliriz. Şu halde siyasi
iktidarı ile siyasi muhalefeti ile, her bir bireyi ile içeride kutuplaştırıcıyı arttırıcı değil, içeride
ortak aklı üretecek ve Türk milleti oluşumuzun altını çizecek şekilde birliktelikler sağlayarak
yürümek zorundayız. Bu çerçevede ben artık birbirimizi ihanetle, düşmanlıklarla suçlamak
yerine oturup doğruyu yapmamız gerektiğini söylüyorum. Elbette öncelik devleti
yönetenlerden başlayarak hepimizin üstüne düşer. Siyasi iktidarında, siyasi muhalefetinde her
söylemini çok düşünerek ifade etmesi gerektiğinin altını çiziyorum” dedi.
Dün Boydak Holding’e yapılan operasyonu değerlendiren Feyzioğlu, “Bugün Kayseri’de
önemli iş adamlarımızın gözaltına alınması konuşuluyor. Bu gündem maddesi. Çünkü yargıya
güvenin şuanda maalesef dip yaptığı bir dönemdeyiz. Türkiye’de yargının tarafsızlığına, adil
yargılama yapabilirliğine güven olsaydı, savcılığın yaptığı bir operasyonun böylesine

tartışılması, insanların kamplara ayrılıp bir taraftan diğer tarafa ihanet suçlamalarını yapması
söz konusu bile olmazdı. Demek ki hepimizin görevi ama öncelikle siyasi iktidarını görevi
hakimleri ve savcıları bağımsız ve adil yargılama yapabilir hale getirmektir” ifadelerini
kullandı.
Feyzioğlu, “Anayasa değişikliğini yaparken, ilk atılması gereken adım anayasa değişikliği
tartışmasından önce Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nu yargının bağımsızlığını ve adil
yargılama yapabilmesini sağlar şekilde el birliği ile değiştirmemiz, Türkiye’de düşünce
özgürlüğünü güvence altına almamız, basın özgürlüğünü güvence altına almamız ve ondan
sonra konuşa konuşa uzlaşarak anayasayı yapabilecek hale gelmemizdir. Bunu yapmadığımız
takdirde her türlü baskı, her türlü iç siyasi savaşmaya yönelik adım Türkiye’yi içerde
kutuplaştırır. İçeride kutuplaşmış bir ülkenin dışarıya karşı birliğini sağlaması mümkün
değildir. Bugün hepimizin birbirine ihtiyacı vardır. Devletin en üst makamı olan sayın
Cumhurbaşkanının da 78 milyonun desteğine bu anlamda ihtiyacı vardır. Dolayısıyla
kutuplaştırmak yerine kucaklaştırmayı denemesi gerekir kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.
Zaman Gazetesi’nde atanan kayyum hakkında da konuşan Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu, “Eğer yargının tarafsızlığından ve bağımsızlığından şüphe edilmiyor olsaydı, bunu
sorma gereğini hissetmezdiniz ama yargının siyasi iktidar tarafından telkin ve talimatlara açık
olduğu düşüncesi yaygınlaştıkça sizlerin bu soruları sorma hakkınızda oluyor. Söyleyeceğim
bu. Kayyumun görevi ceza muhakemesi kanuna göre teslim aldığı şirketleri aynı verimlilik ile
işletmek ve yargılamanın sonunda öyle gelişirse tekrar sahiplerine iade etmektir. Yoksa alıp
da bir tavır ve politika değiştirtmek, kapısına kilit vurmak değildir. Bunların her biri soru
işaretleri ile karşılanıyor. Bizim ihtiyacımız olan yargının hepimizin güvendiği bir hale
getirelim, ondan sonra inanın dünya hangi ciddi meseleler ile uğraşıyorsa, bizde onlarla
uğraşıyor hale geleceği. Bu münferit olaylar yüzünden düşmanlıkla suçlamaya devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16622.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sarıçiçek Pastırma’dan yeni şube
Kayseri’de pastırma ve sucuk sektöründe yıllardır faaliyet gösteren Sarıçiçek Pastırma yeni
şubesini Düvenönü’nde açtı. Firma, pastırma ve sucuğun yanı sıra geniş ürün yelpazesi ve
güler yüzlü çalışanlarıyla müşterilerine yeni yerinde de hizmet vermeye devam edecek.
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30 yıllık güven ve kalitesiyle pastırma ve sucuk severlerin Millet Caddesi’ndeki uğrak yeri
olan Sarıçiçek Pastırma, artan taleplerin ardından Serçeönü Mahallesi İş ve İşçi Bulma
Kurumu eski binası yanında şubesini açtı.
Sarıçiçek pastırma, sucuk ve pastırmanın yanı sıra hamur işleri, kahvaltılık, kurutmalık
sebzeler, şifalı bitkiler, gilaburu, baharat, kuruyemiş, şekerleme ve kahve çeşitleriyle de
müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi hizmeti veriyor.

Ayrıca müşteriler www.saricicekpastirma.com web adresinden ürünlere ulaşıp satın
alabiliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16623.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Genç iletişimcilerden anlamlı etkinlik
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri ‘Tut Elimden Geleceğim Olsun’ sloganıyla
başlattıkları etkinlikle Down Sendromlu çocuklara sahip çıktı.
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İletişim Fakültesi öğrencileri cafede kahvaltı yaptı ve cafede garson olarak çalışan Down
Sendromlu gençlerle oyun oynadı. 20 kişilik grup yaptıkları kahvaltının gelirlerini Down
Sendromlu çocukların tedavisinde kullanılması için cafe çalışanlarına takdim etti.
Tek amaçlarının bu gençleri sosyal hayata kazandırmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu
söyleyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri etkinlikle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza
attılar.
Grup adına konuşan Kader Ölmez, bu cafede çalışanların Down Sendromlu çocuklar
olduğunu belirtti. Ölmez, “Yaptığımız bu etkinlikle Down Sendromlu çocukların sorunlarına
dikkat çekmek istedik. Arkadaşlarımızla cafeye gelerek, bu sorunları daha yakından tanıma
şansımız oldu. Bundan sonra da benzer sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
Bu cafede çalışanların memnuniyeti daha önemli
Cafe sahibi Zeynep Ayan gazetemize verdiği demeçte, kendisinin Sosyal Hizmet Bölümü
mezunu olduğunu belirterek, “Down Sendromlu Cafe’nin ilki Ankara’da açıldı. Daha sonra
bu tür cafeler sırasıyla İstanbul, Eskişehir ve Konya’da açıldı. Ben de bu proje üzerine
çalışıyordum. Daha önce açılan bu cafelerden de örnek alarak, Kayseri’de farkındalık
oluşturmak için KOSGEB desteği ile Cemil Orgaç’la ortaklaşa bu cafeyi açtık” dedi.
Cafede çalışan Down Sendromlu çocuklar için ‘Tut Elimden Geleceğim Olsun’ sloganıyla
yola çıktıklarını kaydeden Ayan, “Buradaki amaç müşteri memnuniyeti değil, çalışanların
memnuniyeti… Buraya gelen insanların servis sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları göze
alarak tercih ediyorlar.” İfadelerini kullandı.
Down Sendromu bir engel değil
Down Sendromlulara insanların yaklaşımı ile ilgili bazı olumsuzluklara da dikkat çeken
Ayan, onları küçümseyenlerin olduğunu belirterek, “Onlar işlerini büyük bir keyifle
yapıyorlar. Çok duygusallar. Yeri geliyor onlardan fikir de alıyorum. Aslında onların çok
güzel dünyaları var. Mesleki eğitimleri geliştirilirse bu çocuklar çok iyi yerlere gelebilir”
şeklinde konuştu.
Ayan sözlerine şöyle devam etti, “Buraya ilgi oldukça iyi. Bugün görüldüğü gibi Erciyes
Üniversitesi öğrencileri bunu göstermiş oldu. Onların hayatlarına girip, onların ellerinden

tuttular. Down Sendromu bir engel değil. Çünkü engelli insanlar çalışamaz ihtiyaçlarını tek
başlarına karşılayamaz. Bu gençler çalışabiliyor ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayabiliyor.
Biz burayı açtığımızda insanlar bu cafenin açılma sebebini öğrenmek için geliyordu. Bu
cafede her şey düşünülerek yapıldı. Renkleri ve tasarımları çalışanlarla bütünleştirdik. İnsan
olarak birimizin diğerine üstünlüğü yok. İletişim fakültesi gençlerinin böyle bir etkinlikle
bize destek vermelerinden dolayı teşekkür ederim”
Haber/Fotoğraf: Mehmet Şirin Karpuz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16624.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Gine’li Barry Öğrenci Birliği Başkanı oldu
Erciyes Üniversitesi Afrikalı Öğrenciler Birliği’nde başkanlık seçimi heyecanı yaşandı.
Gine’li Thierno Barry, Gana’lı Osman Idriss ve Kamerun’lu Ahmed Cherif’in yarıştığı
seçimlerde en fazla oyu alan Thierno Barry başkan olmaya hak kazandı.
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Anadolu’da sadece Konya’da bulunan Afrikalı Öğrenciler Birliği Kayseri’de de oluşturuldu.
Erciyes Üniversitesi’nde değişik branşlarda öğrenim gören Afrika kıtasında yer alan ülkelerin
öğrencilerinin bir araya gelerek resmi olarak başvuru yaptıktan sonra ERÜ Rektörlüğü
tarafından kabul edilerek oluşturulan Afrikalı Öğrenciler Birliği, ilk seçimini yaparak başkan
ve bölüm amirlerini belirledi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne ait Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
seçimlere
ERÜ
Uluslararası
Öğrenciler
Koordinatörü
Temsilcisi
Emre
Gökduman, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun ve Afrika ülkelerinden
öğrenciler katıldı.
Tüm coğrafyalarda insanlar zulüm yaşıyor
Programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun yaparak
öğrencilere başarı temennisinde bulundu. Kim seçilirse seçilsin “Afrika kazanacak” diyen Ali
Dursun şunları söyledi:
“Afrika kıtadır, ülke değildir. Bu anlamda Afrika’nın Türkiye’de bütün kültürünü, bütün etnik
unsurlarını ve insani unsurlarını sizler tanıtacaksınız. Ama daha da önemlisi, kendi aranızda
ülkeler arasında kültür, diller arasındaki etkileşimi, kardeşliği bu birliktelik tanıtacak. Bu
vesileyle bizlerde tüm STK’lar olarak Afrika Birliği’ni destekleyeceğiz. Bundan kuşkunuz
olmasın. Önemli olan şudur. Şu an dünyada son zamanlarda sadece Müslüman coğrafyalar
değil, bütün coğrafyalarda insanlar kan ve zulüm yaşıyor. Afrika’dan çıkmış bir sürü başarılı
insanlar var. Barak Obama, Muhammed Ali Clay gibi isimleri örnek gösterebiliriz. Batılı
unsurlar maalesef Afrika’yı sömürüyor. İnşallah bu makul talihi buradaki sizlerin yapacağı
çalışmalar değiştirecek.”
Afrikalı öğrencilerin yeri ayrı

ERÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Temsilcisi Emre Gökduman ise Afrika’nın değişik
ülkelerinden bir çok öğrencinin bir araya gelmesinin önemli bir tablo oluşturduğunu dile
getirerek; “Aslında birliğinizi beraberliğinizi kutlamak için buradayız. Afrika benim gözümde
her zaman birleşik bir ülke gibidir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bütün
öğrencilerimizden aynı sıcaklığı hissediyorum. Hepsinin benim gönlümde ayrı bir yeri var. Bu
seçim bana göre bir demokrasi şölenidir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından başkan adaylarının tanıtımı yapılarak seçimlere geçildi. Birbirinden
iddialı adayların yer aldığı seçimlerde Gineli Thierno Barry, Ganalı Osman Idriss ve
Kamerunlu Ahmed Cherif arasında kıyasıya bir yarış yaşandı.
Zafer Gineli Barry’nin oldu
Tatlı bir rekabetin yaşandığı seçimler sonrasında favori gösterilen Gineli Thierno Barry,
katılımcıların çoğunluğunun oyunu alarak başkan olmaya hak kazandı.
Bu arada seçimlerde birliğin Mali İşler Sorumlusu, Sağlık ve Sosyal İlişkiler Müdürü, Halkla
İlişkiler Müdürü ve Olay Planlayıcısı da oy kullanılarak belirlendi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16625.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydak Holding'den açıklama
Boydak Holding tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve Boydak Holding
CEO'su Memduh Boydak'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
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Boydak Holding'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında
yer aldığı üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hacı Boydak ve CEO’muz Sn. Memduh
Boydak, 4 Mart 2016 Cuma günü ifadelerine başvurulmaları ile başlayan adli süreç dahilinde,
6 Mart Pazar günü ilgili nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. Süreç yasal
haklarımız çerçevesinde takip edilmektedir" ifadesinde bulunuldu.
"59 yıldır 'kazandığını toplumla paylaşmak' ilkesiyle hareket eden Boydak Holding, idari
otoritenin meşru gördüğü kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yaptığı yardımlar ile
devlete ve topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş, ülkemizin gelişimine her daim
destek olmuş ve olmaya da devam edecektir" ifadesine yer verilen açıklamaya şu şekilde
devam edildi:
"Doğrudan 14 bin kişiyi istihdam eden Boydak Holding, bayileri, tedarikçileri ve tüm
paydaşlarıyla dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Gayemiz
ülkemize, topluma, çevremize, doğduğumuz kente mümkün olduğunca destek olabilmek,
yaşadığımız topraklara değer katabilmektir. Bugüne kadar attığımız her adımda pusulamız
hukuki ve vicdani prensiplere duyduğumuz saygıdır. Kurum olarak aynı hassasiyeti tüm
çevrelerden beklemek de hakkımızdır. Bu bakış açısıyla, sosyal yardımlarının büyük bir

çoğunluğunu kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış yönetim kurulu üyelerimiz, Hukuka ve
Türk adaletine olan değişmez saygımız ve inancımız gereği, geçmiş dönemlerde yaptıkları
yardımlar ile ilgili adli mercilerce kendilerine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt
vermişlerdir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de yasaların izin verdiği kurum ve
kuruluşlara yardım ederek kurumsal sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam
edeceğiz.
Bu iddialara maruz kalan yönetim kurulu üyelerimiz ile ilgili süreci, hukuk birimimiz takip
etme olup en kısa sürede gerekli itirazlar ilgili mercilere yapılacaktır.Kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yaptığımız yardımlarda kamu otoritesinin yaklaşım
değişikliklerine de hassasiyetle riayet ettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz. Boydak Ailesi
olarak her zaman devletimizin birliği ve bütünlüğü için çalıştık bundan sonrada
faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdüreceğiz. Adalete olan güven ve inancımız eksiksiz olarak
devam etmektedir. Yargı sürecinin en kısa sürede sonuçlanarak Yönetim Kurulu Başkanımız
Sn. Hacı Boydak ve CEO’muz Sn. Memduh Boydak’ın, isnat edilen suçlamalar ile
ilgililerinin olmadığının anlaşılacağına ve en kısa zamanda aramıza döneceklerine olan
inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16626.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Büyükşehir'den çocuklara özel
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için birbirinden güzel oyunları Kayseri'ye getirmeye
devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde üç günde üç ayrı oyun sahnelendi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri ile çocukları her hafta farklı
oyunlarla buluşturuyor. 4 Mart Cuma günü Tiyatrolika oyuncuları tarafından "Beneksiz
Böcek Uğur" adlı oyun sahnelendi. İlknur Demir'in yazıp yönettiği müzikal çocuk oyunu
çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun iki seans halinde
izlendi.
5 Mart Cumartesi günü ise yine çocuklar için Şehir Tiyatrosu'nda "Şişkolar ve Sıskalar" adlı
oyun sahneye kondu. İki seans halinde sahnelenen oyunda iki kardeşin yer altında bulunduğu
anlatılan Göbekistan ve Kemikistan adlı ülkelerdeki maceraları ele alındı.
6 Mart Pazar günü ise Şehir Tiyatrosu'nda "Mikrobik ile Gribik" adlı oyun sahnelendi. Genel
Sanat Yönetmenliğini Murat Özdeniz'in yaptığı oyunu Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı
Tiyatro Grubu sahneye koydu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16627.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Yeşilay Haftası’nda sağlıklı yaşam için
pedal çevirdiler
Forum Kayseri önünde toplanan 200 bisikletçi, Yeşilay Haftası kutlamaları çerçevesinde,
Kiçikapı, Dövenönü ve Cumhuriyet Meydanı’ndan oluşan güzergahta pedal çevirdi. Etkinlik
sonunda Forum Kayseri yanında bisikletçiler arasında çekilen kurada bir kişiye bisiklet hediye
edildi.
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Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Yeşilay
Haftası’nın 6. günüde sağlıklı yaşam anlamında bisiklet yarışı adı altında bir etkinlik yaptık.
1920 yılında kurulan Yeşilay, İngilizler’in içki getirmesine karşı olarak çalışmalarına başladı.
Alkol ve madde bağımlılığı ile birlikte sosyal medya bağımlılığı ile de mücadele ediyor.”
dedi.
Adıgüzel, “Özellikle genç neslin sosyal medya bağımlılığına dur diyebilmesi için böyle bir
etkinlik düzenledik. Gençlere sağlıklı yaşanabileceğini göstermek için bu etkinliği düzenledik.
Ne kadar bağımlılık varsa bunlara hep beraber dur diyebileceğimizi göstermeye çalıştık” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16628.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5
gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından
yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

07 Mart 2016 Pazartesi 11:51

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda O.T. ve K.S. isimli şahıslarla
birlikte içinde 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin, 0.40
gram bonzai 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet kuru sıkı tabanca
fişeğinin ele geçirildiği öğrenildi.
Haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan soruşturma açılan O.T. ve
K.S.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, diğer 3 şahsın yapılan işlem sonrasında
Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16629.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

'Şarap içme, Şerbet iç'
Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları, Yeşilay Haftası'nda farkındalık oluşturmak adına
'Şarap içme, şerbet iç', 'Bonzai içme, boza iç' sloganıyla vatandaşlara, şerbet ve boza dağıttı.
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Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları üyesi bir grup partili, Cumhuriyet Meydanı'nda Yeşilay
Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı. Grup üyelerinin, taşıdıkları 'Kafayı çekme, tesbih
çek', 'Bonzai içme, boza iç', 'Arabesk dinleyip meyhaneye gideceğine, ezana kulak ver camiye
gel', ve 'Şarap içme, şerbet iç' yazılı dövizler dikkat çekti.
Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Samet Yüce, yaptığı basın açıklamasında
anayasadaki gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ile ilgili maddelerin yetersiz
kaldığını, yeni anayasada gençliğin manevi olarak güçlendirilmesi yaklaşımının daha uygun
olacağını ifade etti.
Basın açıklamasının ardından grup üyeleri, Yeşilay Haftası'nda farkındalık oluşturmak adına
'Şarap içme, şerbet iç', 'Bonzai içme, boza iç' sloganıyla vatandaşlara, şerbet ve boza dağıttı.
Grup, daha sonra olaysız ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16630.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Turizm yazarları Talas'a hayran kaldı
Kayseri'nin turizm potansiyelini yakından görmek için şehre gelen turizm yazarları, tarihi
doku zengini Talas'a hayran kaldı.
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 27 kişiden oluşan heyeti Yaman Dede Kültür ve
Sanat Evinde ağırladı. Konakla ilgili misafirlerine bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, ismi
verilen Yaman Dede'nin Talas'ta Rum bir ailenin çocuğu olduğunu daha sonra Müslümanlığa
geçtiğini anlattı. Başkan Palancıoğlu, Talas'ın tarihi ve kültürel yönden zengin bir ilçe
olduğunu belirterek, "Talas'ta Yaman Dede Konağı gibi konak ve tarihi yapılarımızı turizme
kazandırmaya ve yurtiçi ve yurtdışından turistlerin hizmetine sunmaya başladık. Bu alandaki
çalışmalarımıza çeşitli fonlardan kaynaklar bularak devam ettiriyoruz. İnşallah bu çalışmalar
tamamlandığında Talas, önemli bir konuma kavuşacak" dedi.
Başkan Palancıoğlu, Talas'ta bulanan Ali Dağı’nın önemine dikkat çekerek, "Ali Dağı sadece
Türkiye'nin değil, dünyanın yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi hava sporlarının yapıldığı en
iyi noktalarından biri. Bu yıl 560 bin metrekarelik alanı 49 yıllığına tahsisini aldık ve burada
modern bir proje geliştireceğiz" diye konuştu.
Turizm yazarları adına konuşan Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal ise, Talas'a
duyduğu hayranlığı ifade ederek, "Talas, alternatif bir turizm bölgesi. Başka yerde aksiyon
geliştirme çalışmalarınız, yerel yönetim olarak yönünü başka yerlere çevirmeniz, böyle butik
alanları turizme kazandırmanız, hava sporları ve fayton gibi alternatif turizm alanları çok
yerde işitmediğimiz konular. Bunları Talas'ta görmekten dolayı çok sevindik" ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu, misafir turizm yazarlarına Yaman Dede Kültür
ve Sanat Evi’ni gezdirerek anlattı. Ardından konuklar Başkan Palancıoğlu'na fincan takımı
takdim ederken, Başkan Palancıoğlu da Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nin yakma
tablosunu hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16631.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme'de orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Demirspor,
ilk yarıda Mevlüt Metin'in attığı goller ile Sağlıkspor'u 2-1 yenerek puanını 28 yaptı.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Osman Susamış *** Ahmet İnci *** Osman Baruk ***
SAHA KOMİSERİ: Mustafa Koçyiğit
DEMİRSPOR: Furkan Durmuş *** Yaşar Yiğit *** Furkan Dur *** İsmail Özışık *** Emre
Borlu *** Enes Güneş *** Yusuf Kaya *** Halil Polat ** Mevlüt Metin **** Koray Tuna **
Bayram Çavuş ** (Dk. 68 M.Gökhan Öztürk **)
SAĞLIKSPOR: Eren Kocaeren ** Murat Çağdaş Seçik ** Cuma Uluçay ** Erdem Temir **
Arif Toy ** Mesut Yılmaz * Ömer Gün ** Harun çetin ** Salih kamacı * Serhat Kahraman
** Burak Çakmak *
GOLLER: Dk. 14 ve 35 Mevlüt Metin ( Demirspor), Dk. 83 Serhat Kahraman- penaltıdan (
Sağlıkspor)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Burak Çakmak ( Sağlıkspor)
KAÇAN PENALTI: Dk. 37 Halil Polat ( Demirspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16632.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Çelik, milletin meclisine konuk oldu
Kayseri küçük Millet Meclisinin 2016 yılı Mart ayı toplantısının konuğu, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Avukat Selda Çil oldu.
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5 Mart 2016 Tarihinde Cumartesi günü Kocasinan Belediyesi Meclis salonunda yapılan
toplantıya birçok sivil toplum kuruluşuna ait temsilciler, gözlemciler, üniversite öğrencileri ile
ulusal ve yerel bazda yayın yapan basın kuruluşları katıldı.

Kayseri küçük Millet Meclisinin olağan buluşmaları her ayın ilk haftasında, ilk cumartesi
günü Kocasinan Belediyesi Meclis salonunda saat 13,00 da düzenli bir şekilde yapılmaktadır.
Kayseri'de faaliyette bulunan bütün dernek, vakıf, sendika, girişim, platform, parti ve
belediyelerin herhangi bir üyeliği aranmaksızın doğrudan doğal delegesi sayıldığı Kayseri
küçük Millet Meclisi'nde bu ay hem yerel gündem, hem de ulusal gündem tartışıldı. İlk defa
yerel gündem konusu olarak "Kayseri ve Şehircilik" konusunu tartışmaya açan Kayseri küçük
Millet Meclisinin yerel gündem konuğu ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik oldu.
Kayseri'de park, bahçe kanalizasyon, alt yapı ve üst yapı adına yapılanların zaten görevleri
olduğunu söyleyen Çelik, Kayseri belediyeleri olarak insan odaklı belediyecilik yapmaya
çalıştıklarını dile getirdi. Kayseri'yi ve Kayseri'de yaşayan insanları tanıdıklarını belirten
Çelik; gençlere, yaşlılara, bayanlara, engellilere, ailelere, her yaş grubuna ve her topluluklara
hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Yaşadığımız toplumda bir suç işleniyorsa, bu suçun
işlenmesinde kendi eksikliklerinin de olduğunu söyleyen Çelik; sanal alemde fazla zaman
geçiren gençlik için gençlik merkezleri, yaşlılar için bakım merkezleri, mola noktaları,
rehabilitasyon merkezleri ve daha bir çok alanda insan odaklı, insana hizmet eden
belediyecilik yaptıklarını söyledi.
Kayseri küçük Millet Meclisi ulusal gündemle ilgili olarak "Kadın Cinayetleri; Şiddet, Ceza
İndirimleri ve Çözüm Önerileri" konusu tartıştı. Kayseri Barosu avukatlarından Selda ÇİL'in
sunumu ile başlayan tartışma salondaki katılımcıların tek tek kurumları adına söz alarak
kanaatlerini bildirmesi ile devam etti. Şiddet ve cinayetin kısa tanımları ile başlayan sunuma,
insanların fiziksel, ruhsal, cinsel ve aile içi şiddet ile tacizde bulunulduğunu söyledi.
Günümüzde sadece kadınların değil, erkek ve çocukların da tacize uğradığını söyleyen ÇİL;
toplumda bu tür sorunların önüne geçmek için eğitimin aile içinden başlaması gerektiğini
söyledi.
2015 Yılında kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya ve engelliye ait istatistik bilgileri veren ÇİL;
2015 yılında 284 kadının erkek tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Kayseri küçük Millet Meclisi Mart ayı buluşmasında diğer katılımcıların da kanaatlerini ifade
ettikleri toplantıda her ay yapıldığı gibi aile fotoğrafı çekilmesi ile toplantıya son verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16633.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri 3'üncü deprem kuşağında
bulunuyor
'Kayseri ilinin afetselliği ve afetlere hazırlık' konulu konferans düzenlendi.
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Kayseri İl Afet, Acil Durum Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Kayseri İlinin Afetselliği ve Afetlere Hazırlık'
konulu konferansta konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Kayseri 3'üncü deprem
kuşağında bulunuyor" dedi. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali
Yardımcısı Mehmet Aktaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konferansta konuşan Vali Yardımcısı
Mehmet Aktaş, afetlere hazırlıklı bulunmanın faydalı olacağını söyledi. Aktaş, "Acı gerçek
olan afetlere önce zihnen sonra fiziken hazırlıklı olmak, bugünden geleceği yönetme bilinci
ile hareket etmek ve hayallerimizin gerçeklerden daha az zarar görmesini sağlayacak yada bir
başka ifadeyle karşılaştığımız afetlerde en az kayıplar yaşamamızı sağlayacaktır. Üzerinde
yaşadığımız yer kürenin dünyanın oluşumundan beri sismik hareketler ile sarsılmasını deprem
olarak ifade ediyoruz." diye konuştu.Depremin, Türkiye'de ve dünyanın 4 bir tarafında
insanoğlunun canının ve malının ciddi kayıplar vermesine yol açtığını kaydeden Vali
Yardımcısı Aktaş, "Ülkemizde, sismik hareketlerin yoğun olarak yaşandığı bir kuşakta yer
alıyor. Topraklarımız yaklaşık 10’da 9’u deprem riski altında. İlimizde 3’üncü ve 4’üncü
deprem kuşağında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Tanıtım filmi izlendi. Düzenlenen konferans,
protokolün fotoğraf sergisini ve afetlerde kullanılan malzemelerin yer aldığı stantların
gezilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16634.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Müftü Güven’den minik sporcularla söyleşi
“İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi” kapsamında Emniyet Spor
Kulübü Spor Salonu’nda sporculara yönelik İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in konuşmacı
olarak katıldığı bir söyleşi düzenlendi.
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Söyleşi programına, İl Müftüsü Güven, Emniyet Spor Kulübü Başkanı Saffet Aslan, Toplum
Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Milli Takımlar Taekwondo Antrenörü Hasan
Keleş, Proje içerisinde yer alan yaklaşık 350 öğrenci ve velileri katıldı.
Söyleşide öğrencilere seslenen Müftü Güven, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin
kendisine, ailesine, çevresine, milletine, devletine ve dinine yakışır birer insan olarak
yetişmelerini isteyen Güven, “Hepiniz buraya farklı mahallelerden, farklı okullardan gelerek
burada bu sporu yapıyorsunuz. Gençler, burada bir araya gelerek birlik ve beraberlik
duyguları içinde çalışıyor ve zararlı alışkanlıklardan uzak duruyorlar. İnsanlar doğar, büyür ve
eceli geldiğinde de bu dünyadan ayrılır. Herkesin bu dünyada faydalı birer insanlar olarak
yaşayabilmesi için topluma faydalı olmaları gerekir. Hepiniz eğitim görmek adına okullara
gidiyorsunuz. Almış olduğunuz bu eğitimler gelecekte hem eğitim olarak hem iş olarak hem

de yaşam tarzı olarak size fayda sağlayacaktır. Ben hepinizin dinine diyanetine yakışan,
vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmenizi temenni ediyorum.” dedi.
Daha sonra gençlerin, kendilerini yaratan Rablerine karşı sorumluluklarını, başta anne-baba
ve akrabaları olmak üzere bütün insanlara karşı görev ve sorumluluklarını, son olarak da diğer
mahlûkata ve çevreye karşı görev ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yaptı.
Söyleşiye katılan öğrencilere Emniyet Spor Kulübü Başkanı Saffet Aslan tarafından seccade
hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16635.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Bülent Akyürek büyük ilgi gördü
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde haftasonu Kayseri'ye gelen ünlü
yazar Bülent Akyürek, Hunat Kültür Sanat Merkezi'nde katıldığı söyleşi ve imza gününde
çoğunluğu gençler olmak üzere okurların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akyürek daha sonra
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

07 Mart 2016 Pazartesi 14:14

Yazdığı kitaplar ve dünyaya bakış açısı ile dikkat çeken yazarlardan biri olan Bülent Akyürek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Akyürek,
Kayseri'deki kültür sanat etkinliklerinin zenginliği nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.
Başkan Mustafa Çelik de Kayserililerin farklı yazar ve düşünürlerin fikirlerinden
yararlanması için gerçekleştirdikleri etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.
Akyürek, akşam da Ehl-i Dil Çayevi’nde sevenleri, dostları ve okurlarıyla buluşarak sohbet
etti.
Haber: Rukiye Davarcı-Salih Atilla
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16636.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydaklara Kayyum mu atanacak?
Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Boydak Holding’e İl Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon
gerçekleştirilmiş ve holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile holding CEO'su
Memduh Boydak tutuklanmıştı. FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlandığı iddiaları üzerine
yürütülen soruşturmayla ilgili çok önemli gelişmeler var. Başlatılan soruşturma çerçevesinde
Boydak Holding’e Kayyum atanacağı konuşuluyor.
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Boydak Holding'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında
yer aldığı üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hacı Boydak ve CEO’muz Memduh
Boydak, Cuma günü ifadelerine başvurulmaları ile başlayan adli süreç dahilinde, nöbetçi
mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. Süreç yasal haklarımız çerçevesinde takip
edilmektedir" ifadesinde bulunuldu.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"59 yıldır 'kazandığını toplumla paylaşmak' ilkesiyle hareket eden Boydak Holding, idari
otoritenin meşru gördüğü kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yaptığı yardımlar ile
devlete ve topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş, ülkemizin gelişimine her daim
destek olmuş ve olmaya da devam edecektir. Doğrudan 14 bin kişiyi istihdam eden Boydak
Holding, bayileri, tedarikçileri ve tüm paydaşlarıyla dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişiye
istihdam olanağı sağlamaktadır. Bugüne kadar attığımız her adımda pusulamız hukuki ve
vicdani prensiplere duyduğumuz saygıdır. Kurum olarak aynı hassasiyeti tüm çevrelerden
beklemek de hakkımızdır. Bu bakış açısıyla, sosyal yardımlarının büyük bir çoğunluğunu
kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış yönetim kurulu üyelerimiz, Hukuka ve Türk adaletine
olan değişmez saygımız ve inancımız gereği, geçmiş dönemlerde yaptıkları yardımlar ile ilgili
adli mercilerce kendilerine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt vermişlerdir. Bu güne
kadar olduğu gibi bundan böyle de yasaların izin verdiği kurum ve kuruluşlara yardım ederek
kurumsal sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.
Adalete Güveniyoruz
Bu iddialara maruz kalan yönetim kurulu üyelerimiz ile ilgili süreci, hukuk birimimiz takip
etmekte olup en kısa sürede gerekli itirazlar ilgili mercilere yapılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yaptığımız yardımlarda kamu
otoritesinin yaklaşım değişikliklerine de hassasiyetle riayet ettiğimizi özellikle vurgulamak
isteriz.
Boydak Ailesi olarak her zaman devletimizin birliği ve bütünlüğü için çalıştık bundan sonrada
faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdüreceğiz. Adalete olan güven ve inancımız eksiksiz olarak
devam etmektedir. Yargı sürecinin en kısa sürede sonuçlanarak Yönetim Kurulu Başkanımız
Hacı Boydak ve CEO’muz Memduh Boydak’ın, isnat edilen suçlamalar ile ilgililerinin
olmadığının anlaşılacağına ve en kısa zamanda aramıza döneceklerine olan inancımız tamdır”
KAYSO’DAN BOYDAKLARA DESTEK
KAYSO’dan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hacı Boydak ve Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak‘ın tutuklanmış
olmalarını üzüntüyle karşıladık. Hacı Boydak ve Sayın Memduh Boydak Odamız üyesi olan
çok sayıda sanayi kuruluşunda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
Girişimcilikleri ve hayırseverliklerinin yanı sıra sağladıkları on binlerce kişilik istihdamla
Kayseri’ye olduğu kadar Türkiye ekonomisine de çok değerli katkıları olan Boydak Holding
yöneticilerinin, son derece güvendiğimiz Türk adalet mekanizmasının hızlı bir şekilde işleyişi
ile tutukluluk hallerinin kısa sürede sona ereceğini ümit ediyoruz. Kayseri Sanayi Odası
olarak şimdiye kadar tüm üyelerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam
edeceğiz. Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu olarak temsil
etmekte olduğumuz camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda
aramıza döneceklerine olan inancımızı belirtmek istiyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16637.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Şiddetin faili eğitim sistemi
Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları Eğitim Başkanı Emel Genç, kadına yönelik şiddetin
gerçek failinin eğitim sistemi olduğunu dile getirerek, bunun ancak ahlak ve maneviyatla
engellenebileceğini söyledi.
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08 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Saadet Partisi İl Başkanlığı’nda Kadın Kolları
tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Kadın Kolları Eğitim
Başkanı Emel Genç, bir grup partili ile düzenlediği basın toplantısında kadına yönelik şiddete
değindi.
Kadına şiddetin gerçek failinin eğitim sistemi olduğunu belirten Emel Genç, “Şiddet; birey
için öğrenilen bir olgudur. Doğuştan, genetik karakteri değildir. Kişi yaşam sürecinde aileden,
okuldan, çevreden etkileşimi ile şiddeti öğrenir. Yazılı ve görsel medya bu öğrenme sürecini
hızlandırmaktadır. Bu bilgilerin ışığında şiddet mağduru kadınların gerçek faiileri; insanımızı
milli ve manevi değerlerden koparan, bireyselleştiren, bencil ve hedefsiz yapan, sadece
tüketen, hevası ile hareket eden, yerim-içerim-dilediğimi yaparım felsefesini dayatan
kapitalizm ve aynı hedefe yönlendiren, dünyevileşmeyi gaye edinen eğitim sistemimizdir”
dedi.
Şiddeti maneviyat önleyebilir
“Kadına şiddeti; ahlak ve maneviyat engelleyebilir” diyen Genç, “Kadına şiddeti hak
sayanlar, töre cinayetleri, çocuk yaşta gelinler memleketimizin derin yaraları olmakla beraber,
sadece ülkemizde değil, tüm dünyada da bilinçli şekilde kadın istismarı yapılmaktadır. Bu
istismara ve şiddete sebep olan ahlaki dejenerasyon 21.yüzyıl dünyasında daha çok artmıştır.
Daha iyi yemek, daha iyi giyinmek ve daha iyi yaşamaktan başka hedefi olmayan, narsist,
bireyselci insana sunulan kadın, maalesef cinsel bir meta, ticari bir unsur olmaktan

kurtulamamıştır. Kadının bedeni tüm sektörlerde reklam amacı olarak kullanılmakta, bu
acımasız ve aşağılık kapitalist ekonomik düzen adeta tüm zihinlerde bunun normalleşmesini
sağlamaktadır. Kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve hak ihlallerini ırkçı, kafatasçı, Siyonist
zihniyetin mahsulü kapitalist Batı medeniyetinin dünyada yükselen ve ilerleyen değerleri
karşımıza cinsel sapkınlıklar, nikâhsız beraberlikler, nesepsiz çocuklar, çocuk yaşta anneler,
intiharlar, madde bağımlılıkları, mahvedilmiş bir çevre ve sefalet çıkarıyor. Bu medeniyet
büyük buhranı önleyecek güce, hakikate sahip değildir” şeklinde konuştu.
Diploma şiddeti önleyemiyor!
Milletin ruhuna ve inancına uygun olmayan değerlere sahip kopyala-yapıştırdan öteye
gitmeyen eğitim sisteminin, zihniyetinde "Önce Ahlak ve Maneviyat" demeden bu sorunların
çözülemeyeceğini dile getiren Genç, şunları söyledi:
“Ülkemizdeki eğitim seviyesi, yükselmesine rağmen kadına uygulanan şiddetin oransal
büyümesi de bizi kaygılandırmaktadır. Anlaşılmıştır ki şiddete, sadece diploma ile çözüm
bulmak yeterli değildir. Saadet Partisi Kadın Kolları olarak bu sorunlara çözümü ise kadının,
ailedeki ve toplumsal hayattaki yerine ait zihniyetin, kadına yönelik bakış açısının,
Efendimizin bize bildirdiği referanslar çerçevesinde değiştirilmesinde görüyoruz. Veda
Hutbesi'nde Efendimiz (say): 'Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta
Allah'a karşı sakınmanızı tavsiye ederim' demiştir. 'Kadınlara yediğinizden yedirin,
giydiğinizden giydirin, onlara vurmayın ve onları kötülemeyin' buyurmuştur. Toplumsal
seferberlik ile ahlaklı insan olmanın, erdemli olmanın, insana, canlıya hatta eşyaya saygılı
olmanın gereği anlatılmalı, dünyayı, insanları, kadınları tüketmek yerine 'emanet olduğu'
bilinci inşa edilmeli ve korunmalıdır. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk insanlığı, bu toplu
cinnet halinden kurtarıp sulh, selamet, saadet, kardeşlik, eşitlik, sevgi, adalet, hürriyet,
haysiyet dairesinde emniyete alacak yegâne nizam Milli görüştür. Milli Görüş'ün tek
temsilcisi olan Saadet Partisi olarak; bütün insanlara adil bir düzen yeni bir dünya için,
ülkemizin en köklü ve en büyük kadın siyasi teşkilatı olarak var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz.”
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16638.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Güney Kore’ye İslam’ı Türkler yaydı”
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Söyleşi: Bünyamin GÜLTEKİN
Çevirmen: Muzaffer MARANGOZOĞLU
Güney Kore Müftüsü Dr. Abdulvahhab Zahid, Türkiye ve Kayseri’ye bir dizi ziyaret
gerçekleştirdi. Ülkemizde yaklaşık olarak 3 haftalık bir zaman geçirdi. Bu zamanın 1 haftasını
ise Kayseri’ye ayırdı. Suriye asıllı olan Müftü Zahid’in bu ziyaretinin en büyük nedeni ise

çocuklarının ve torunlarının Suriye rejiminde kaçarak Türkiye’ye sığınmış olmaları. Zahid’in
çocuk ve torunlarının önemli bir kısmı ise Kayseri’de yaşıyor.
Zahid’in Kayseri’yi ziyaretinde bir araya geldik. Müftü Zahid’i yakından tanıyarak Güney
Kore’ye nasıl müftü olduğunu koştuk. Koreli bir bakanın daveti üzerine, Güney Kore’ye
gitmeye karar verdiğini söyleyen Zahid, Güney Kore’de İslam’ın yayılmasında Türklerin
önemli rolünü anlattı.
Kendisi de Suriye asıllı olduğu çocukları ve torunlarının ülkemize sığınmasından dolayı
Suriye’deki durumu da sorduğumuz Zahid, yaşanan durumdan dolayı üzüntüleri dile
getirerek, bazı tavsiyelerde bulundu. Türkiye’nin Suriye rejiminin zulmünden kaçanlara kucak
açmasından dolayı teşekkür eden Zahid, Erdoğan’ın: ‘Suriyeliler bizim kardeşlerimizdir, onlar
muhacir biz ise ensarız’ sözlerini ise hiç unutamadığını kaydetti.
Halep’in önemli alimlerinden dersler aldı
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1941 senesinde Halep’te dünyaya geldim. Dedem, Şeyh Abdullah'tır. İlk İslami ve dini
eğitimimi Halep’in değerli alimlerinden aldım. Daha sonra Mısır el Ezher Üniversitesi Usul-i
Din Fakültesi Tefsir ve Hadis Anabilim Dalı'ndan mezun oldum. Rabbimin izniyle 1967-69
seneleri arasında Hindistan’da hadis ve ahkâm hadisleri üzerine eğitim aldım ve oradan
yüksek lisansımı tamamlayarak ayrıldım. Babam, Hindistanlı hadis alimlerini çok seviyor ve
övüyordu. Bundan dolayı zamanın üstadı hocam Ebu Hasan Ali el Hasani El Nedvi’den özel
ders okudum.
Baş Kadı görevini kabul etmedi
Üstadım, beni Hadis alimlerine yönlendiriyor ve hadis ilmi ile ilgili eğitimimi tamamlamam
konusunda teşviklerde bulunuyordu. Üstadımın tavsiyeleri üzerine Merv kentine gittim. Orada
Mevlana Habibur- Rahman’dan dersler aldım. Sahih hadisleri ve külliyatları ona okudum ve
bu konuda ondan icazet aldım. Daha sonra Hindistan’ın Diobent kentine gittim ve İslami
İlimler Fakültesi’ndeki Tefsir ve Hadis alimlerinde ders aldım. Aynı zamanda fakültenin
dekanı olan Müftü Muhammed Tayyip’ten de ders okudum. Bu zat hem fakih hem de
filozoftu. Doktoramı Mukayeseli İslam Hukuku alanında Pakistan’da tamamladım ve daha
sonra bu alanda profesörlüğe yükseldim. Eğitim hayatım özetle bu şekildedir.
1973 senesinde Halep’e döndüğümde Akyol Mahallesi’ndeki El Buhti Cami’sinde imam
hatip olarak göreve başladım. Aynı zamanda şer-i okulda idareci olarak çalıştım. Bu şer-i
okul, Ifrin kentinde Kürt kardeşlerimizin yoğun bir şekilde yaşadığı bir bölgede bulunuyordu.
‘Hepimiz Adem ve Havva’nın çocuklarıyız. Dinimiz hiçbir etnik kökeni diğerine üstün
tutmaz. Allah hepimizi sevgi ve hoşgörü üzerine birleştirsin.’
Mekke-i Mükkereme’de Ümmül Kur’a Üniversitesi’nde fıkıh hocası olarak çalıştım. Burada
çalışmama Birleşik Arap Emirlikleri Baş Kadısı Şeyh Ahmet vesile olmuştu. Bu şahıs, benim
Ebu Zabi’de Baş Kadı olarak çalışmamı istiyordu. Bütün resmi evrakları tamamladıktan sonra
ve göreve başlayacağım esnada kadılık görevinin çok ağır ve veballi bir görev olduğunu
düşünerek bu görevi reddettim. Çünkü Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ‘üç kadıdan biri
cenneteyse diğer ikisi cehennemdedir.’ hadisi benim için caydırıcı oldu. İşte bundan dolayı
Mekke’yi Mükkereme’ye gittim. Mekke-i Mükkereme’de yaklaşık bir buçuk sene öğretim
üyesi çalıştıktan olarak sonra Kuveyt İslam Ansiklopedisi Hazırlama Komitesi’nde görev
almam için Kuveyt’e gitmem konusunda Kuveyt Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı’ndan bir davet
aldım.
Aynı zamanda Karaçi’de Farukiye Üniversitesi Yüksek Lisans Bölüm Başkanı olarak
çalıştım. Orada Allame ve Muhaddis Selimullah Han bulunuyordu. Bu zat, oradan ayrılmama
hiç razı olmamıştı. Çünkü ilim ehline çok büyük bir hürmet gösteriyordu. Orada bana bir ev
verdiler ve sunulabilecek bütün imkanları benim hizmetime sundular. Tam işe başlayacağım
günlerde Güney Kore’den bir bakan Kuveyt’i ziyarete gelmişti.
Halep ne ise Gaziantep de O’dur

Türkiye ve Kayseri’ye geliş amacınız neydi?
Biz Suriye’nin Halep halkı olarak kendimizi Türkiye’den ayrı saymayız. Halep ne ise
Gaziantep de bizim için odur. Yapay sınırlara itibar etmiyoruz. Türk kardeşlerime "beş
parmağınızın beşi de bir değildir" sözünü hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi her toplumda
ve her millette iyi insanların yanında kötü insanlar da bulunabilir. Çalışkan insanlar
olabileceği gibi tembel insanlar da olabilir. Asıl olan hata işleyen kardeşimizi bağışlamak ve
onu hoş görmektir. Sizden istirhamım bir peygamber edasıyla bu iki toplum (Türkiye ve
Suriye) arasında İslam kardeşliğini pekiştirmenizdir.
Kayseri’ye torunlarını görmeye geldi
Ben bu ülkeye uzun zamandır görmediğim çocuklarımı ve torunlarımı ziyaret için geldim.
Benim yedi çocuğum ve otuz üç torunum savaştan dolayı Türkiye’ye sığınmış durumdalar.
Hafız ve alim olan bir çocuğum İstanbul’da bulunmaktadır. Onu ziyaret ettim. Kızım ve
yeğenlerim Bursa’da ikamet etmektedir. Onları da ziyaret ettim. Son olarak da diğer
çocuklarım ve torunlarımın ikamet ettiği Kayseri’ye geldim ve onları ziyaret ettim. Bütün
çocuklarıma ve torunlarıma misafir bulundukları ortama saygı göstermelerini tavsiye ettim.
Allah’a şükürler olsun ki Türkiye'ye ziyaretim esnasında karşılaştığım bütün Suriyeli
kardeşlerim, Türk halkından iyilikten başka bir şey görmediklerini bana söylediler.
Ben bunları tüm samimiyetimle söylüyorum. Bütün bu ilgi destek ve misafirperverlikten
dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum.
Davet Koreli Bakandan geldi
Güney Kore’ye gitmeye nasıl karar verdiniz?
Bir gün Kuveyt Din İşleri Bakanı bizimle toplantı yaparak bugünlerde Güney Kore’den bir
bakanın kendilerini ziyaret ettiğini ve kendilerinden İslam'ı anlatacak davetçiler talep ettiğini
söylediler. Hatta Koreli Bakan'ın, “Biz Kore’de öldüğümüzde cehenneme gidiyoruz. Bize
İslam’ı anlatacak ve öğretecek birilerine ihtiyacımız var.” sözünü bizlere aktardı. Bu sözler
üzerine "eğer bizden gerçekten İslam davetçisi istiyorlarsa ben bu göreve hazırım" dedim. Din
İşleri ve Evkaf Bakanı ise buna itiraz ederek,‘biz seni başka ülkeye göndermek için değil de
burada çalışman için çağırdık. Sen burada kalacaksın” dedi. Ama ben peygamber efendimizin
‘Senin vesilenle bir kişinin hidayete ermesi, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha
hayırlıdır” hadisini düşünerek bu göreve canı gönülden talip oldum.
Cehennemden kurtulmak içini davetçi isteyen birine Kulaklarımı nasıl tıkarım
Emin olun, Güney Kore’nin coğrafi konumunu dahi bilmiyordum. Ama Kore ismini ilk
duyduğumda Afrika’nın en ücra ülkelerinden biri olduğunu düşündüm. Her şeyi göze alarak
Peygamber Efendimizin gönderiliş amacının insanları cehennemden, bedbahtlıktan ve şirkten
kurtarmak olduğunu düşünerek bu görevi kabul ettim. Bu aynı zamanda alimlerin ve ilim
talebelerinin de asli görevidir. Hal böyle iken kendilerini cehennemden kurtaracak davetçi
isteyen bir kimseye kulaklarımı nasıl tıkarım.
Kuveyt Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı’ndan ısrarla bu görevi talep ettim. Kalmam konusunda
ne kadar ısrarcı olsalar da ben gitmem konusunda o kadar ısrar ettim. Bunun üzerine resmi
işlerim düzenlenip 1982 senesinde Güney Kore’ye gönderildim. Güney Kore’ye atamam
yapıldığında Pakistan’a gidip tüm görevlerimden istifa ettim.
Türk ordusu vesilesiyle İslam ile tanıştılar
Güney Kore’de karşılanmanız nasıl oldu?
İngilizce, Arapça ve Hintçe dillerini konuşabiliyordum. Güney Kore’nin coğrafi konumunu
bilmediğim gibi orada konuşulan dili de maalesef bilmiyordum. Oraya gitmeden önce Kuveyt
Din İşleri Bakanlığı beni karşılayacak iki şahsın ismini vermişti. Birinin adı Süleyman Lee
Heing diğerinin adı ise Sabri Soo idi. Bunlar beni Kore’de karşıladı. Bu iki isimle birlikte
Qamar Aldeen Moon See Goo adında bir Müslüman da beni karşılamaya gelmişti.
Sabri kardeşimden İslam’ın Kore’de uzak bir geçmişinin olmadığını ve Türk ordusu
vesilesiyle İslam ile tanıştıklarını öğrendim.

Türk Ordusu’nun fedakar erleri
Güney Kore’nin İslam ile tanışması nasıl gerçekleşmiş?
Güney Kore’deki ilk Müslümanlardan Muhammed Yum ile tanıştım. Bu şahıs Kore’de ilk
inşa edilen Büyük Camii’nin imamlığını yapıyordu. Yine 1980 senesinde inşa edilen Busan
Camisi’nin İmamı Sabri Soo ile tanıştım. Bu kardeşlerim bana 1954-55 yıllarında yaşanan
savaşta Türk Ordusu’nun Kore’ye destek amacıyla geldiğini ve Türk Ordusu’nda çok fedakar
erlerin olduğunu ve bu erlerin başında imamlar ve müftülerin bulunduğunu anlattılar. Bu
imamlardan merhum Zübeyr Koç ve Abdul Gaffur Karaismailoğlu’nun isimlerini zikrettiler.
Bana anlattıklarında en çok hoşuma giden şey, Türk ordusunda her kafilenin bir imamının
olduğu ve namaz kıldıkları bir bez çadırdan ibaret bir mescit bulunduğuydu. Bütün ordu
mensupları mutlaka namaz kılıyordu.
Güney Koreli ilk Müslüman: Ömer Kim
Koreliler, bu çadır olayından nasıl etkilendiler?
Bildiğiniz üzere İslam ahlakı çok yüksek bir ahlaktır. İşte bu yüksek ahlaka sahip olan Türk
ordusu göstermiş olduğu fedakarlık ve iyilikseverlik sayesinde Koreliler İslam ile
tanışmıştılar. Güney Koreliler bu mütevazi mescitlere gelip Türklerin nasıl ibadet ettiklerini
izlemiş ve İslam ile ilgili sorular sormaya başlamıştı. Sorulara Zübeyir Koç ve onun gibi
değerli imamlar en güzel üslup ile cevaplar vermişler. Bunun üzerine ‘Ömer Kim’ adında ilk
Koreli Müslüman olmuş. Bu Müslümanların adını Ömer, Sabri ve Muhammed şeklinde yine
Türk imamları vermiş. Bu üç şahıs, daha sonra Güney Kore’de İslam’ın yayılmasında büyük
çabalar sarf etmişler.
Türk ordusunun göstermiş olduğu büyük fedakarlıkları bu üç şahıstan bizzat dinledim. Türk
ordusu, Güney Koreli kardeşleri için canlarını vermekten hiç çekinmediler. Çünkü İslam dini,
Koreli ve Türkiyeli bütün insanların Adem’in neslinden gelen birer kardeş olarak görür. Yüce
rabbimiz, ‘Ey insanlar biz sizi bir dişi ve erkekten yarattık. Sizleri tanışasınız diye kabileler ve
topluluklar halinde kıldık. Allah katında en üstününüz takvaca en üstün olanınız” diye
buyurdu. Samimiyetimle söylüyorum ki bütün peygamberlerin gönderiliş amacı, insanları
şirkten kurtarıp yalnızca Allah’a kulluk etmelerini ve ona şükretmelerini sağlamaktır. Türk
ordusu, işte bu amaçla da hareket ederek Güney Koreli kardeşlerini şirkten ve sapkınlıktan
kurtarmak için çalıştı. Belki de o gün sadece bir kaç kişi iman etmişti. Ancak o bir kaç kişi
sayesinde birçok Koreli, Müslüman oldu.
Koreli Müslümanlar, 1965 senesinde ilk derneklerini kurar. Daha sonra gerek Pakistan’dan
gerekse Körfez ülkelerinden gelen maddi yardımlarla Müslümanlar, Busan kentinde büyük bir
cami inşa ederler.
Güney Kore’de 10 Camii ve 100 mescit bulunuyor
1985 senesinde Kore’de bilgisayar fabrikası kurmak isteyen Mısırlı bir işadamı bana gelerek
% 50 ortaklıkla fabrikanın başında müdür olma teklifinde bulundu. Ancak ben amacımın
ticaret olmadığını, buraya sırf Allah’a davet için geldiğimi söyleyerek bu görevi reddettim.
Bunu üzerine şahıs bana, bir milyon dolar teklif etti. Bu teklifi de kabul etmeyince,‘sana nasıl
yardım edebilirim, benden isteğin nedir?’ diye sordu. Ben de,‘senden bir camii inşaatı talep
ediyorum’ dedim. Maliyeti ne kadar? diye sordu. Ben de 265 bin dolar olduğunu söyledim. o
şahıs bana bu miktarın tamamını verdi. Allah’ın yardımıyla Hz. Ebubekir isminde bir camii
inşa ettik. Rabbime şükürler olsun ki Süleyman Lee ve Qamareddin gibi Koreli kardeşlerimle
İslam’ı yaymak için aşılmayan dağ geçilmeyen hiçbir vadi bırakmadık.
Güney Kore fiziki olarak dörtte üçü dağlardan oluşuyordu. Buna rağmen canla başla çalıştık.
Günümüzde Koreli Müslümanların sayısı kırk bine ulaşmış bulunuyor. Hatta buraya
gelmeden birkaç gün önce Kore asıllı birkaç kişi Müslüman oldu. İmamlığını yaptığım
camiye kayıtlı 572 Güney Kore asıllı Müslüman bulunuyor. Güney Kore’de benim camim
büyüklüğünde yaklaşık 10 cami ve ufak çapta yaklaşık 100 mescit bulunmaktadır. Tabi ki bu

cami ve mescitler Rabıta Komitesi ve İslam Alimleri Birliği’nin organizasyonu ve
finansmanlığıyla inşa edildi.
Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ebu Hureyre, Hz. Ammar bin Yasin ve gelmeden
bir ay önce Ebu Eyüp El Ensari camisini inşa ettik. İnşallah gider gitmez de inşaatı
tamamlanmış olan bir camiye Hz. Ali adını vereceğiz. Hz. Bilal Habeşi adında da 3 cami inşa
ettik.
Güney Kore dinlerin süper marketidir
Sözlerinizden Kore’de din ve vicdan özgürlüğünün olduğunu anlıyoruz. Bu doğru mu?
Güney Kore, harikulade bir ülke diyebilirim. Çünkü özgürlük herkese tanınmıştır. Bir
komiser bana şunu söylemişti. "Güney Kore dinlerin süper marketidir. Kişi hoşuna gideni
bütün özgürlüğüyle alabilir." Ben İslam davetçisi olarak veya benim gibi herhangi bir dinin
davetçisi, Güney Kore’de birinci derecede koruma sahibidir ve herkes din adamına saygı
gösterir. Söylediklerimden dolayı hiçbir zaman bir tepki ile karşılaşmadım. Bilakis tek tanrıya
ve bir dine davet ettiğim için herkes tarafından saygı görüyorum. Bizler, İslam’ın barış ve
hoşgörü dini olduğunu söylüyoruz. Çünkü Yüce Allah, Sevgili Peygamberi'ne hitaben ‘biz
seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik” buyurmuştur. Dinde insanlara zorluk
çıkarmak ve sıkıntı yaşatmak caiz değildir. Bunu Yüce Allah, "Dinde zorlama yoktur.
Doğruluk sapkınlıktan ayrılmıştır” şeklinde açıklamaktadır.
Budist ve ateist sayısı fazla
Güney Kore’de yaygın olan inançlar hangileri?
Sayıca en fazla Budistleri görebiliriz. Bunun yanı sıra çok sayıda Ateist bulunmaktadır.
Bazıları da birden fazla ilaha/tanrıya inanmaktadır. Hatta "ben de bir ilahım" diyen birine de
rastlayabilirsiniz. Bundan dolayı ben, ilk kitabımı "Allah Sözcüğünün Anlamı" üzerine
yazdım. Kitabımda kendisine ilah diyen herkese ilah denilemeyeceğini açıkladım. Korece
yaklaşık 27 kitap telif ettim. Bütün bu kitaplarımda ortak temam, Allah’ın tek ilah olması ve
bütün peygamberlerin amacının insanları şirkin ve bedbahtlığından kurtarıp, tevhid nimetine
ulaştırmasıdır.
Dava, sıkıntılardan uzak olamaz
Resmi makamlarca herhangi bir sorun ile karşılaştınız mı?
Güney Kore'de siyasi anlamda hiçbir din mensubu için bir problem bulunmamaktadır. Ancak
hiçbir dava, problemlerden ve sıkıntılardan uzak olamaz. Bazen davetçinin kendisi bile bir
problem teşkil edebilir. Eğer siz davanızı yanlış anlatır ve karşınızdaki insanlara bu şekilde
ulaştırırsanız mutlaka problem yaşarsınız. Maddi anlamda da sıkıntılar bulunabilir.
Çevrenizdeki ülkeler kardeşlerinizdir ve onlardan sorumlusunuz
Genelde İslam davetçilerine ve özelde ise Türkiye’deki İslam davetçilerine ne gibi
tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Türkiye, Müslüman ve 500 küsur yıldır İslam bayraktarlığı yapmış bir ülkedir. Böyle İslam’a
hizmet eden ve birçok alim yetiştiren bir millete benim nasihat etmem doğru değildir. Ancak
bildiğiniz bir şeyi size hatırlatmak isterim. Sizin çevrenizde yaşayan milletler ve ülkeler sizin
kardeşlerinizdir ve bu kardeşlerinizden siz sorumlusunuz. Siz bunlara nasihat etmek ile
yükümlüsünüz. Ben burada ziyaret ettiğim bir öğrenci yurdu müdürüne “sen, bu öğrencilerin
hem anneleri hem de babalarısın” demiştim. Bu sözümde şunu anlatmaya çalıştım, “baba
yönetici sıfatıyla sert, anne ise annelik sıfatıyla yumuşak ve merhametli olur.” İşte siz
etrafınızdaki insanlara imam ve önder vasfınızla hem baba hem de anne olmalısınız.
Samimiyetimle söylüyorum ki benim camimde namaz kılanların hangi milletten olduklarını
ayırt edemezsiniz. Çünkü ben, İslam kardeşliğini her zaman ön planda tutuyorum. Sevgili
peygamberimiz (s.a.v.) bizlere ‘beyazın siyaha, Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur.
Üstünlük ancak takva iledir’ buyuruyor.
Erdoğan’ın o sözünü hiçbir zaman unutmuyorum
Bir Suriyeli olarak Suriyelilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Bizi derinden sarsan ve üzen şey, Suriye’nin bu hale gelmesidir. Belki daha önce Suriyeliler
gibi hiçbir millet bu tür şeylerle imtihan olunmamıştır. Suriye’de bir fitne başlatılmıştır. Yüce
Allah’tan bu fitnenin bir an önce bitmesini ve barışın hakim olmasını diliyorum. Suriyeli
kardeşlerime birbirlerini sevmelerini, kalplerini birleştirmelerini ve birlik olmalarını tavsiye
ediyorum.
Hicret yurdunda bulunan öncelikle kendime, sonra Suriyeli kardeşlerime, misafir
bulunduğumuz ortama ve bizi misafir eden insanlara karşı saygı göstermeyi tavsiye ediyorum.
Allah’ın kitabından ve peygamberin sünnetinden ayrılmamalarını ve camilerden
uzaklaşmamalarını tavsiye ediyorum. Bu süreç bizim için bir imtihandır. Bu imtihanda sabır
göstermemiz ve metanetli olmamız istenen bir durumdur. Bize tahammül eden ve bize kucak
açan Türk halkına, devletine ve hükümetine, özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a çok çok teşekkür ediyoruz. Suriyelilere yapmış olduğu desteklerden dolayı ve bizi
kardeşleri olarak görmesinde dolayı ona hayır duaları ediyoruz. Ben Recep Tayyip
Erdoğan’ın, “Suriyeliler bizim kardeşlerimizdir, onlar muhacir biz ise ensarız” sözünü hiçbir
zaman unutmuyorum.
Allah Türk halkını iki cihanda aziz ve muzaffer eylesin. Bir yandan Güney Kore halkını
İslam ile tanıştırmanızdan ve diğer yandan Suriyeli kardeşlerimize göstermiş olduğunuz
misafirperverlikten dolayı size minnettarız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16639.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayısı ağaçları çiçek açtı
Kayseri’de hava sıcaklıklarının 18 dereceyi bulduğu son günlerde şehir merkezinde bulunan
kayısı ağaçları çiçek açtı.
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Mevsim normalinin üstünden seyreden hava sıcaklığının dün öğlen saatlerinde 18 dereceyi
bulduğu şehrimizde ağaçlarda yaklaşık 1 ay önceden çiçek açmaya başladı. Şehir
Merkezi’nde Bürüngüz Camii önündeki kayısı ağacı baharı erken karşılarken, ortaya güzel
görüntülerin çıkmasına neden oldu. Uzmanlardan alınan bilgilere göre hava sıcaklığının
önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği
öğrenildi.
Çiftçileri don korkusu sardı
Havaların aniden ısınmasıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçlar erken çiçek açarken,
üreticileri don korkusu sardı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16640.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Zirvede sessiz çığlık
Kayserili dağcılar, son günlerde artan kadına şiddet ve cinsel istismar olaylarına dikkat
çekmek amacıyla tırmanış yaptı. Arlberg Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği tırmanışta
29 dağcı Erciyes Dağı eteklerindeki Koç Dağı zirvesine çıktı. Dağcı Nuray Karakaya, dağın
zirvesinde ağzını bantla kapatarak ‘sesini çıkart’ yazılı pankart açtı.
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Arlberg Gençlik Spor kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu yıl 2.sini
düzenlediği Koç Dağı Tırmanışına 29 dağcıyla tırmanış yaparak kadına karşı şiddet ve cinsel
istismar olaylarına dikkat çekti. Yoğun kar ve tipi olmasına rağmen gerçekleşen etkinlikte
dağcılar beraberinde götürdükleri, bu güne kadar kadınlarla ilgili şiddet ve cinsel istismar
içerikli yayınlanan karikatürlerden bazılarını 2615 rakımlı Koç Dağının zirvesinde açarak,
tepkilerini dile getirdiler.
“Sıra sana gelmeden sesini çıkart”
Kar ve tipiye aldırmadan kadınlar için Koç Dağı’na tırmanan 29 sporcu başarılı bir tırmanışın
ardından zirvede kadına yönelik son zamanlarda güncelliğini fazlasıyla koruyan şiddet ve
cinsel istismar olaylarına dikkat çektiler. Toplumunda tepkiyle karşıladığı istenmeyen
olayların son bulması isteyen dağcılar açtıkları pankartlarla sosyal mesaj verdiler. Kadın
dağcılar ellerinde karanfil ve pankartla yapılan olayların son bulmasını istediler. Dağcı Nuray
Karakaya, ağzını ‘X’ işareti şeklinde siyah bir bant ile banlayarak elinde karanfil ve “Korkma
sıra sana gelmeden sesini çıkart” “3 kadından 1 i şiddet görüyor, suçlu kim?” yazılı pankart
açtı.
Zirvede halay çekerek etkinliği tamamlayan dağcılar Arlberg Spor kulübü tarafından
‘tırmanış madalyası’ takıldıktan sonra kayıpsız olarak dönüş yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16641.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Ruhani: “İran ve Türkiye, Suriye’deki
ateşkesi destekliyor”
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinde, İran ve
Türkiye’nin, Suriye’deki ateşkesi desteklediğini söylediği kaydedildi.
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İran’da yayımlanan resmi İran Daily Gazetesi’nde çıkan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani’nin Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinde her iki ülkenin de
Suriye’deki ateşkesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediği ifadeleri yer
aldı.
Ruhani’nin, “Savaşın sona erdirilmesi ve yerlerinden olan insanlara yardım sağlanması
konusunda iki ülke arasında görüş ayrılığı yok” şeklindeki ifadeleri gazetede yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16642.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İncesu Belediye Meclisi toplandı
İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Mart ayı
olağan 1. Bileşim toplantısı Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yapıldı.
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İncesu Belediyesi Meclisi gündeminde 4 Asıl 7 adet ek gündem olmak üzere toplam 11
gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.
Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların
İncesu’ya hayırlı olmasını dileklerinde bulundu. Karayol, Nisan ayı meclis toplantısının
tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Mart ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16643.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Hanımlarına, annelerine, kızlarına acı
haber!
Şırnak İdil ilçesinde çıkan çatışmada Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 özel harekat
polisi şehit oldu 6 polis yaralandı.
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Yaralı oldukları halde teröristleri etkisiz hale getirdiler
Kayseri Emniyet Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Şırnak’ta şehit olan 2 polisin, ağır
yaralı oldukları halde teröristleri etkisiz hale getirdikleri bildirildi. Hakan Yılmaz ile Muzaffer
Tufaner'in şehit olduğu haberi Kayseri'deki mesai arkadaşlarına ve ailelerine öğleden sonra
ulaştı. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, sosyal paylaşım sitesi Twiteer’da haberi “Kadınlar
Günü’nde.. Hanımlarına, annelerine, kızlarına acı haber!” başlığıyla duyurdu.
Memleketlerine toprağa verilecek
Şehitlerden Hakan Yılmaz'ın cenazesinin bugün Karaman'da, Muzaffer Tufaner'in
cenazesinin ise Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenecek törenlerle toprağa verileceği
belirtildi. Kayseri’deki Selimiye Mahallesi’nde oturduğu lojmanlara da Türk bayrağı asılan
Şehit Polis Yılmaz’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bu arada İdil'de 2 polisin şehit
olduğu çatışmada yaralanan 6 özel harekat polisinin de Kayseri kadrosundan olduğu ve
tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralı polislerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16644.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Kulular, devlet düşmanlarına göz
açtırmıyor”
Star Yazarı Cem Küçük, Kayseri’de Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan
operasyonlarla ilgili Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’a övgüler yağdırdı.
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Yazar Cem Küçük, Kayseri’de FETÖ/PDY kapsamında yapılan operasyonlarla ilgili kişisel
sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında Kayseri Emniyet
Müdürü İbrahim Kulular’a övgüler yağdıran Küçük, “Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular'ı tebrik ediyorum. Devlet ve millet düşmanlarına göz açtırmıyor. Kayseri'de çok
kişiye rağmen bu operasyonu gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16645.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Tarihi mescide yakışmayan görüntüler
Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan tarihi Hilmi Paşa Mescidi’nin minaresinin moloz ve
atıklar arasında kaybolan görüntüsü cemaatini ve çevredeki esnafı üzüyor.
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Tarihi Kapalıçarşı’nın (bedesten) batı duvarına bitişik olan ve kitabesinde 1870-71 yılında
Hilmi Paşa tarafından tamir ve ihya edildiği belirtilen Mescit’te vakit ve Cuma namazları
kılınıyor.
Kapalıçarşı’nın bir kapısı kapatılarak yapıldığı sanılan mescidin küçük ve sembolik
minaresini tamamen örten, bitişikteki bıçakçıların çatısında da yer alan bu mezbeleliğin bir an
önce kaldırılması gerekiyor.
Haber-Fotoğraf: Rıfat YÖRÜK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16647.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri'de Kadınlar Günü Etkinliği
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de kadınlar günü için
birçok etkinlik yapıldı. Her gün değer verilmesi gereken kadın günün anısına daha çok değerli
kılındı, çiçekler verildi. Kent genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, resmi
kurumlar ve siyasi partiler Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakarak
açıklamalar yaptı. Kutlamaların en görkemlisini Cumhuriyet Halk Partisi Kadın kolları yaptı.
Ankara, İzmir, İstanbul ve Kayseri’nin CHP Kadın Kolları, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı
Fatma Köse’nin de katıldığı programda kadınlar gününü kutladı. Atatürk anıtına çelenk
konulması sırasında ‘İzmir Marşını’ okuyarak adeta Kayseri’yi fetheden İzmir CHP Kadın
Kolları üyeleri etkinliğe damgasını vurdu. Suriyeli kadınlarda etkinlikleri kenardan izlemekle
yetindi.
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CHP İL başkanlığına Feyzullah Keskin’in seçilmesinde sonra Kayseri teşkilatındaki sosyal ve
kültürel çalışmalar yoğun ve hızlı olmaya başladı. Parti Genel Merkezinin destek verdiği il
yönetimine “8 Mart Dünya Kadınlar Gününde” CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma
Köse’de Ankara, İzmir ve İstanbul kadın kolları ve STK temsilcilerini Kayseri’ye getirerek il
yönetiminin yanında olduğunu gösterdi. Fatma Köse göreve geldikten sonra ilk kez Ankara
dışında bir etkinliğine katılmış oldu. Dünyanın en büyük kent meydanları arasında gösterilen
Kayseri Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtını dolduran CHP’li kadın tören alanını dolduracak
büyüklükte yuvarlak oluşturarak ellerinde pankart açtı. Kadına dair isteklerin ve kadını
tanımlayan yazıların bulunduğu pankartları sesli olarak tek tek yüksek sesle söyleyen CHP’li
kadınlar, kentte alışılmamış bir kadınlar günü etkinliğine imza attı.
İzmirli Kadınlar Kayseri’yi fethetti
İzmir merkez ve ilçelerinden 50 kişilik grupla kadınlar günün kutlamaya Kayseri’ye gelen
kadınlar Cumhuriyet Meydanında koro halinde’ İzmir Marşını’ okudu. Etkinlik alanındaki
bütün kadınlar İzmir grubuna ayak uydurarak, büyük bir koro oluşturdular. Hep bir ağızdan
söylenen İzmir Marşı çevreden geçenlerinde dikkatini çekerek ‘İzmirli Kadınlar Kayseri’yi
fethetti’ şeklinde yorumlanmasına neden oldu. Atatürk anıtına çelenk koyan kadınlar bu kez
koro halinde İstiklal Marşını okuyarak saygı duruşunda bulundu.
Kadının önemi
Kayseri’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan CHP Kadın Kolları Genel
Başkanı Fatma Köse, kadının gördüğü şiddetle, uğradığı haksızlıkla, çileli koşullarıyla değil,
toplum içindeki başarılarıyla, fedakâr duruşuyla, yeni nesillerin yetişmesindeki olmazsa
olmazlığıyla anılacağı bir Türkiye istediklerini söyledi. Köse, “Kadının ayak seslerinin
duyulmadığı, kadının eliyle yoğurmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamamıştır. Bu
nedenledir ki; omuzlarındaki yükün farkında olaraktüm anaç tavrıyla sorunlu tüm kesimlerin
sorumluluğunu kucaklamaktadır” dedi.

CHP’li kadınların kutlamaları devam ederken, siyah tesettür elbiseleriyle anıt yanında oturan
4 Suriyeli kadın olan biteni uzaktan izledi. Atatürk anıtındaki etkinlikten sonra esnaf
ziyaretleri yapan CHP’liler kadınlara karanfil dağıttı.
MHP’den iz bırakan kadınlar sergisi
MHP kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk koyarak,
Cumhuriyet Meydanı park girişinde Tarihte iz bırakan kadınlar fotoğraf sergisi açtı. Sergide,
Ankara patlamasında hayatını kaybeden Ayşegül Pürnek’in de fotoğrafı yer aldı.
STK ve Resmi Kurumlarda kadınlar günü kutlandı
Kadınlar günü nedeniyle, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler kadınlar
günü etkinliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. 34 kurumun katılımıyla oluşan
Kayseri Kadın Platformu Atatürk Anıtına çelenk koyarak bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.
Kadın platformu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret etti.
Misafirlerini eşi Fatma Çolakbayrakdar'la belediye girişinde karşılayan Başkan
Çolakbayrakdar, “Kadınlarımız bizim için bir gün değil her gün kıymetlidir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16648.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kadının adı yok
Yılların yorgunluğunu gülmeyi unutan yüzlerinde taşıyan adsız kadınlar yaşar bu şehirde…
Üç çocuğu ve dayanışma içinde yaşadığı kocasıyla yaşam mücadelesi veren kadınlar. Bütün
Dünya bu gün “8 Mart Dünya Kadınlar Gününü” kutluyor. Ancak, 26 yaşındaki Sevilay Satlık
için, kadınlar gününün bir anlamı yok.
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Çünkü, O’nun çöpleri karıştırarak ekmeğini kazanması gerekiyor. Sevilay, bırakın bu günü,
bayramları bile yaşayamıyor. Siyah gözlerine yansıyan görüntüler, genç kadının kurduğu
hayallere benzemiyor.
Melikgazi ilçesi Serkent Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevilay Satlık,
eşi Metin Satlık ile birlikte çöplerden topladığı plastik ve kâğıt atıkları satarak evinin geçimini
sağlıyor. Günde iki kez çöpe çıkarak günlük 30 TL’yi geçmeyen kazançların yarısını 9 aylık
bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılayan genç kadın diğer yarısıyla da geçinmeye çalıştıklarını
söyledi. İlkokul mezunu dahi olmadığı için çok gelir getiren işleri bulamadığını dile getiren
Sevilay Satlık, yaptığı işten memnu olmadığı, ancak mecbur olduğunu ifade etti.
“Başka Çare Bırakmıyorlar”
Yaptığı işten dolayı insanların kendisini çoğunlukla küçümsediğini belirten Sevilay Satlık,
“Okumak istedim. Ama olmadı. ‘Yaşın kaç, istersen çalışırsın’ diyorlar, ama diploma
olmadığı için iş bulmakta zorlanıyoruz. En son çare olarak da çöplerden kâğıt toplamayı
düşündük. Bakmamız gereken çocuklarımız var. Başka çare bırakmıyorlar” diye konuştu.

“Pis İş Ama Mecburuz”
Çöp toplamanın sağlık bakımından riskli olduğuna bildiğini belirten genç kadın, “Pisliklerin
içinden topladıklarımızı satarak geçinmeye çalışıyoruz. Bir keresinde çöpten bulduğu şişeyi
açmaya çalışan eşimin gözüne kaçan asitten dolayı sorun yaşadık. Eşim hemen hastaneye gitti
ama düzelmedi. Yinede bu halde de çöplerden bulduklarımızı satmaya çalışıyoruz.
Mecburuz” dedi.
Geçim derdinden dolayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kendisi için bir anlam ifade
etmediğini de dile getiren Sevilay Satlık, “Ben normal kadınlar gibi olsaydım çöpe çıkmak
istemezdim. Çocuklarımın başında onlara bakmak isterdim. Evimin içinde olmayı tercih
ederdim. Ama sabah çöpe çık, sonra gel, sonra tekrar çık. Az kazançla, 3 çocuk idare etmeye
çalış… O yüzden Dünya Kadınlar Günü’nün benim için bir anlamı yok” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16649.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Gel sen!
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan ve bugün
Kayseri’ye gelecek olan Koray Aydın ile ilgili isim vermeden sosyal medyadan ilginç bir
paylaşımda bulundu.
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MHP'den kurultay için mahkemenin kararı beklenirken, genel başkan adaylarının programları
hız kazandı. Adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Koray Aydın bugün akşam
Kayseri’ye gelecek. Yarın ise gazetecilerle bir araya gelecek olan Aydın çeşitli ziyaretlerde
bulunacak. Aydın, daha sonra Kayseri’den ayrılacak.
Trabzonlu Aydın’a seçim göndermesi
Ziyaret arifesinde MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’dan ilginç bir çıkış geldi. Ersoy,
kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan isim vermeden Koray Aydın’ı hedef aldığı
paylaşımında şunlara yer verdi,
“Adam memleketinden vekil seçilemiyor, ‘Erciyes'in gölgesinde diriliş’ diyor, genel başkan
aday adayı oluyor. Düğün salonunda beklerler, gel sen”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16650.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Yeşilhisar’da Kayısı Değerlendirme
toplantısı
Yeşilhisar Belediyesi ve Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından üreticiyi
Kayısı Hastalıkları ve don olaylarına karşı bilgilendirme amaçlı Kayısı Yetiştirme ve
Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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Uzman eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Yeşilhisar Belediye Başkanı
Abdulkadir Akdeniz; “Konuşmama başlamadan önce bugün bizleri bilgilendirmek üzere
burada bulunan kıymetli öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Kadir Uğurtan Yılmaz’a, Yard.Doç.Dr.
Kahraman Gürcan’a, Dr. Naim Öztürk’e, Dr. Ali, Fehmi Soygeniş’e ve Tarsim Adana Bölge
Müdürü İrfan Alkaş’a şükranlarımı sunuyorum. Kayısı İlçemizde ciddi bir potansiyel
olmasına rağmen gerek hastalıklar ve gerekse don olayları dolayısıyla ekonomik girdilerimize
ciddi bir katkısı olmuyor. Çocukluğumuzdan beri biliriz ki ilçemizde büyük oranda bir kayısı
yetiştiriciliği var. Ama bunu derleyip toplayıp sistemli bir şekilde Türkiye’nin ürünü şeklinde
kayısıdan daha fazla kazanç sağlama noktasında etraflı bir çalışma yapamadık. Önceki
Belediye Başkanlığım döneminde Kayısımızı tanıtmak ve popülaritesini artırmak maksadıyla
Kayısı Festivalleri gerçekleştirdik ve Kayısı Birliğini kurduk.
Ancak potansiyel açısından ciddi bir mesafe alamadık. Şüphesiz bunda hepimizin eksiklikleri
var. İlçemizin kayısısını daha potansiyel bir ürün ve daha verimli bir ürün haline getirme
adına bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Kayısının yetiştiriciliği, Kayısının hastalıkları ve don
olaylarına pratikte nasıl bir tedbir alınması gerekir gibi konularda bir yol haritası çıkararak
Yeşilhisar Kayısısını hak ettiği yere getirmek için Belediyemiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz ile
bu konuyu tartışacağız. Kayısı yetiştiriciliği ile ilgili sizleri daha donanımlı hale getirmek ve
konu hakkında bilgi sahibi olmanız gayesiyle toplantılarımız seminerlerimiz ve eğitimlerimiz
devam edecektir. Kayısı üretimi açısından Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olan
ilçemizi Kayısı yetiştiriciliği noktasında daha üst seviyelere taşıyacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16651.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Uzmanlardan YGS'ye girecek öğrencilere
kritik öneri
Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 13 Mart Pazar Günü
gerçekleşecek. Uzmanlar, aşırı kaygının başarısızlığa ve depresyona varabilen sonuçları
olabildiğini belirterek, ailelere önerilerde bulundu.
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İzmir Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tarkan Amuk, sınav kaygısının
öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olduğunu söyledi.
Tarkan Amuk, kaygı derecesi yüksek olan öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş
gözlendiğini belirterek "Ders çalışmayı erteleme, sınav ve hazırlığı hakkında konuşmayı
reddetme vardır. Soru sorulmasından rahatsız olurlar. Dikkat dağınıklığı, odaklanamama,
karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsızlık ya da tersine aşırı yeme
meydana gelebilir. Çalışılmasına karşın performans düşüklüğü kaygının varlığını gösterir”
dedi.
"SINAVI ÖLÜM KALIM SORUNU YAPMAYIN"
Ailelerin sınırlarının farkında olması gerektiğini kaydeden Psikiyatrist Tarkan Amuk, “Anne
ve babalar çocuklarına güven ve sorumluluk vermeli, onları önemsemeli, olumlu geri
bildirimde bulunmalıdır. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı,
akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Duygu ve düşünce paylaşımı, empati önemlidir.
Sınavı yüceltmeme, ölüm kalım sorunu yapmama, yüreklendirici davranma önerilmektedir.
Çocuklar koşulsuz sevilmelidir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı, uygun aile ortamı
sağlamalı ve uygun problem çözme davranışları geliştirilmelidir” diye konuştu.
"KAYGIYLA BAŞA ÇIKIN"
Amuk, öğrencilerin kaygıyla başa çıkmasının mümkün olduğunu dile getirerek, “Gerçekçi
olmayan düşünme alışkanlıkları farklı bir gözle yeniden değerlendirmek, nefes alma ve
gevşeme egzersizleri, kaygıyı bastırmaya değil, onu kabul etme ve tanımaya çalışmak ile
dikkatini başka noktalara odaklama tekniği kaygıyla başa çıkma konusunda etkin yollardır”
dedi.
SINAV ÖNCESİ VE ESNASINDA NELER YAPILMALI?
Tarkan Amuk, çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumları gözden geçirerek yeni bir
zihinsel yapılanma oluşturmaya çalışmak gerektiğini söyledi.
Zamanın iyi kullanılması gerektiğini anlatan Amuk, şöyle konuştu: "Beslenme ve uykuya
dikkat edilmelidir. Sınava yönelik çalışmaları son güne veya geceye bırakmamak önemlidir.
Uygun yöntemle kaygının azaltılmasını sağlamak gerekir. Sınav esnasında öğrenciler
kontrollü olmalı. Sorulara yanıtlayabileceği sorulardan başlamalı, kaygıyı azaltmaya yönelik
hızlı gevşeme, dikkat artırma teknikleri ile nefes alıştırması yapmalılar.”
"UZMANA DANIŞIN"
İzmir Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Tarkan Amuk, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Çocuğunuzda depresyon, anksiyete bozukluğu, uyku bozukluğu gibi ruhsal belirtilerden
dolayı işlevselliğinin bozulması, kaygıyla başa çıkmak için uygun olmayan yol kullanma,
davranış bozukluklarının görülmesi psikiyatrik destek gerektiğinin başlıca göstergeleridir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16652.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sarıoğlan ve mahalleleri yeşillenecek,
çiçeklenecek
Sarıoğlan Belediye ekipleri, ana yol kenarları, orta refujlar, mahalle merkezleri, mezarlıklar,
oyun park ve bahçe çevrelerinin yeşillendirilmesi ve çiçeklendirilmesi için çalışma başlattı.
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Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ın talimatı ile harekete geçen belediye ekipleri,
ilçe merkezinden başlayarak ‘yerleşim merkezlerinin imajı ve görünümünde önemli rol
oynayan orta refujların çiçeklendirilmesi, yol kenarlarına farklı ağaç fidanları dikilmesi için
çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, çiçek dikilecek topraklı yerlerin ot ve taşlarını
temizledikten sonra toprağı yumuşattı. Yol kenarlarına fidan dikilmesi içinde çukurlar açmaya
başladı. Bu çalışmalar kademeli olarak diğer mahalle ve yerleşim merkezlerinde de devam
edecek.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, hemen her konuda ihmal edilen ve geri
bırakılan ilçenin imajından başlayarak bunu değiştirmekte kararlı olduklarını tekrarladı.
Başkan Yıldız “Şehir, ilçe ve mahalle merkezleri, meydanları, çiçekleri, fidanları, park,
bahçeleri ile gündeme gelir. Biz de, hazırladığımız proje ve program dahilinde bu çalışmaları
aralıksız devam ettiriyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz, belediyenin bu çalışmalarına
koruyarak yardımcı olmalarıdır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16653.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil
takla attı
Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla attı.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana
gelen kazada, 38 YR 795 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığını
öğrenildi. Meydana gelen kazada, otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması
sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye
kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16654.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Gurur dolu 21 yıl
Gazeteniz Kayseri Gündem bugün itibarıyla 21 yaşında. 10 Mart 1995 tarihinde idealist bir
kadro tarafından zor şartlarda kurulan Kayseri Gündem, çile ve mücadele dolu uzun yılların
ardından 21. yaşına girdi.

10 Mart 2016 Perşembe 10:10

En zor zamanlarda bile yayın ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık yapmaya çalışan
gazetemiz kadrolarına her zaman destek vererek bize “gurur dolu 21 yıl” yaşatan siz değerli
okurlarımıza ve gönül dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.
Kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle gazetemizin yayın hayatına atıldığı ilk günden bugüne
kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Geldiğimiz noktada güçlenen yeni kadrosuyla Kayseri Gündem, habercilik çıtasını
yükselterek ilkeli, tutarlı ve dik duruşunu sürdürecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16655.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kahramanlarımızı uğurladık
Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralı oldukları halde teröristleri etkisiz
hale getiren şehit Özel Harekat Polisleri Hakan Yılmaz Karaman’da Muzaffer Tufaner ise
memleketi Yozgat’ta binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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Cenazeye binlerce vatandaş katıldı
Şırnak’ın İdil ilçesinin PKK’lı teröristlerden temizlendiği gün girdiği çatışmada şehit düşen 2
çocuk babası Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz’ın (38) cenazesi, askeri uçakla önce
Konya’ya oradan da karayoluyla Karaman’a getirildi. Şehidin cenazesi defnedilmeden önce
Hacı Celal Mahallesi 555 Sokakta bulunan kız kardeşinin evine getirilerek helallik istendi.
Burada şehit Hakan Yılmaz için dua edilirken, şehidin ailesi ve akrabaları tabuta sarılarak
gözyaşı döktü. Helallik sonrası şehidin cenazesi Aktekke Camisi yanında bulunan Kent
Meydanı’na getirildi. Cenaze törenine, Karaman Valisi Murat Koca, Konya Valisi Muammer
Erol, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü
Mehmet Şahne, şehidin Kayseri'den birlikte görev yaptığı özel harekat polisleri, askeri ve
mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından şehit Hakan Yılmaz, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir
mezarlığında bulunan Polis Şehitliğine dualarla defnedildi.
"Şehit olacağım, sizleri de cennete götüreceğim"
11 yıllık polis memuru olan Hakan Yılmaz'ın 6 ay önce görev yaptığı Mardin'den Kayseri'ye
tayinin çıktığı, operasyonlar başladıktan sonra geçici görevle İdil'e gittiği öğrenildi. 2009
yılında umreye giden Yılmaz'ın, İdil'de operasyonların sona ermesinin ardından 1 hafta izine
çıkacağı sonrasında da Hakkari Yükekova'ya görevli olarak gideceği belirtildi. Şehit Hakan
Yılmaz'ın operasyona giderken kayınpederi Mustafa Gümüştaş'ı arayarak, "Çocuklarım size
emanet. Vasiyetim, şehit olursam beni Karaman Şehitliğine defnedin" dediği de ortaya çıktı.
Şehit Hasan Yılmaz'ın yine bir hafta önce annesiyle telefonla görüşerek, "Anne merak etme,
ben şehit olacağım. Sizleri de cennete götüreceğim. Sakın cenazemde devletime laf söyleme"
dediği ifade edildi. 8 yaşında Tuana ve 12 yaşında Hatice Kübra isminde iki kız çocuğu
babası olan şehit Hakan Yılmaz'ın eşi Tuba Yılmaz'ın (30) kocasına, "11 yıldır hep Doğu'da
dolaşıyoruz, kurum değiştir" dediği, şehidin ise, "Ya bunların kökünü kazıyacağız, bitireceğiz,
ya öleceğiz" dediği, her gittiği operasyondan sonra bugün de şehit olamadık diyerek
yakınlarına anlattığı öğrenildi.
Şehidin annesi: ağlamayacağım, dik duracağım
Şırnak’ta şehit düşen iki özel harekat polisinden Muzaffer Tufaner ise yapılan törenin
ardından Kayseri’ye, oradan da baba ocağı Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyüne
getirildi. Şehit Polis Tufaner için evinde helallik alındı. Burada güçlükle ayakta duran şehidin
annesi Ayten Tufaner, “Oğlumun vasiyeti var. Ağlamayacağım, dik duracağım, onlara fırsat
vermeyeceğim” dedi. Şehidin polis kardeşi Ramazan Tufaner de annesine sarılarak onu teselli

etmeye çalıştı. Şehidin büyük oğlu törende babasının kepini, kızı da beresini taktı. Küçük oğlu
Ahmet ise asker selamında bulundu.
Daha sonra şehidin cenazesi cenaze aracıyla Çapanoğlu Camii'ne getirildi. Burada şehit
polisin tabutu mesai arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak, musalla taşına konuldu.
İkindi namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şehitler için dua edildi. Daha sonra
kılınan cenaze namazından sonra şehidin cenazesi omuzlarda taşınarak köy mezarlığında
toprağa verildi.
Cenaze törenine eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski Maliye Bakanı
Lütfullah Kayalar, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Yozgat
milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, şehit polisin mesai arkadaşları,
polis ve askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16656.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydaklar, Sincan F Tipi Cezaevine
nakledildi
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanan Hacı Boydak ve Memduh Boydak, Ankara Sincan F tipi Kapalı
Cezaevine nakledildi.

10 Mart 2016 Perşembe 10:47

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hacı Boydak ile Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak ile Erol Boydak ve
Murat Bozdağ geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı.
Sorguları tamamlananlardan Erol Boydak ve Murat Bozdağ, savcılık tarafından serbest
bırakılırken, Hacı Boydak ve Memduh Boydak ise sevk edildikleri mahkeme tarafından
tutuklanmıştı.
Tutuklu bulunan Hacı Boydak ve Memduh Boydak, güvenlik gerekçesiyle Ankara Sincan F
tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16657.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İzmirli girişimciler Kayseri’ye geliyor
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yönetim Kurulu olarak
Ege Serbest Bölgesi Yönetim Kurulunca davet edildiklerini hatırlatarak, gerçekleştirilen
ziyaretin olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.
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Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu olarak 3-4 Mart tarihleri arasında Ege Serbest
Bölgesi’ne İnceleme, araştırma ve tanıtım programına Kayseri Kent Yöneticileri ile birlikte
adeta bir çıkartma yaparak Kayseri kent ekonomisini, ekonomik ve ulaşım olanaklarını
anlattıklarını ve Kayseri Serbest Bölgesi hakkında detaylı bilgi aktardıklarını hatırlatan
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest
Bölgesi olarak işbirliği içerisinde ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak adına neler yapılabilir
konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, çünkü Kayseri’nin deniz ulaşımına uzak
olmasına karşın hammadde kaynaklarına yakınlığı ile avantajlı bir konumda olduğunu
kaydetti.
Kayseri Serbest Bölgesi’nin coğrafi yapı ile İpek yolu üzerinde olması gibi bir çok avantajı
olduğunu, özellikle birçok hammaddenin merkezinde olmasının cazibeyi artırdığını ifade eden
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu
açıklamalarda bulundu:
“Kayseri, Anadolu’nun merkezinde adeta bir bölge şehridir. Sağlık merkezleri, alışveriş
merkezleri, esnaf siteleri ve büyük ölçekli üretim merkezleri ile Anadolu’nun adeta altın
şehridir. Tarihten gelen bu süreç bugün yine ağırlığını hissettirmektedir. Anadolu’nun
ortasında KAYSER ile yani Kayseri Serbest Bölgesi ile dünya ülkelerine ihracat
gerçekleştirerek ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Ege Serbest Bölgesi’nin davetlisi olarak
İzmir’e tanıtım ve inceleme gezisine iştirak ettik. Ege Serbest Bölge'de üretilen ürünlerin
sergisini gezerek yetkililerden ürünler hakkında bilgiler aldık. Gezinin son bölümünde yapılan
toplantıda ise ESBAŞ ile KAYSER olarak işbirliği içerisinde ülkemiz ekonomisine katkı
sağlamak adına neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Davet üzerine
yapılan ziyaret olumlu sonuçlar doğurmuştur. Ege serbest bölgesinden bir grup girişimci
önümüzdeki günlerde Kayseri’yi ziyaret edeceklerdir”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16658.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sanayi üretimi 5 ayın zirvesinde
TÜİK verilerine göre, Ocak ayında sanayii üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.
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TÜİK, Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Ocak'ta takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi yüzde 5,6 arttı. Sanayi üretimi Ağustos ayından bu yana en yüksek
artışı kaydetti. En son Ağustos 2015'te sanayi üretimi yüzde 6,9 artmıştı.
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,2 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ocak'ta bir önceki aya göre
yüzde 1 artış gösterdi. Ocak'ta bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 2,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 azaldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16659.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Dünya Oryantiring Günü Kayseri’de
düzenlenecek
Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, okul sporları Oryantiring yarışmaları Beştepeler mesire
alanında yapıldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını veren İl Oryantiring Temsilcisi
Ziya Bahadır “11 Mayıs Dünya Oryantiring Günü” nün Kayseri’de düzenleneceğini söyledi.
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Okul Sporları Oryantiring Yarışmaları için Beştepeler mesire alanında gelen öğrenciler hava
sıcaklarının artmasıyla keyifli yarışlar çıkardı. Özellikle ormanlık ve doğal ortamlarda harita
yardımıyla gideceği yöne en kısa zamanda ulaşmayı hedefleyen Oryantiring yarışmalarına
300 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Ziya Bahadır tarafından

verildi. Dereceye giren sporcular Kayseri’yi Türkiye Oryantiring Şampiyonasında temsil
edeceğini belirten İl Temsilcisi Ziya Bahadır, 11 Mayıs Dünya Oryantiring Günü’nün,
‘Okullardan Hedefe Dünya Çocukları Elele’ sloganı ile bu yıl Kayseri’de kutlanacağını ifade
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16660.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Başbakan’dan Avrupa’da Kayserili
pazarlığı
Başbakan Davutoğlu, AB Zirvesi'ndeki görüşmeleri “Kayserili pazarlığı” yaptıkları şeklinde
yorumlarken bu sayede vize ve yardım konularında netice alındığını söyledi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel dönüşünde uçaktaki gazetecilere konuştu. Avrupa
Birliği liderleri ile uzun ve gergin geçen zirvenin perde arkasını anlattı. "Kritik saatlerde
kapalı kapılar arkasında hangi tartışmalar yaşandı, Türkiye'nin mülteci krizine çözüm
önerilerini AB liderleri nasıl karşıladı?" bu soruları yanıtlayan Başbakan Davutoğlu ''Avrupa
Birliği ile Kayserili pazarlığı yaptık'' dedi. Davutoğlu, "Bazı ülkeler benim yanımda itiraz
edemediler ama bizim verdiğimiz öneriler çok büyük bir değişikliğe uğramadı. Sadece vize
serbestiyeti değil, aynı zamanda 3 milyar Euro daha alıyoruz" diyen Davutoğlu, "Biz ilk 3
milyarı, ilk adım olarak söylemiş ve bir yıl içinde demiştik. Onlar da iki yıl için ısrar
ediyordu. Aramızda görüş ayrılığı devam ediyordu. Fakat buna yeni bir boyut getirdik,
“Bütün masraflar artacak, 3 milyar daha istiyoruz. Geri kabulden kaynaklanan bütün
masrafları da siz vereceksiniz. Bunların hava yolu ile memleketlerine gönderilmesi sırasındaki
masraflar da size ait” dedik. Kayserili pazarlığı iyi oldu. Pazarlıkla artı 3 milyar Euro daha
almış olduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16661.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Genç Gazeteciler Suriyeli aileleri unutmadı
Kayseri Gençlik Merkezi ve ERÜ İletişim Fakültesi Genç Gazeteciler Kulübü, Suriyeli aileler
için ortak bir sosyal sorumluluk projesiyle bir araya geliyor.
10 Mart 2016 Perşembe 11:36

Projenin amacı Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere elbise ve çocuklar için kırtasiye malzemeleri
toplamak. Yardımlar yarın İletişim Fakültesi Genç Gazeteciler Kulübü tarafından toplanacak.
Yardımların toplanması için yarın (Cuma günü) son gün. Toplanan yardımlar Genç
Gazeteciler Kulübü tarafından Cumartesi günü Eskişehir Bağları civarında yaşayan ihtiyaç
sahibi Suriyeli ailelere teslim edilecek.
Yardım kampanyası hakkında Gazetemize bilgi veren Genç Gazeteciler Kulübü Başkanı ve
iletişim fakültesi öğrencisi Kader Ölmez, “Erciyes Üniversitesi Genç Gazeteciler Kulübü ve
Kayseri Gençlik Merkezi işbirliği ile düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projemiz kapsamında
Eskişehir Bağları’nda yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerimize yardımda bulunmak ve
sıkıntılarına dikkat çekmek istiyoruz. Bu projeyi özellikle çocukların yanında olduğumuzu
hissettirmek adına düzenliyoruz” dedi.
Haber - Fotoğraf: Rukiye Davarcı/Mehmet Şirin Karpuz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16662.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Tayland’dan tutuklu Uygur Türklerine
işkence
İşgalci Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamaları sebebi ile kaçarak
Güneydoğu Asya ülkelerine iltica eden Uygur Türkü mültecilere Tayland polisinin baskı ve
işkenceleri sürüyor. Halen Tayland hapishane ve tutukevlerinde 50 Uygur mülteci bulunuyor.
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Özgür Asya radyosunun bildirdiğine göre, başkent Bangkok yakınlarındaki bir
Hapishane’de Tutulan Ömer Osman, Mehmet Yusuf, Ali Muhammed, Abdulhekim
Abdulaziz ve Yasin adlarındaki 5 tutuklu Uygur mülteciye Hapishane polisinin işkence
yaptığı ve feci şekilde dövdükleri belirtildi. İşkence ve dövme olayının 29 Şubat
gecesi Hapishane nöbetçisi olan Tayland’lı polisin televizyonda tutukluları porno film
izlemeye zorladığı ve bu filmi izlemek istemeyen tutuklular ile aralarında tartışma çıktığı
bildirildi. Bunun üzerine Tayland polisinin tutuklu Uygur Türklerine işkenceler yaptığı feci
şekilde dövüldükleri bildirildi. Dövme ve işkence sonucunda bir tutuklunun ağır şekilde, 2
kişinin ise başından ve diğerlerinin de çeşitli yerlerinden yara aldıkları belirtildi. Halen
Tayland Hapishane ve tutukevlerinde 50 Uygur mülteci bulunuyor.
Dilşat Reşit’ten kınama
Dünya Uygur Kurultayı adına sözcü Dilşat Reşit bir açıklama yaparak işkence
olayını kınadı ve bu olaydan büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.
Yaralıların en kısa zamanda tedavi edilmesini ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını da
talep etti.
Tayland yönetimi Çin’in baskı ve talebi üzerine geçen Temmuz ayında 109 Uygur Türkü
mülteciyi Çin’e teslim etmişti. Bangkok’a gelen Çin uçağına bindirilen Uygur mültecilerin
kafalarına çuval geçirilerek götürülmesi büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti. Türkiye
başta olmak üzere bir çok ülke Tayland ve Çin yönetimlerini bu insanlık dışı
uygulamalarından dolayı kınamış ve protesto etmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16663.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kadışehri’nden Bayırbucak
Türkmenleri'ne yardım
Yozgat Kadışehri Kaymakamlığı tarafından Bayırbucak Türkmenleri için başlatılan yardım
kampanyasında toplanan malzemeler gönderildi.
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Kadışehri Kaymakamı Arif Gül gözetiminde ve İlçe Müftüsü Abdullah Yalmanın
başkanlığındaki komisyon organizesiyle toplanan yaklaşık 25 ton kuru gıda TIR’a yüklenerek
gönderildi. Kadışehri Kaymakamlığı önünde yapılan programa Kaymakamı Arif Gül,
Belediye Başkanı Davut Karadavut ile komisyon üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam
Arif Gül, yardım kampanyasına katılanlara ve organize eden komisyon üyelerine ve
vatandaşlara teşekkür ederek, bu yardımların çok öneme olduğunu söyledi.
Yardım organizasyonunu çalışmasıyla ilgili kısa bir bilgi veren İlçe Müftüsü Abdullah
Yalmanın duasıyla yardım tır uğurlandı. Yalman, yapılan yardımlar içerisinde 15 ton un ve 10
tona yakın makarna pirinç vb kuru gıda ile çocuk bezi, maması ve bebe bisküvisi

gönderildiğini ayrıca nakit olarak da 38 bin 141 TL Hatay AFAD il Müdürlüğünün verdiği
hesaba aktarıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16664.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Kardeş Aile” projesiyle sığınmacılara daha
iyi bir hayat
Yozgat Belediyesi, İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle oluşturulan
'Kardeş Aile Projesi' ile sığınmacılara daha iyi bir hayat olanağı sağlanıyor.
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Yozgat Belediyesi, il müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle oluşturulan
kardeş aile projesinde, kendisine kardeş aile edinen sivil toplum kuruluşu veya vatandaşlar,
kardeş aile edindiği sığınmacıların, kira, elektrik, su, gıda ve giysi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kardeş aile projesi kapsamında oluşturulan komisyon şehirde yaşayan sığınmacı aileleri tek
tek ziyaret ederek kayıt altına alıp ne gibi ihtiyaçları varsa onları tespit ederek yardım etmeye
çalışıyor.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, son dönemde Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylarla
ilgili olarak Türkiye'nin bir çok şehrinde olduğu gibi Yozgat’ta da Suriye ve Irak’tan gelen
çok sayıda ailenin bulunduğunu belirtti. Başkan Arslan, “Bunların bir kısmının sıkıntıları yok
ama önemli kısmının maddi anlamda sıkıntıları var. Bu noktada zaman zaman hoş olmayan
durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Baştan beri gerek yemek gerekse kuru gıda olarak biz
ailelere yardımcı oluyoruz. Bu arada ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşları da bu ailelere
yardımcı olmak için bir gayret içerisindeler. Fakat zaman içerisinde biz belediye olarak
gördük ki bu gayretler güzel gayretler ama organize olmadığı içinde kaynak israfına sebep
oluyor. Bu noktada biz Yozgat’ta üç ay önce sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek
suretiyle Ensar- Muhacir kardeşliği platformu adı altında bir çalışma başlattık. Burada
yapmak istediğimiz iki şey vardı. Birincisi, sivil toplum örgüt temsilcilerinin yapacağı
yardımların koordineli bir şekilde uygun olan yerlere gitmesini sağlamaktır. Çünkü bazı
ailelere gerektiğinden fazla yardım gidiyor. Bazı ailelere de hiç yardım gitmiyor. Daha çok
sesini duyuran daha çok bağıranlara yardım gidiyor ama bir kenarda kalanlara gitmiyor. Bu
noktada bütün bu ailelerin kayıtları ve ekonomik durumları bizce bilindiği için biz sivil
toplum örgütlerinin yapmış olduğu yardımları belediye olarak organize ettik ve bu
yardımların tam manası ile yerine ulaşmasını sağladık. Böylece yardım israfının önüne
geçmiş olduk. İkincisi de bilhassa cami önlerin de dilencilik yapan aileler vardı. Bu da hoş
olmayan bir görüntüydü. Bu görüntüyü de ortadan kaldırmak için sivil toplum örgütlerinin
hepsine birer ikişer tane kardeş aile verdik. O sivil toplum örgütü o ailenin bütün sorunlarıyla
ilgileniyor ve bütün sorunlarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu kişiler ve ailelerin

Yozgat’a ve Türkiye’ye adaptasyonu konusunda gerek adet gerekse dil noktasında gerekse
dini ihtiyaçlar noktasında yardımcı olunuyor” diye konuştu.
Yardım komisyonunda yer alan Yozgat Müftülüğü Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Şube
Müdürü Fevzi Yılmaz da, Yozgat’ta mukim olan sığınmacılara yönelik olarak bilhassa cami
önlerindeki dilenmelerini azalmak maksadıyla bu projenin hazırlandığını belirterek,
“Öncelikle müftülükte çalışan görevlilerimizle başlattık. İlk desteği veren Divasen verdi.
Bizim bu kardeş aile projesindeki amacımız, buraya gelen sığınmacı ailelerin buradaki
Yozgat’ta ki hayata intibaklarını sağlamak, onların güzel bir şekilde geçimlerini temin
etmektir. Sığınmacı aileler, burada iş bulamıyoruz diye camilerde dilenmeyi sanki meslek
haline getirmişler. Dolayısıyla biz bunun önüne geçip, hem bu çocukların eğitimini
almalarını, hem de Suriyeli aile ve diğer sığınmacıların yardım almaları için bu projeyi
başlattık. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarından ve bilhassa belediyemizden çok büyük
destek görüyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Yaklaşık 20 kişilik bir aileyi kendilerine kardeş aile olarak seçen Divasen Yozgat Şube
Başkanı Osman Taşcı, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” hadisi şerifi
gereğince genelde tüm insanlığa özelde de Müslüman kardeşlerimize yardım etmek hem
Müslümanlığın özelliği hem de görevi olduğunu ifade ederek, “Müftülüğümüz bize bu teklifi
yaptığında tereddütsüz kabul ettik. Haftada bir kez kardeş ailemizi ziyaret ediyoruz,
eksiklerini tespit edip ertesi günü eksikleri kardeş ailemize sunuyoruz” dedi.
Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak Yozgat’a sığınan 35 yaşındaki Muhammet Osman, eşi ve
4 çocuğuyla birlikte savaşta eşini kaybeden kız kardeşi ve 7 çocuğuna bakmaya çalışıyor.
Hazırlanan projeden dolayı teşekkür eden Muhammet Osman, “Türkiye bize sahip çıktı.
Bizimle yakından ilgileniyor. Bu projede bizim için çok iyi fakat biz, bu şekilde yapılan
yardımlardan çok iş verilmesini istiyoruz. Biz çalışalım ailemizi geçindirelim, bizlere yardım
eden bütün kurumlara ve Yozgat halkına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İnfak Derneği Başkanı Davut Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de edindikleri kardeş aileye
dikiş makine verip diğer eksiklerini giderdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16665.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Mesnevi okumaları 16. Yılında
16. yılına ulaşan Mesnevî okumaları Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi’nde devam
ediyor
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Türkiye'de Mevlâna ve ölümsüz eseri Mesnevî üzerine çalışmalar yapmış akademisyenler
tarafından sürdürülen dersler meraklıları tarafından her geçen gün artan bir ilgiyle takip
ediliyor.

Önce Mesnevî'den esas metnin okunması ardından günümüz Türkçesine çevrilmesi ve söz
konusu beyit üzerinde açıklamalarla devam edilen programda katılımcılar farklı üsluplardan
ve farklı bakış açılarından Mevlâna ile tanışmış oluyorlar ve böylelikle Mesnevî'yi anlama ve
anlamlandırmada kendi üsluplarını oluşturmaları kolaylaşıyor.
Katılımın serbest olduğu Mesnevî Okumaları her hafta pazartesi akşamları sat 18:30’da
Sümer 1 Sokağı 11/9 (Kat:4) Kızılay/Ankara adresindeki TYB Genel Merkezi Mehmet Âkif
Divanı’nda gerçekleştiriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16668.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Hedef, pancarda verimliliği artırmak
Kayseri Şeker Ziraat Teşkilatına mensup 70 ziraat mühendisi Kayseri Şeker Fabrikası eğitim
salonunda yapılan pancar ekim kampanya değerlendirme toplantısı sonrasında bölgelerine
uğurlandı.
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Ziraat Mühendisleri ve Bölge Müdürleri değerlendirme toplantısına; Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Pancar
Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, Genel Müdür yardımcıları, Bölge Müdürleri ve Ziraat
Mühendisleri katıldılar.
Toplantı sonrasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay; kampanya değerlendirme toplantısı sonrasında ziraat teşkilatı ekibinin gece gündüz
demeden çalışarak 2016 hedefleri olan pancarda verimi ve şeker oranını artırma seferberliğine
büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.
Başkan Akay; "2016 Kampanya dönemi bölge toplantılarının Ziraat teşkilatı ile birlikte
değerlendirilerek yeni hedefler belirlenmiştir. Toplantıda, Kayseri Şeker olarak ortaya
koymuş olduğumuz “pancarda şeker oranını yükseltip dekardan elde edilen verimliliği
artırma” hedeflerimizin ne şekilde başarılacağı konuları görüşülerek karara bağlandı.
Bölgelerimizde pancar ekmeye başlandıktan itibaren bütün ziraat teşkilatındaki
arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gece gündüz, tatil pazar demeden bütün güçleri ile
gerçekleştireceklerdir.
Biz Kayseri Şeker olarak dekardaki verimliliği ve bu verim artışını sağladığımız takdirde
gelecek adına daha bir ümit var olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah Kayseri şeker gelecekte
karşılaşacağı
sorunlarla
ilgili
de
bu
şekilde
çözüm
üretmiş
olacaktır.
Ben Ziraat Teşkilatımızdaki bütün arkadaşlarımıza güveniyor ve inanıyorum. Bölge
toplantılarında da Çiftçilerimizin huzurlarında söyledim. Kayseri Şeker’in Ziraat teşkilatı ve
Kayseri Pancar Kooperatifinin bünyesinde görev alan arkadaşlarımız Şeker Pancarı tarımını
Türkiye’de en iyi bilen ve gerçekleştiren insanlardır.

Çiftçilerimiz bu arkadaşlarımızın rehberliğinde Türkiye’nin en başarılı üretimini
gerçekleştirecek ve en yüksek gelirini de elde edeceklerdir. Bunun tabii ki Kayseri Şeker’e de
önemli bir katkısı olacaktır. Çiftçilerimize şimdiden hayırlı bereketli bir Kampanya dönemi,
arkadaşlarımıza da bu hedeflere ulaşma konusunda gayret ve başarılar diliyorum.
Kampanyamız hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16669.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Hindistan Büyükelçisi'nden, Rektör
Güven’e ziyaret
Hindistan Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr.
Muhammet Güven’i ziyaret etti.
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Edebiyat Fakültesi Hindoloji Bölümü’ne destek, kitap bağışı ve sergi açılışı için Erciyes
Üniversitesi’ne gelen Hindistan Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, ERÜ Rektörü Prof. Dr.
Muhammet Güven’i ziyaret etti.
Ziyarette yaptığı konuşmada Büyükelçi Rahul Kulshreshth, Türkiye ile Hindistan arasındaki
kültürel işbirliği çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi. Büyükelçi Kulshreshth,
“Erciyes Üniversitesi’ndeki Hindoloji bölümünü ziyaret ve destek için buraya geldik. Bu
bölüm iki ülkenin kültürel işbirliğinde önemli görev üstleniyor. Hindoloji bölümüne kitap
bağışlıyoruz. Hindoloji bölümünün daha aktif olması için elimizden gelen her türlü desteği
vereceğiz” dedi.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, nazik ziyaretinden dolayı Büyükelçi Kulshreshth’e
teşekkür ederken, Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hindoloji bölümüne
akademik destek istedi.Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16672.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İlim Hikmet Vakfı’ndan öğrenci kampı
Kayseri Bölgesi üniversite öğrencileri "Adalet ve Sorumluluk Temelinde İslami Hareket" üst
başlıklı kampta buluştu.
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Kayseri, Sivas, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'ta üniversite okuyan öğrenciler 5 Mart
Cumartesi sabahı İlim Hikmet Vakfı'ndan hareket ederek kamp yeri olan Gesi Bağlarına geçti.
Kamp Erdal Ergenç'in selamlama konuşmasıyla başladı. Ergenç kampın ve bu tarz ortamların
öneminden bahsetti ve kampın azami verimde geçmesi için katılımcılara bazı önerilerde
bulundu.
Daha sonra Furkan Ceylan sorumluluklarımız üzerine bir konuşma yaptı. Konuşmasını geçen
yıllardaki kamplardan ve öğrenci faaliyetlerinden örnekler vererek renklendiren Ceylan
kampların son derece önemli olduğunun farkına varılmasını istedi ve bu anların ilerleyen
yıllarda da asla unutulmayacağını belirtti.
Ardından Ruşen Tutal, "Yürüyüşte Adalet" üzerine bir konuşma yaptı. Adalet kavramının
üzerinde yoğunlaşıldığı ve dinleyicilerin de aktif olarak katıldığı güzel bir program
gerçekleşti.
Öğleden sonraki ikinci oturumda Ruşen Tutal moderatörlüğünde kardeşlerin birbirini daha
yakından tanıması için "Adil Sorgulama" isimli program icra edildi.
Akşam, Yazar Abdullaziz Tantik gençlerle soru cevap şeklinde ilerleyen ve ana teması
İslamcılık olan verimli bir söyleşi yaptı. Daha sonra güncel meseleler hakkında yorumlar
yapan Tantik, gençlere olayları farklı açılardan yaklaşmanın önemini anlattı. Program yapılan
çiğköfte ve söylenen ezgilerle son buldu.
Günün ilk programında grup çalışması için öğrenciler 3 gruba ayrıldı. Her bir gruba "Sosyal
medya kullanımı, kadın erkek münasebetleri konusunda Müslüman erkeğin dikkat etmesi
gereken hususlar ve Muhacirlere yaklaşımımız" üç başlığından biri soruldu. Her grup kendi
başlığıyla ilgili değerlendirme yapıp raporunu sundu.
Daha sonra "Tesbit'ül Hars" isimli bilgi yarışması yapıldı. Etkinlik çok renkli anlara sahne
oldu. Üniversiteli gençler zorlayıcı soruları cevaplama gayretine girdiler.
Öğleden sonra Bilal Tunçtürk "Sen Olsaydın Ne Yapardın?" başlığı altında hayatımız
boyunca küçük büyük farketmez karşılaşacağımız olaylara müdahale etmekten, doğru
bildiğimizi uygulamaktan çekinmemek gerektiğinden bahsetti. Ayrıca çeşitli karakterler
belirleyerek onların yerinde olsan yaşama dair ne tür önerilerde bulunurdun sorusu üzerinden
beyin fırtınası yaptırdı.
Günün son oturumunda "Davası olmayan adam, adam değildir." anafikri üzerine
Erkam Emer; Malcolm X,
Safa Asaroğlu; Abdullah Galip Bergusi,
Emrullah Kurtuluş; Muhammed Esed,
Ahmet Çınar; Said Hatipoğlu şahsiyetlerini anlattılar.

Kapanış programında İlim Hikmet Vakfı yönetim kurulu üyeleri, öğrencilerle bir araya
gelerek hasbihalde ve kamp değerlendirmesinde bulundular.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16673.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Koray Aydın Kayseri’ye geliyor
Olağanüstü kongre süreci henüz belirlenemeyen Milliyetçi Hareket Partisi’nde parti genel
başkanlığına aday olan isimler delegelerle görüşmelerini sürdürüyor. MHP Genel Başkan
Adayı Koray Aydın, yarın Kayseri’ye geliyor. Bir dizi programlara katıldıktan sonra Elit
Düğün Salonu’nda partililerle buluşacak olan Aydın, Cumartesi günü gazetecilerle bir araya
gelecek.
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MHP'den kurultay için mahkemenin kararı beklenirken, genel başkan adaylarının programları
hız kazandı. Adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Koray Aydın bugün Kayseri’ye
gelecek. Akşam saatlerinde Kayseri’de olacak olan Aydın, kent girişindeki zabıta kontrol
noktasında karşılanacak. Aydın, daha sonra Elit Düğün Salonu’nda partililerle buluşacak.
Aydın, burada partililere olağanüstü kurultay süreci ile ilgili bilgi verecek. Aydın, daha sonra
televizyon programına katılacak.
Cumartesi günü ise gazetecilerle bir araya gelecek olan Aydın, daha sonra çeşitli ziyaretlerde
bulunacak. Aydın, daha sonra Kayseri’den ayrılacak. Koray Aydın, Kayseri ile birlikte 10 gün
içinde 4 kenti ziyaret edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16674.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Hindistan Ankara Büyükelçisi’nden Valilik
ziyareti
Erciyes Üniversite ile işbirliği anlaşması yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere
ilimize gelen Hindistan Büyükelçisi Kulshreshth Valiliği ziyaret etti.
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Büyükelçi konuğunu Valilik girişinde karşılayan Vali Vekili Erdoğan Aygenç, ziyarette
yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hindistan arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi
temennisinde bulunarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Kayseri 6 bin yıllık
tarihi ile Anadolu’nun en eski yerleşim yerleri arasındadır. Kültepe’de yapılan kazı
çalışmalarında da Kayseri’nin bu ticari ve kültürel geçmişinin de izlerine rastlanmıştır. 6 bin
yıllık geçmişin izleri bugün halen yaşatılıyor. Kayseri, sanayi ve ticarette Anadolu’da çok
önemli bir yere sahiptir. 3 Organize Sanayi Bölgesi ve dünya çapında şirketleri ile önemli bir
ticari ve sanayi potansiyeli bulunmaktadır. Kayseri sanayi ve ticaretinin yanında son
zamanlarda yapılan önemli yatırımlarla, turizmde de iddialı konuma gelmiştir. Erciyes Kış
Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen kamu ve özel sektör yatırımları ile turizmde de önemli
mesafe kaydetmeye başladı.” dedi.
Büyükelçi Kulshreshth ise Kayseri’nin Türkiye’deki önemli ticaret ve sanayi şehirleri
arasında yer aldığını belirterek, “Hintli iş adamlarını ve turistleri Kayseri’yi ziyaret etmeleri
için cesaretlendiriyoruz.” dedi.
Hindistan ile Türkiye arasındaki ikili ticareti artırmak için büyük bir potansiyelin mevcut
olduğunu kaydeden Büyükelçi Kulshreshth, iki ülkenin geçen yıl ki ticaret hacminin 6,5
milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Ziyarette, Büyükelçilik Baş Katibi Stalin Babu Cheekatla da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16676.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Tarım Fuarı Türk Dünyası'nı buluşturdu
Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, 11'inci kez Kayseri'de açıldı. Fuarda önceki
yıllarda olduğu gibi yine renkli görüntüler yaşandı. Açılış öncesinde Doğu Türkistanlı
çocuklar folklor gösterisi sunarken, müzisyen Namık Kemal Bilgin tarafından mini bir konser
verildi. Türk devletlerinin geleneksel kıyafetlerini giyen gençler ise dikkat çekti. Daha sonra
protokol konuşmalarına geçildi. 11. kez Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışına, Vali
Vekili Erdoğan Aygenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, bazı ilçe belediye başkanları ile Ziraat Odaları'nın
başkanları, tarım firmalarının temsilcileri, çiftçiler ve davetliler katıldı.
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Akay: Çiftçiler açısından çok önemli
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuşmasında
fuarın tanıtım açısından önemine vurgu yaparak “Bu fuar bütün Orta Anadolu açısından çok
önemli. Özellikle de çiftçilerimiz açısından değerli buluyoruz. Bu fuar bildiğiniz gibi
firmalarla, firmaların geliştirdiği ürünlerle, makinelerle çiftçinin buluşmasını sağlıyor.
Çiftçimizin yeni teknolojilere uyum sağlaması ve kendini geliştirmesi konusunda önemli
katkılar sunuyor. Çiftçilerimizin bundan yararlanıyor olması bölgemizdeki tarımın gelişmesi
açısından önemli. Biz de çiftçilerimizin bundan en iyi şekilde faydalanması için elimizden
geldiğince katkı sağlıyoruz. Kayseri Şeker Pancarı ve Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak bu
fuara bütün gücümüzle destek veriyoruz” dedi.
“Fuarı markalaştıracağız”
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan ise, Türkiye’nin tarımda gayrisafi
milli hasıla bakımından Avrupa birincisi, dünyada ise yedinci olduğunu belirterek, “Bu fuar
Türkiye’nin sadece tarım değil tüm fuarlarında en çok ziyaretçi alan fuardır. Birçok konuyu
marka haline getirdik, Kayseri’de de tarım fuarını marka haline getirmek için de çalışıyoruz.
Hedefimiz Avrupa’da birinciliğimizi devam ettirmek, bununla birlikte de, dünyada da ilk 3’e
girmek için mücadele ediyoruz” dedi.
Çelik: “Sektörün gelişmesi için tedbirler alıyoruz”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, tarım ve hayvancılık sektörünün
katma değeri ve istihdamı en yüksek olan sektör olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“Şehrimizin üretime yönelik ciddi bir endüstriyel potansiyeli var. Turizmde yüksek, eğitim ve
sağlıkta civardaki 15 şehrin cazibe merkezi haline gelecek kadar yüksek bir potansiyele sahip.
Ama tarım ve hayvancılık sektörünün bunların içerisindeki yeri çok farklı. Katma değeri en
yüksek olan, istihdamı en yüksek olan, dolayısıyla ülke ekonomisine fayda sağlaması
açısından en değerli sektörlerimizden biridir. Gerek Ankara’da hükümetimiz, gerekse yerelde
büyükşehir belediyesi ve ilçelerimiz olarak biz de bunun farkındayız. Bu sektördeki ekonomik
değerin yerini biliyoruz. Onun için tarım sektörünün gelişmesi için ne gerekiyorsa bütün
tedbirleri alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 60 kadar tarım makinesini alarak tarımla,
çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hizmetine sunmak üzere ziraat odalarına

teslim ettik. Teker teker köylerimizin ihtiyacı olduğu ama alamadığı makinelerimizi imece
usulü kullanacak şekilde organize ettik. Bunun arkası gelecek, bu makinelerin devamı
gelecek.”
Vali Vekili Erdoğan Aygenç de, fuarların bir ülkenin ya da ilin tanıtımı için çok önemli bir
dile getirdi. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle fuarın resmi açılışı yapıldı.
Açılışın ardından protokol üyeleri fuarı gezdiler. 14 ülkeden 1900 firmanın katıldığı Fuar, 1013 Mart tarihleri arasında 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16678.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“En iyi nimet alın teri ile olanıdır”
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven KAYMEK tarafından düzenlenen "Helal Kazanç" konulu
hizmet içi eğitim seminerine katıldı. Meşru ve helal yollardan çalışarak elde edilen kazancın
yine helal yollarda harcanması gerektiğini belirten Güven, Alın teri ile kazanılan peygamber
efendimizin “Kişinin el emeği ve alın teri ile kazandığından daha iyi bir nimet yoktur” sözünü
hatırlattı.

11 Mart 2016 Cuma 10:35

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim
Kursları (KAYMEK) tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine Peygamber
efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) "Kişinin el emeği ve alın teri ile kazandığından daha
iyi bir nimet yoktur" şeklindeki sözleri ile başladı. Helal kazanç deyince üç hususun iyi
bilinmesi gerektiğini vurgulayan Güven, "Birincisi çalışmak, ikincisi çalışacağımız işlerin
meşru ve helal yollardan olması, üçüncüsü ise kazancımızın nereye harcandığıdır. Helal
kazanç konusunda en çok ihmal edilen şeylerden birisi kazandığımızın nereye harcandığının
bilinmemesidir. İnsanlar kendi geçimleri ve mesul bulundukları aile bireylerinin geçimi için
çalışmıyorlarsa topluma yük olmaktadırlar" dedi.
Allah'ın insanların bu dünyada iken çalışmasını emrettiğini dile getiren İl Müftüsü Güven,
"Allah, bizlerin sorumlusu olduğumuz aile bireylerine yapmış olduğumuz harcamayı kendi
yolunda yapılmış harcama gibi kabul ediyor ve sadaka sevabı veriyor. Bu yüzden
çalışmalıyız. Allah'ın helal kıldığı dairede çalışmalıyız. İslam 'Hem meşru yollardan kazan
hem de başkalarını sömürme' diyor. Ayrıca, kazandıklarımızın helal mi haram mı olduğuna
pek dikkat etmiyoruz. Gelsin de nereden olursa olsun diyoruz. Ama neticelerine baktığımız
zaman o haram kazanç ya bu dünyada ya da ahirette azap olarak karşımıza çıkıyor.

Çalıştığımız ortamda bize verilen görevi tam olarak yerine getiriyorsak aldığımız maaş
helaldir. Ama çalışmamız gereken zamanda başka şeylerle uğraşıyorsak çalışmadığımız
zaman diliminde bize takdir edilen parayı almakla helal bir şey yapmıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16679.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Gel sen!
MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan ve bugün
Kayseri’ye gelecek olan Koray Aydın ile ilgili isim vermeden sosyal medyadan ilginç bir
paylaşımda bulundu.

11 Mart 2016 Cuma 10:38

MHP'den kurultay için mahkemenin kararı beklenirken, genel başkan adaylarının programları
hız kazandı. Adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Koray Aydın bugün akşam
Kayseri’ye gelecek. Yarın ise gazetecilerle bir araya gelecek olan Aydın çeşitli ziyaretlerde
bulunacak. Aydın, daha sonra Kayseri’den ayrılacak.
Trabzonlu Aydın’a seçim göndermesi
Ziyaret arifesinde MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’dan ilginç bir çıkış geldi. Ersoy,
kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan isim vermeden Koray Aydın’ı hedef aldığı
paylaşımında şunlara yer verdi,
“Adam memleketinden vekil seçilemiyor, ‘Erciyes'in gölgesinde diriliş’ diyor, genel başkan
aday adayı oluyor. Düğün salonunda beklerler, gel sen”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16680.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 1
ölü, 5 yaralı
Kayseri'de şehirler arası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması
sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

11 Mart 2016 Cuma 11:01

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen
trafik kazasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan İbrahim T.'nin kullandığı 46 LV 200
plakalı otobüs ile Kenan Y.'nin kullandığı 38 AB 141 plakalı halk otobüsü çarpıştı.
Kazada, otobüsün muavini Muhammed D. (29) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulanlar,
gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16681.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Etekli hırsızı araba jantı ele verdi
Arabası çalıntı, başında tülbent, altında etek, hayatı bile bedenine emanet acemi hırsız kapısını
kırarak girdiği marketlerin üçüncüsünde hiçte aklına gelmeyecek bir şekilde yakayı ele verdi.
Hırsızlık büro ekiplerinin kadın kılığına giren ‘Etekli hırsız’ 26 yaşındaki M.İ’yi çaldığı
arabanın çelik jantına yansıyan görüntüsünden tanıdı. Suçunu itiraf eden hırsız tutuklandı.

11 Mart 2016 Cuma 11:07
Kayseri’de çaldığı otomobillerle marketlerin
kapısını kırarak hırsızlık yapan ‘Etekli
Hırsız’ polisin titiz çalışması sonucu
yakalandı. Kentte farklı tarihlerde 4 adet
otomobilin düz kontak yaparak çalınması ve çalıntı otomobillerin hırsızlık olaylarında
kullanılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro
Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında araçları çalan şahsın çaldığı
araçlarla, kentteki değişik adreslerde bulunan kapısını çarpmak suretiyle kırdığı 3 marketten
hırsızlık yaptığı belirlendi.
Etekli hırsız kamerada
Hırsızlık yapılan marketlerin güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği gördüğü görüntü karşısında şoke

oldu. Hırsızın kameralara yansıyan görüntüsünde, Kadınların başlarını kapatmakta kullandığı
‘Tülbent’ ile baş ve yüzünü gizleyen ve etek giyen hırsızın kimliği kamera kayıtlarını titizlikle
inceleyen hırsızlık büro ekiplerin tecrübesi ve dikkati sayesinde tespit edildi. Üçüncü işinde
acemilikle davranan etekli hırsızın, girdiği marketlerde sigara, yazar kasa ve paraları alarak
tekrar otomobile binerek ayrıldığı sırada belinden düşen eteğini kaldırmak için eğilince çalıntı
aracın jantına yansıyan görüntüsü hırsızlık şubenin dikkatini çekti. Görüntüyü yakından
inceleyen ekipler M.İ.’nin evinde yapılan aramalarda, marketlerden çaldığı belirlenen çok
sayıda bozuk para, Samsun'dan çalındığı belirlenen otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Hakkında yakalama kararı da olduğu ortaya çıkan. M.İ.'nin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada M.İ.'nin
sorgusunda 4 otomobil çaldığı ve bu otomobillerle hırsızlık yaptığını itiraf ettiği
öğrenilirken, M.İ.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16682.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Mehmet Özhaseki’ye ziyaretçi akını
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gün
içerisinde ülkemizin çeşitli illerinden gelen belediye başkanları ve STK temsilcileriyle
görüştü.

11 Mart 2016 Cuma 11:14

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu kapsamda İlkadım Belediye Başkanı
Erdoğan Tok, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed
Cevdet Orhan ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile ayrı ayrı görüşme geçekleştirdi.
Gün içerisinde Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği Başkanı Süleyman Hacıcaferoğlu ve
yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Türkiye’nin dört bir tarafından belediye
başkanlarımız şehirlerine daha iyi hizmet götürebilmek için özverili bir çalışma yürütüyor.
Görüş almak, istişarede bulunmak ve sorunlarına çözüm bulmak için Genel Merkez’e gelen
arkadaşlarımız bir hayli çok. Belediye başkanlarımızın kendi şehirlerindeki hizmet koşullarını
birlikte değerlendirip, çözümler üretmeye çalıştık.” dedi.
Şehirlerin kendine özgü sıkıntılarının olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Her bölgenin kendine
has sorunları var ve bu sorunlara yönelik kendine has çözümleri mevcut. Biz de
belediyelerimizin sorunlarını çözmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü halka
hizmeti; Hakk'a hizmet olarak görüyoruz.” diye konuştu. Özhaseki, misafirlerine
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16683.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydak Holding’de üst yönetim değişikliği
"Paralel yapı" soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hacı Boydak'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Boydak atandı.

11 Mart 2016 Cuma 11:22

Boydak Holding’den yapılan yazılı açıklamaya göre, holdingde üst yönetim değişikliğine
gidildi. Paralel yapı soruşturmasından dolayı tutukluluk halleri devam etmekte olan Boydak
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’ın yerine, Yönetim Kurulu Başkanvekilliğini
yürüten ve aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Başkanı olan Mustafa Boydak; Holding
CEO’su Memduh Boydak'ın yerine Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Sümer;
Boyçelik A.Ş. Genel Müdürü Erol Boydak’ın yerine Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim
Aytaş; Boydak Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Murat Bozdağ’ın yerine de Genel Müdür
Yardımcısı Yahya Kemal Berber atandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16684.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sabunsuz tuvalet
Mimar Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii’nin hemen yanında bulunan tuvalette çoğu
zaman sabun bulunmuyor. Kocasinan Belediyesi tarafından işletilen ve Kayseri’deki diğer
tüm tuvaletler gibi ücretsiz olan bu tuvalet vatandaşlara “keşke ücretli olsa da, ellerimizi
yıkayabileceğimiz sıvı veya normal sabun bulunsa” dedirtiyor.

11 Mart 2016 Cuma 11:33

Kocasinan Belediyesi tarafından yaklaşık 20 yıl önce hizmete açılan Kurşunlu Camii’nin
tuvaletleri ücretsiz olması ve temizliğiyle fark edilirken, vatandaşların ellerini

yıkayabilecekleri sıvı sabun veya normal sabunların olmayışı ise bu hizmete gölge düşürüyor.
Sabunların özellikle öğleden sonraları veya akşamları bulunmaması görevliler tarafından “ne
yapalım, çalınıyor” bahanesiyle geçiştirilirken, sıvı sabun ünitelerinin olmayışına ise bir
mazeret bulunamıyor.
Kayseri’deki diğer tüm tuvaletler gibi ücretsiz olan bu tuvalet vatandaşlara “keşke ücretli olsa
da ellerimizi yıkayabileceğimiz sıvı veya normal sabun bulunsa” dedirtiyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16685.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Melikşah Üniversitesi’nden bir kişiye
gözaltı
Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi,
Kayseri'de gözaltına alındı.

11 Mart 2016 Cuma 11:57

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu
kapsamında hakkında arama kararı bulunan Melikşah Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Sekreteri A.D., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.D., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Tokat'a
götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16686.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

FETÖ Lideri'nden Boydak vaazı
Boydak Holding Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Boydak ile Memduh Boydak'ın
tutuklanmasının ardından FETÖ Lideri Fetullah Gülen'in kısa bir sohbeti yayınlandı. Gülen'in
sohbette dile getirdiği bazı kıyaslamalar ise yok dedirtecek cinsten... İnsanların dini
duygularını sömürmeye devam eden Gülen, sohbetinde kinlerin cennete, kimlerin cehenneme
bile gideceğini söylüyor. İşte o video:
11 Mart 2016 Cuma 12:47
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16687.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Fuarların gözdesi Erciyes
Erciyes, Berlin Turizm Fuarı'nda büyük ilgi görüyor

11 Mart 2016 Cuma 13:01

Erciyes Kış Turizm Merkezi dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin'de tanıtılıyor. 13
Mart'a kadar açık kalacak fuarda özel ilgi gören Erciyes Kış Turizm Merkezi'nin standını
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal da ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden
biri haline gelen Erciyes, tesislerin büyük ölçüde tamamlanması, konaklama tesislerinin de bir
bir hizmete açılmasıyla tanıtıma da ağırlık vermeye başladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de
bu yıl 50.'si düzenlenen turizm fuarında Erciyes Kış Turizm Merkezi standı da yer aldı.
Büyük ilgi gören ve ziyaretçi akınına uğrayan Erciyes standını Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir Ünal da ziyaret etti. Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, standı
ziyaret eden Bakan Ünal'a Erciyes'teki tesisleşme ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi
verdi. Fuarda yoğun ilgi gördüklerini belirten Yücel İkiler, "Fuar'ın ilk gününden itibaren tur
operatörleri ve kış sporları tutkunları, Erciyes'e büyük ilgi gösteriyor. Standımız fuarın odak
noktalarından birisi haline geldi. Çok sayıda insanı ağırlayarak kış turizm merkezimizi
anlatıyoruz. Özellikle tur operatörleri kayak merkezimize turlar düzenlemeyi hedeflediklerini
ve Erciyes için özel paketler hazırladıklarını belirttiler. Gördüğümüz ilgi bizi son derece
memnun ediyor" dedi.
Berlin Turizm Fuarı 13 Mart'a kadar açık kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16688.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kamyon şoförünü öldüren iki kişiye 50 yıl
hapis
Kayseri'de aralarında husumet bulunan 49 yaşındaki kamyon şoförü O.A.'yı sopalarla döverek
öldürmekten yargılanan iki zanlıya toplam 50 yıl hapis cezası verildi.

11 Mart 2016 Cuma 13:09

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar 31 yaşındaki Ş.B.
Sincan F Tipi Cezaevi'nden, 28 yaşındaki M.S. ise Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden, Sesli ve
Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulunurken, öldürülen O. A.'nın şikayetçi
kardeşleri Ş.A. ve N. A. ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.
SUÇU BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR
Cinayet sanıklarından Ş.B., "Olay yerinde ölümcül hiçbir şey olmadı. M.S. ve arkadaşları
planlayıp, ben olay yerinden ayrıldıktan sonra yeniden gelerek, adamı öldürdüler. Biz olay
yerinden ayrılırken, O. A. arkamızdan bağırıyordu, ölümcül darbe olmadı. Ben o adama bir
fiske bile vurmadım. Olayın gerçek yüzünü, gerçek suçluyu gizliyorlar" diye konuştu. Diğer
sanık M.S. ise "Ben gözümle gördüm. O. A.'yı Ş.B. öldürdü. Olayla hiçbir bağım yok.
Cinayeti Ş.B. planladı" dedi.
SAVCILIK 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN' CEZA İSTEDİ
Cumhuriyet Savcısı mütalaasını yine tekrar ederek, her ne kadar 'tasarlayarak adam
öldürme'den dava açılmışsa da sanıkların cinayeti planlı işlemediklerini, 'kasten adam
öldürme' suçunu işlediklerini ve bu suçtan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti,
yapılan yargılama sonucu her iki sanığa 'kasten adam öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezası
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16689.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Üniversite adayları için Kayseri'de toplu
ulaşım ücretsiz
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 13 Mart Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretime Giriş
Sınavı'na (YGS) katılacak öğrenciler için toplu ulaşımı ücretsiz yaptı.

11 Mart 2016 Cuma 13:40

Üniversite adayları sınav giriş belgesini göstererek raylı sistem ve otobüslerden ücretsiz
yararlanabilecekler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tüm adaylara
kolaylıklar temennisinde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi üniversite sınavına girecek öğrenciler için bir dizi kolaylık
sağladı. Başkan Mustafa Çelik, 13 Mart Pazar günü YGS'ye girecek öğrenciler için toplu
taşıma araçlarını ücretsiz yaptı. Öğrenciler sınav giriş belgeleriyle raylı sistem araçları ile
belediye ve halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yükseköğretime Geçiş Sınavı nedeniyle sınav
öncesi ve sonrası hem İldem hem de Talas hattında raylı sistem seferlerinin sayısını artırdı.
BAŞKAN ÇELİK ADAYLARA BAŞARI DİLEDİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, almış oldukları kararların öğrencilerin
sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti. YGS'nin öğrencilerin eğitim
hayatındaki önemli bir nokta olduğunu ve bu sınav için öğrencilerin yıllardır büyük bir gayret
gösterdiklerini belirten Başkan Çelik, tüm öğrencilere kolaylıklar diledi ve sınavın tüm
üniversite adaylarına hayırlı sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16691.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Talas'ın muhtarlarına teknolojik destek
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhtarlarla yaptığı istişare toplantısında
"Muhtarlarımızla beraber en iyi hizmetin verildiği ilçe olmak istiyoruz" dedi.

11 Mart 2016 Cuma 13:49

Başkan Palancıoğlu, Talas'ın 33 mahalle muhtarıyla yaptığı istişare toplantılarına yenisini
ekledi. Mevlana Sosyal Tesislerindeki toplantıya İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney de katıldı.
Kaymakam Güney, yaptığı konuşmada "Zaman zaman sizlerle bir araya geliyoruz. Bugün de
belediyemizle hep beraber bir aradayız. Bu tür toplantılar birlikteliğimizi daha da pekiştiriyor.
Bu ortamı sağladığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak kaynakları en akılcı şekilde
kullanarak hizmetlerin uzun ömürlü olmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Palancıoğlu,
"Muhtarlarımızın hizmet kalitelerinin artması için birer tane bilgisayar aldık. İmkanlarımız
çerçevesinde en iyisini almaya çalıştık. Bunların muhtarlıklara kurulması için teknik ekibimiz
görevlendirdik. Masa, sandalye, yazıcı gibi diğer ihtiyaçları da önümüzdeki günlerde
tamamlayacağız." diye konuştu.
İlkbaharın gelmesiyle mahallelerin ihtiyaçlarını tek tek gidermeye başlayacaklarını anlatan
Başkan Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi kuran muhtarlarımız,
mahallenin ihtiyaçlarını bize aktararak hizmetlerin daha hızlı ve etkin olmasını sağlıyor."
ifadesini kullandı.
Başkan Palancıoğlu, muhtarların daha iyi hizmet verebilmesi için eğitim planladıklarını dile
getirerek, "Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek,
maneviyatımızı artırmak için ilerleyen günlerde muhtarlarımıza Çanakkale turu
düzenleyeceğiz. Bunun haricinde sizlere yönelik eğitimler planlıyoruz. Muhtarlarımızın
vatandaşa daha iyi hizmet edebilmesi için, yazışma, hitabet, diksiyon gibi konularda eğitim
toplantıları yapacağız." şeklinde konuştu.
Muhtarlar adına konuşan Akçakaya Muhtarı Adem Ayrancı, yapılan hizmetler ve bilgisayar
yardımı için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kaymakam Zekeriya
Güney ile birlikte muhtarlara bilgisayar hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16692.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Başkan Yıldız, kilitli parkenin yeni tesisini
inceledi
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, bu yıl halkın yakındığı çamurlu yolların kilitli
parkeye dönüşmesi için, tesiste otomatik üretime ağırlık verdiren Sarıoğlan Belediye Başkanı
Ali Osman Yıldız, tesiste incelemelerde bulundu, üretilen kilitli parkelere baktı.

11 Mart 2016 Cuma 13:56

Daha önce klasik yöntemle yapılan kilitli parke üretiminin otomatik yapılması için tesiste
modernizasyona giden Başkan Ali Osman Yıldız, verdiği sözleri yerine getireceğini
tekrarladı. Başkan Yıldız, bugüne kadar klasik belediye hizmetlerini bile alamayan

Sarıoğlan'da halkın taleplerinin artmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, ilçenin
kalkınması için proje üretilmesini istedi.
Başkan Yıldız "Bölgemizdeki anayolların, cadde, sokak, bulvarların eski durumunu bilmeyen
yok. Göreve geldikten sonra bu yollarda yaptığımız hizmetlerde ortada. Bu yaptıklarımız,
yapacaklarımızın en iyi göstergesi" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16693.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Erciyes Üniversitesi'nden Anjiyo başarısı
Tokat’ta “kalp damarın yüzde yüz tıkalı, ameliyat olman gerekiyor denilen” iki hasta, Erü
Kalp Hastanesi’nde ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuşturuldu

11 Mart 2016 Cuma 14:05

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda iki hastanın yüzde
100 tıkalı kalp damarı ameliyatsız, anjiyo yöntemiyle açılarak, hastalar sağlığına
kavuşturuldu. ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan
Topsakal, “Artık tıpta teknoloji gelişti. Tam donanımlı ve tecrübeli hekimlere sahip
kardiyoloji merkezlerinde anjiyo yöntemiyle açılmayacak kalp damarı yok. Erciyes
Üniversitesi Kardiyoloji merkezimiz de bu donanımlı merkezlerin başında gelmekte” dedi.
Prof. Dr. Ramazan Topsakal, kardiyoloji kliniğinde anjiyo yöntemiyle yüzde 100 tıkalı kalp
damarlarını açarak sağlığına kavuşturduğu hastalarını tanıttı.
“Uzun zamandır tıkalı bir damarım var, damarım açılmıyor. Açılma şansı yok diyorlar”
şeklinde kendilerine başvuran hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Topsakal, “Bu hastalara
genelde ameliyat deniliyor. Hastalar ise ameliyat olmak istemiyor. ‘Damarım tıkalı, açılma
ihtimali yok’ diye sürekli hastanelerde geziyorlar. Biz bu durumda olan 6 hastaya başarılı bir
operasyon yaptık. İki hastamızın damarları uzun süre tıkalıydı. Daha önce denenmiş, fakat
açılmaz denilerek hastalara kalp ameliyatı teklif edilmiş, hastalar ise ameliyatı reddetmişler.
Bizde bunun üzerine yeni gelişen teknolojileri kullanarak hastalar için bir girişim planladık.
Girişimden kastımız bu tıkalı damarları özel yöntem ve cihazlar eşliğinde aşmaktı. Her iki
hastamıza da başarılı bir şekilde müdahale ettik. Damarlarını açtık. Damarları tamamen
açılmış durumda olan bu iki hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz” dedi.
Tıkalı kalp damarının açılmaması durumunda hastada kalp yetmezliği meydana geldiğini
ifade eden Prof. Dr. Topsakal, “Damarların uzun süre kronik tıkalı olması bizim tahmin
ettiğimizden daha sık görülen bir durum. Biz bu operasyonları 2-3 yıldan beri yapıyoruz.
Ancak bu tür operasyonlardan halkımızın birçoğunun haberi yok. Sadece hastalardan duyarak
bize başvuruyorlar. Biz de halkımızı ve toplumumuzu, bu tür damar açma operasyonları
hakkında bilgilendirmek istedik. Eğer damarlarda uzun süre tıkanıklık varsa, vatandaşlarımız
‘ameliyattan başka çare yok’ sözünü hep duyarlarsa, çaresiz kalıp ‘yapacak bir şeyimiz yok’

diye düşünmesinler. Yüzde 95 oranında bütün damarların açılma şansı var. Günümüzde yeni
teknolojilerle açılmayacak damar yok denecek kadar az. Hastalar bize başvursunlar” dedi.
Tokat’tan gelen hastalardan 60 yaşındaki Salih Gül, “Benim kollarım, göğüslerim arıyordu.
Tokat’ta damarın tıkalı dediler, anjiyo yaptılar, açamadılar. Daha sonra by-pass olmam
gerektiğini söylediler. Buraya, Ramazan hocama geldim. Ramazan hocam, yüzde yüz tıkalı
denilen damarı açtı. Beni ameliyattan kurtardı. Allah razı olsun” dedi.
71 yaşındaki Nusret Ongun ise ”Ben kalp krizi geçirdim. Tokat’a geldim. Burada ameliyat
dediler. Korktum, ameliyat olmadım. Tamamen damarın yüzde yüz tıkalı dediler. Hocamıza
geldik. Allah razı olsun. İki damarımızı da açtı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16694.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Bıçakla yaraladı, 8 yıl hapis cezası aldı
Kayseri'de iki genç arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan ve 'adam öldürmeye
teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

11 Mart 2016 Cuma 14:33

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık H.K. ve avukatı hazır
bulunurken, olayda yaralanan H.V.K. duruşmaya katılmadı.
Sanık H.K. mahkemede öldürme kastının olmadığını belirterek, "Çok pişmanım, yaşanan olay
nedeniyle çok üzgünüm" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.K.'ye 'adam öldürmeye teşebbüs'
suçundan 8 yıl 1 ay hapis, 3 bin TL adli para cezası, olayda bıçakla yaralanan mağdur/sanık
H.V.K.'ye ise 'basit yaralama'dan 2 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16695.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

KESOB'tan İstiklal Marşı açıklaması
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, "Milli Şairimiz
Mehmet Akif Ersoy da, Türk Milleti’nin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan aşkını en güzel
şekilde anlatmış olduğu İstiklal Marşı’nı, bu dönemde yazmıştır" dedi.

11 Mart 2016 Cuma 14:54

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan
İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 95. yıl dönümünü
kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu açıklamasına şu
şekilde devam etti:
"Tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimiz, Milli Mücadele
döneminde bu destanlara bir yenisini eklemiştir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy da, Türk
Milleti’nin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan aşkını en güzel şekilde anlatmış olduğu
İstiklal Marşı’nı, bu dönemde yazmıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif’in, vatan toprakları işgal
altındayken kaleme aldığı İstiklâl Marşı; milli mücadele ruhunu, Milletimizin vatan sevgisini,
bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel şekilde yansıtmaktadır.
Vatanı ve Milleti için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan milletimizin
kahramanlık destanı olan İstiklâl Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet
olduğunu göstermektedir.
Bu vesileyle Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY'u Anma Gününde; İstiklal Marşımızın
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 95. yıl dönümünü kutlayarak, milli şairimiz
Mehmet Akif ERSOY'u ve bütün İstiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.
Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16696.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sınava girecek öğrencilere manevi destek
Kayseri İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Yüksek Öğrenime Geçiş
Sınavına (YGS) girecek Talaslı öğrenciler için yarın sabah namazında dua edilecek. Talas
Müftüsü Esat Yapıcı, yıl boyunca YGS’ye hazırlanan öğrencilere dua ile manevi destek
vermek istediklerini söyledi.

11 Mart 2016 Cuma 15:18

Talas Bahçelievler Mahallesi Ahmet Samancı Camii’nde hafta sonu YGS’ye girecek Talaslı
öğrenciler için destek duası okunacak. Yarın sabah namazında Talaslı yöneticiler ve Müftülük
yetkilileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek ‘Öğrencilere Manevi Destek’
programında dua sonrasında çay, simit ve çorba dağıtılacak. Öğrencilerin geleceklerini
belirlemede önem teşkil eden YGS öncesi gençleredestek vermek istediklerini belirten Talas
Müftüsü Esat Yapıcı, ”Öğrencilerimiz bir yıl boyunca bu sınav için çalıştılar. Onlara hem
moral hem de sınav öncesi manevi destek vermek istedik. Öğrencilerimizle birlikte
yapacağımız dualar inşallah kabul olur ve hepsi sınavı başarıyla atlatırlar. Duamıza sadece
sınava girecek öğrencilerimiz değil, bütün öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.
Haber ve Fotoğraf : Ahmet BOLAT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16697.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Temiz bir İncesu için halk bilinçlendiriliyor
İncesu Belediyesi temiz bir çevre, temiz bir İncesu için her gün yeni projeler üretiyor. temiz
bir çevre oluşturulması için halkı bilinçlendirmek amacıyla broşürler bastırdıklarını ve bu
broşürlerin ilkokul öğrencileri tarafından vatandaşlara dağıtıldığını söyleyen İncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak çevre temizliğine çok büyük önem
vermekteyiz ve bu kapsamda belediyemizce çeşitli etkinlikler yapıyoruz" dedi.

11 Mart 2016 Cuma 15:46

"Her yıl atık pillerin ilköğretim çağındaki çocuklarla toplanması ve onların ödüllendirilmesi,
ekmeklerin çöplere atılmaması için bayat ekmek kutularına toplanması ve her mahallemize
yerleştirdiğimiz geri dönüşüm sepetleri ile de kağıtların, pet şişelerin geri dönüşüme
kazandırılacak malzemelerin kazanımını sağlamak için faaliyetlerimiz devam ediyor" diyen
Karayol "Bunun yanında sigara izmaritlerinin gelişi güzel yerlere atılmaması için
yaptırdığımız sigara izmariti kutularını da çeşitli noktalara yerleştirdik. En son olarak İncesu
Belediyesi çocuk Meclisi tarafından bütün bu faaliyetlerimizi kapsayan broşür yaptırarak
vatandaşlarımıza, esnaflarımıza, Kamu Kuruluşunda çalışanlara ve bugün İlçemizde Pazar
kurulması sebebi ile pazarda köyden gelen vatandaşlara broşür dağıttırdık. Vatandaşlarımız bu
broşürleri dikkatlice okuyup uygulayarak hep birlikte temiz bir İncesu için ele ele verip herkes
elinden geleni yaparak temiz bir İlçede hep birlikte yaşarız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16698.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İstiklal Marşı'nın Kabülü ve Mehmet Akif
Ersoy, Sarıoğlan'da anıldı
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 95. yıldönümü ve şair-yazar Mehmet Akif Ersoy, Sarıoğlan'da
düzenlenen konferans ile anıldı.

11 Mart 2016 Cuma 16:12

İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Düğün salonunda gerçekleştirilen konferansa ilçe
Kaymakamı Hasan Doğan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Alpaslan Bostancı, Emniyet
Müdürü Adnan Yılmaz, ilçe müftüsü Necmettin Saydan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdal
Tunç, Belediye başkan yardımcısı Yusuf Akbulut, Tarım, Gıda ve Hayvancılık ilçe müdürü
Gökhan Özkan, davetliler ile vatandaşlar katıldı.
Atatürk Üniversitesi İlahiyet Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktaş '12 Mart
İstiklal marşının kabül edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü' nü anlatırken 'Bir
dava adamı olarak Mehmet Akif Ersoy' un özelliklerini ele aldı.
İstiklal Marşını, 'Kurtuluş Mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi' olarak açıklayan
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Türk milletinin tarihte hiçbir zaman zulme
boyun eğmediğini, bundan sonrada eğmeyeceğini tekrarladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16699.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Gültepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm
tamamlandı
Gültepe Mahallesi’nde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaf ziyaretinde bulunan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Gültepe Mahallesi ile ilgili olarak Kentsel Dönüşüm
Projesinin tamamlandığını ve sonuçta Kayseri ilinde prestij bir semtin ortaya çıktığını söyledi.

11 Mart 2016 Cuma 16:23

Gültepe Mahalle gezisine AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Meclis Üyeleri,
Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda bölge halkı iştirak
etti.
HAK ETTİĞİ MİSYONUNA KAVUŞMUŞTUR…
Gültepe Mahallesinin Kayseri’nin gecekondu ile yoğunlaşmış bir semti olduğu ancak 20 yıl
önce Ferdi Tapu, 18. Madde uygulaması ile başlatılan kentsel dönüşüm ile bugün Kayseri’nin
en modern yapıların bulunduğu mahalle olduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve spor
tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlerin sonucu olarak hızlı bir kentleşme olmaktadır. Bu
kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük
göstergesi büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin açılmasıdır. Belediye olarak Gültepe
Mahallesi’nde büyük ölçekli ana cadde ve yolları açtık şimdi kültür ve sanat ağırlık
çalışmaların ağırlıklı olacağı çalışmalar sunulacaktır. Özellikle bu mahallede bulunan Köşk
Medresesi ile bu mahallesinin misyonu ve vizyonu değişecektir. Bunun için proje hazırladık
ve ilgili bakanlık yetkililerine sunduk. Bu çalışma ile Gültepe Mahallesi halkına tarihi bir
kimlik daha kazandırılmış olunacaktır.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16700.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri U-17 ligi play-off erteleme maçını
kazandı.
Kayseri U-17 Ligi Play-Off' Grubu'nda Erkiletspor, erteleme maçında rakibi Kocasinan
Şimşekspor’u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu
ilan etti.

11 Mart 2016 Cuma 17:07

Böylece Erkiletspor Kayseri'ye U-17 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek ilk takım oldu.
İkinci takım ise Pazar günü oynanacak son hafta maçlarında alınacak skorlar ile belirlenecek.
STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: İsmail Sakar *** Rüştü Güner *** Özgür Gök ***
SAHA KOMİSERİ: Şinası Acar
ERKİLETSPOR U17: Mustafa Umut Mete *** Mehmet Diyaribekirlio *** Saffet Yıldız ***
Görkem Çetin *** Hasan Göğerçin *** Burak Demirbaş *** Volkan Gülsever *** (Murat
Uyanık **) Turan Derecik ** Furkan Aydın *** Kazım Çelik *** Hayrettin Emre Güzel * (
Alper Durdu *** (Mustafa Özbayburtlu **)
KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR U17: Turan Kuşuçuran * Okan Çetiner * Buğra Uğurgör **
Taşkın Koramaz * Ali Gündoğan * M.Emin Ergin ** Fatih Furkan Kaya ** Kayhan Borazan
** Samed Kaan Karaca * Safa Fırat ** Mehmet Yay *
GOLLER: Dk. 3 Safa Fırat (Kocasinan Şimşekspor U17) Dk.28.68 Kazım Çelik (Erkiletspor
U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16701.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Gubaroğlu Mescidi temizlendi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kemeraltı Mahallesi’ndeki Gubaroğlu
Mescidi’nin temizliğinin yapıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, mescidin onarımı için de söz
verdi.

11 Mart 2016 Cuma 17:35

Şah Melek Hatun için Miladi 1300 yılında türbe olarak yaptırılan, 1560 yılında da mescide
çevrilen Kemeraltı Mahallesi’ndeki, çöplük haline gelmiş Guıbaroğlu Mescidi, Melikgazi
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi.
Mescidin İslam dinine yakışır hale getirildiğini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, daha sonraki süreçte de mescidin onarımının yapılacağını söyledi.
başkan Büyükkılıç, temizlik çalışmalarına dair şu bilgileri verdi:
“Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve restorasyon projeleri Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nce hazırlanmaya devam eden mescidin durumu; Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve
Melikgazi Belediyesi teknik ekipleri tarafından yerinde bir daha tespit edildi ve ekiplerce
temizlik programının hazırlanmasının hemen ardından Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü personellerince titiz bir biçimde temizlik gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları
sırasında, yapıdan toplam 5 kamyon kullanılmayan eşya, hurda ve atıklardan oluşan çöp
yığını çıkarıldı. Yetkililer tarafından hazırlanmakta olan projelerin Kayseri Koruma Bölge
Kurulu tarafından onaylanmasının ardından, restorasyonunun Melikgazi Belediyesi tarafından
yapılacaktır. Melikgazi Belediyesi tarihi yapıları kollayan, koruyan ve gelecek kuşaklara
miras bırakan bir belediye olarak tarih önünde gerekli misyonunu yerine getirmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16702.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Türk Milletinin Eseri”
Başkan Çelik İstiklal Marşı’nın kabulünün 95. Yılı nedeniyle bir açıklama yaptı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
yazmış olduğu İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 95. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.
İstiklal Marşı’nın Akif’in dediği gibi Türk Milleti’nin eseri olduğunu vurgulayan Başkan
Çelik, milletin her bir ferdinin İstiklal Marşı’nın her satırını dikkatle bir kez daha okuması
gerektiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, açıklamasına İstiklal Marşı’nın bir dörtlüğü ile
başladı.
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hûda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”
Aziz milletimizin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği İstiklal mücadelesini anlatan
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu satırlarının bugün bir kez daha iyi anlaşılması
gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Komşu ülkelerde yaşananlar vatanın ne kadar değerli
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Suriye’de milyonlarca insan ölüm korkusu ile vatanlarını
terk etmek zorunda kalmışlardır. Dünyanın pek çok yerinde ne yazık ki buna benzer acılar
yaşanmakta, insanlar yurt bildikleri topraklardan göç etmek zorunda bırakılmaktadır. Tüm bu
manzaralar vatanın kıymetini çok iyi bilmemizi ve bu vatan uğruna her türlü fedakarlığa hazır
olduğumuzu göstermemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Türk Milleti tıpkı İstiklal Marşı’nı
yazdıran bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi vatanı için her zaman ve her koşulda can
vermeye hazırdır. İçerde ve dışarıda bu vatanı bölmeye çalışanlara dün nasıl bir inanç ve
azimle karşı koyduysak bugün de aynı inanç ve azimle karşı koyuyoruz ve koymaya da
devam edeceğiz. Milletimizin her bir ferdinin Türk Milleti’nin eseri olan İstiklal Marşı’nın
her satırını bir kez daha okuması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle büyük bir kahramanlık
ve fedakarlıkla İstiklal mücadelesi veren atalarımızı ve bu mücadeleyi en iyi şekilde anlatan
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16703.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Gündem “Kayseri Pazarlığı”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda çok tartışılacak sözler söyledi.
CHP lideri Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'Kayserili pazarlığı' sözlerini eleştirdi. Avrupa
Birliği ile yapılan mülteci görüşmelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Emin olun hiçbir Kayserili
bu anlaşmanın altına imza atmaz” derken CHP liderine cevap Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan’dan geldi. Akdoğan,”Mesele Kayseri pazarlığı değildir, insani bir meseledir" dedi.
Öte yandan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da konuyu meclis konuşmasına taşıyarak
tepki gösterdi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AB pazarlığına ilişkin sözlerine CHP lideri
Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun ‘Kayserili pazarlığı’ olarak tanımladığı Avrupa Birliği ile yapılan mülteci
görüşmelerini eleştirirken, “Emin olun hiçbir Kayserili bu anlaşmanın altına imza atmaz. Siz
Türkiye’yi tampon il yapıyorsunuz. Biz verelim onlara 6 milyar Euro’yu, bütün Suriyelileri,
Afganları, Pakistanlıları kendileri alsınlar” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu tartışma yaratacak
şu açıklamalarda bulundu.
Ticareti iyi bilirler
“Bu kararla Avrupalılar, Türkiye’yi Avrupa ve Ortadoğu arasında bir tampon ülke olarak
görüyor, ‘Ben Türkiye’den göç eden bütün göçmenleri size geri göndereceğim’ diyor.
Üzülerek söylüyoruz, 3 milyar Euro karşılığında Türkiye de bunu kabul ediyor. Anlaşma
AB’nin Temel Haklar Bildirgesi’ne aykırı. Bu anlaşma ile Avrupa kendi değerlerine,
kurallarına uymuyor. Bunu Kayseri pazarlığı olarak görenler, kurnazca ‘Avrupalıları
kandırdık, iyi avantaj elde ettik’ diye düşünebilir. Ama emin olun hiçbir Kayserili bu
anlaşmanın altına imza atmaz. Benim bildiğim bütün Kayserililer saygın insanlardır, ticareti
iyi bilirler ama böyle bir anlaşmanın altına imza atmazlar. Çünkü hiçbir Kayserili,
Kayseri’nin tampon bir il olmasını istemez. Siz Türkiye’yi tampon bir il yapıyorsunuz.”
İnsani bir mesele
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
mültecilerle ilgili sözlerini eleştirerek, "AB Türkiye'yi sorgulayan, eleştiren taraf değildir.
Türkiye AB'nin ezberini bozan bir teklifte bulunmuştur. Mesele Kayseri pazarlığı değildir.
Mülteci pazarlığı hiç değildir. İnsani bir görevdir. AB bize bir şey yaptırmaya çalışmıyor biz
onlara bir şey yaptırmaya çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu'na Türkiye'deki kamplarımızı ziyaret
etmesini tavsiye ederim. Suriyelilerle empati yapması ve Türkiye'nin ne kadar iyi insani
yardım yaptığını görmesi açısından da iyi olur diyorum" dedi.
Çetin Arık’tan tepki
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek
zorunda kalan Suriyeli mültecilerinin hayatları üzerinden AB ile yürütülen görüşmeleri
‘Kayseri Pazarlığı’ olarak yorumlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na tepki gösterdi.
TBMM’deki görüşmelerde yerinden söz alan Arık, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sözlerini

hatırlatarak, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, tarih boyunca ticaretle anılan Kayseri’nin
tüccarları, çalışkanlıklarının yanı sıra pazarlıklarıyla da ün salmıştır. Kayseri, alın terinin,
üretimin yanındadır. Kayseri, ticaretin kuralları içinde bir malın alımı, bir malın satımında
pazarlık yapar. Kayseri, hiçbir zaman insan hayatları üzerinden pazarlık yapmaz, insan
hayatları üzerinden bir şey elde etmeyi ar kabul eder. Kayserili, Suriye'deki iç savaşın tarafı
olup Aylan bebeklerin ölümüne sebep olmaz, Aylan bebeklerin cansız bedenleri üzerinden
pazarlık yürütmez” şeklinde konuştu.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16704.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

OSB’den “Safahat’a'' prestij baskı
Gelişim ve girişimciliğe verdiği önemin yanı sıra kültür-sanata da önem veren Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi, istiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla milli şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat”ını özel kapak ve kağıtla yayınlattı.
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Ülke olarak bundan tam 95 yıl önce 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edilerek o günden bu güne kadar gür hep bir ağızdan okuduğumuz İstiklal Marşı’nın
bugün yıl dönümü.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, İstiklal Marşı’nın kabulü ve onun şairi Mehmed
Akif Ersoy’u anma noktasında güzel bir çalışmaya imza atarak Acar Bilgi Merkezi ortaklığı
ile “Safahat” isimli eserini bastırarak üyelerine armağan etti. Toplam 588 sayfadan oluşan ve
tamamı kuşe kağıda basılmış olan özel ciltli prestij kitap üyelerden ve kamuoyundan tam not
aldı.
Nursaçan: “Daima sevgi ve saygıyla anıyoruz”
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan kitabın sunuş
yazısında şunları belirtti:
“Merhum Mehmed Akif Ersoy’u büyük milli şairimiz, değerli bir fikir adamı, yüksek ahlak ve
karakteriyle genç nesillerimize örnek göstereceğimiz önde gelen bir şahsiyet olarak daima
hürmet ve muhabbetle anıyoruz. Mehmed Akif, yazı, şiir, konuşma ve tercümeleriyle bizlere
gösterdiği doğru yolun icaplarını bizzat yaşamış, imanından taviz vermemiş, fikir ve sanat
adamlığının yanında, sözünün eri bir mümin olarak, inancı için bütün mahrumiyetlere
katlanmış örnek büyük bir insandır. Kendisini hak ettiği şekilde seviyor, daima saygı ve
rahmetle anıyoruz.”
7 kitaptan oluşuyor
Mehmed Akif Ersoy’un sadece 1911 yılında ilk şiir kitabı yayımlandığında sırf “Safahat”
adını taşıyordu. Şairin daha sonra yayımladığı diğer kitaplar “ikinci kitap”, “üçüncü kitap”

olarak adlandırılırken, kendilerine ait alt başlıklar taşıyorlardı. Safahat adı altında bir araya
gelmiş kitaplarının alt başlıkları sırasıyla şunlardır:
Safahat (1911), Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Fatih Kürsüsünde
(1914), Hatıralar (1917), Asım (1924), Gölgeler (1933).
Safahat’ı meydana getiren eserler o zamana kadar ayrı ayrı basılmakta iken yeni harflerle
(Latin alfabesi) basılmaya başladığı 1943 yılından toplu olarak tek bir büyük ciltte basılmıştı.
Safahat’ın kimi baskılarında Mehmet Akif'in sağlığında kitaplarında yer vermediği bazı
şiirleri de eklenmişti. İstiklâl Marşı ise Safahat’da yer almıyor. Şair bunun nedenini marşın
Türk milletinin eseri olduğu düşüncesiyle açıklamış ve bu düşüncesini “Onu milletime ve
kahraman ordumuza hediye ettim. Zaten o milletin eseridir, milletin malıdır. Ben yalnız
gördüğümü yazdım” sözleriyle ifade etmişti.
İstiklal Marşımızın kabulü
İstiklal Marşı, milli marş olarak, 2 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşıdır.
Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921'de Birinci TBMM
tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.
İstiklal Harbi'nin başlarında, İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde verilmesi imkânını
sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz konusu
yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce
yarışmaya katılmak istemeyen Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı
üzerine, İstiklal Harbi'nin özellikle hangi ruh ve ideolojik çerçeve içerisinde verilebileceğini
Türklere göstermek amacıyla, Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni
verecek olan Türk Ordusu'na ithaf ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler
sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların
itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Mecliste İstiklal
Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştu.
Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı, şiirlerini topladığı Safahat'ına dahil etmemiş ve İstiklal
Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmişti.
Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılmış, 1924 yılında Ankara'da
toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar
çalındıysa da 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi
Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz
dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de
İhsan Servet Künçer yapmıştır. Protokol gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklal
Marşı olarak söylenebilmektedir.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16705.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydakları ürküten vaaz
FETÖ Lideri Fetullah Gülen, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan
daha sonra da tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevi'nden Ankara Sincan F tipi Kapalı
Cezaevi'ne nakledilen Boydak kardeşlerle ilgili çok ilginç bir vaazda bulundu. Vaazında
Boydakların ‘kurtuluşa’ erdiğini ve ‘Cennet’i garantilediğini’ ima eden açıklamalarda bulunan
FETÖ Lideri Gülen, adeta ‘pes’ dedirtti. Boydak Holding yönetimi, Star Yazarı Hüseyin
Gülerce’ye mektup göndererek yayınlanan bu vaazdan duydukları rahatsızlığı belirtti.
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Gülen’nden ‘pes’ dedirten o vaaz
Özgür Herkül adlı internet sitesinde yayınlanan Gülen’in vaazı şöyle,
“Boydaklar, öyle şeyler yaptılar ki Allah'ın izni inayetiyle. Efendimiz Müslim-i Şerif’te
anlatır, öyle bir tövbe etti öyle bir sevap kazandı ki yani Medine'nin bir tarafındaki tepe öbür
tarafındaki tepe bu iki mübarek tepe arasında bulunan insanlara dağıtılsaydı o teveccühün, o
tövbenin sevabı hepsini kurtarırdı. Akın İpek öyle bir hayır yaptı, öyle bir sevap yaptı ki,
zannediyorum imanları varsa kendilerine zulmeden insanlara bile tevzi edilse onların bile
kurtulmasına vesile olur. Boydaklar öyle sevaplar yaptılar ki, kimse görmeden bilmeden
Hadis-i Şerif’te ifade edildiği gibi bir ellerinin verdiğini diğer ellerinden sakladılar biliyorum
bunları. Ve bunlara kalkıp 'siz terör örgütüne yardım ediyorsunuz' diyorlar. Devletin yaptığı
kadar tek başlarına hayır yaptılar. Onca insana burs verdiler, onca açı doyurdular. Binlerce
insanı maaş vererek çalıştırdılar. Bunların yaptıkları sevap, elde ettikleri sevap, kendilerine
zulmeden insanlar şayet imanları varsa onlara tevzi edilse ihtimal ki onlarda o sevapla
kurtulurlar. Bir tarafta onlar var, bir tarafta onlar var. Allah bizi sevabı tevzi edildiğinde
başkalarının da kurtulabileceği o zümreye ilhak buyursun. Diğer gaddar insanların durumuna
düşmekten bizleri muhafaza buyursun”
Boydaklar vaazdan rahatsız oldu
Yayınlanan bu vaazın ardından Boydak Holding, Star Gazetesi Yazarı Hüseyin Gülerce’ye bir
mektup gönderdi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Adına Genel Sekreter Ulaş Ahmet
Öztürk’ün gönderdiği mektupta, vaazdan duyulan rahatsızlık dile getirildi.
Bu durumu ve gelen mektubu köşe yazısına taşıyan Gülerce, “Dün holding adına aldığım
mektup, beni ziyadesiyle sevindirdi. Boydaklar, Fethullah Gülen’in son yayınlanan ve
kendilerini öven, dolayısıyla onları kendi yanındaymış gibi gösteren konuşmasından
duydukları rahatsızlığı da dile getiriyor. Bu insanlar bizim, ülkemizin değerleri. Geçmişte bu
malum yapıya hepimiz, Cumhurbaşkanlarından başbakanlara sahip çıktık, destek verdik.
Şimdi ise yaptıkları yanlışı görerek onları terk ettik. Artık eski defterleri karıştırıp kimse
yanlışa düşmemelidir” ifadelerine yer verdi.
İşte o mektup
“Sn. Gülerce,
Dünkü telefon konuşmamıza istinaden aşağıdaki açıklamamızı bilgilerinize sunmak isterim.

Bizim bu malum konular ile ilgili duruşumuzu ilk olarak 10 Ağustos 2014 tarihinde basın ile
detaylı olarak paylaştıktan sonra malum yapı bizi sürekli yanlarında hissettirmek amacıyla
ismimizi kullanmış ve bizi mağdur pozisyonuna koyarak, bizim üzerimizden kamuoyunda
kendilerini haklı gösterme gayreti ve çabasına girdiklerini düşünüyoruz.
Bizi kullanıyorlar
Malum çevrelere doğrudan destek olan kurumlar ile ismimizi bilerek ve isteyerek aynı karede
göstermişlerdir. Bundan rahatsız olduğumuzu defaatle belirtmemize rağmen bu gayelerinden
maalesef vazgeçmemişlerdir.
Boydak Holding’in kamuoyundaki itibarını kullanarak kendi ideolojilerini haklı çıkarma
gayreti içerisine girmişlerdir. Bundan dolayı da bizim kamu, özel kurum ve kuruluşlarca
bilinen pozitif imajımızı kullanarak kendi çıkarları uğruna organize olmuşlar ve bizi sürekli
devlet ile karşı karşıyaymış gibi bir algı oluşturmuşlardır. Yaptıkları bu çalışmalar ile
kendilerinin devlete olan hasmane tutumlarını grubumuzun da tutumuymuş gibi bir hava
oluşturma gayretine girmişlerdir.
Oysaki bizim her zaman belirttiğimiz gibi en büyük ve tek dayanağımız devletimizdir.
Aynı karede olmaktan rahatsızız
Bizim yönetim kurulu üyelerimizin tutuklanması olayından sonra yaptığımız kamuoyu
açıklamasını takiben sosyal medyada Fethullah Gülen’in bizimle ilgili yorumlarının olduğu
videosu paylaşılmıştır. Fethullah Gülen’in ve yandaşlarının yaptığı bu açıklamalar geçmişte
olduğu gibi bugün de kurumumuza büyük bir rahatsızlık vermiştir.
Malum çevreye yakın sosyal hesaplar üzerinden yapılan yorumlar bizim düşüncemizi hiçbir
şekilde bağlamamaktadır.
Mensuplarımızın milli ve manevi hassasiyeti tüm çevreler tarafından bilinmektedir, geçmişte
tamamen kamu yararına ve toplumsal refaha dönük yapılan girişimlerin bu günlerde malum
yapıya destek sağlıyormuşçasına yapılmış-(yapılan) yorumlar grubumuzu rahatsız etmektedir.
Buna ek olarak 17-25 Aralık sürecinden önce bazı mensuplarımız tarafından samimi duygular
ile yapılan hayırseverlik faaliyetlerinin abartılarak ve hiç ilgimiz olmayan kurum ve
kuruluşlar ile adımızın aynı karede gündemde tutulmasından duymuş olduğumuz rahatsızlığı
da ifade etmek isteriz.
Saygılarımızla…”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16706.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Genç İletişimcilerden Milli Şairimize Vefa
Erciyes üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy anma programı düzenlediler.
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Erciyes üniversitesi İletişim Fakültesi Genç Gazeteciler Kulübü, “12 Mart İstiklal Marşı’nın
kabulü ve usta şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü”nde Nurcan Çetinsaya konferans
salonunda bir araya geldiler. Program 1 saygı duruşu ve akabinde istiklal Marşı okunarak
başladı.
Sunuculuğunu Kader Ölmez ve Orhan Delibal’ın yaptığı programa davetli olarak Ankara’dan
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül katıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa İletişim Fakültesi Dekanı Hamza Çakır ve bazı
öğretim üyeleri de katıldı. Yabancı öğrencilerden Bashir Ahmad Haidari İstiklal Marşımızı
başarılı bir şekilde okuyunca ayakta alkışlandı. Program M. Nezir Gül’ün konuşmasıyla
devam etti. Gül şunları söyledi:
“İstiklal marşı gerek muhtevası gerekse üslubundaki duyuş ve duyarlılık ile şiirsel anlamın
yüklendiği o gün olduğu gibi bugünde gerçek bir milli uyum konumundadır. Yurdun düşman
saldırılarıyla parçalandığı, bütün toprakların işgal altında olduğu bir dönemde yazılması
önemini daha da artırmaktadır.
İstiklal Marşı azmin, kararlılığın, emperyalizme geçit vermemenin bir gerçeğidir. Büyük bir
maneviyat içinde yazılıp hepimizin milli hislerine tercüman olan ve yıllardan beri başımızı
dik tutan bazen gözyaşlarıyla bazen sevinçle dinlediğimiz marş, o gün olduğu gibi bugün de
mutabakat metin konumundadır.
Büyük dava adamıydı
Akif, Allah Peygamber aşkından taviz vermeyen bir insandı.O duruşunu bozmayan, hayatında
taviz vermeyen, geleneğine bağlı ama yenilikçi bir insandı. Halkla içiçe, mütevazı ve mahcup
bir insandı.
Milletimize ithaf ettiği İstiklal Marşı ile esaret ve sömürgeleşme baskısına itirazın gür sesini
ve hürriyetine pranga vurulmak istenen milletimizin kurulmuş mücadelesi ve inanmışlığını
destansı bir anlatımla dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy’u anlayıp onun yazdığı eserleri iyi
analiz ederek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağınıza inancımız tamdır. İstiklal
Marşımızın 95. Yıldönümünde hepimizin milli düşüncelerine tercüman olan bu değerli eseri
bizlere emanet eden usta şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle ve saygıyla anıyorum. “
Programın ardında İletişim Fakültesi dekanı Hamza Çakır davetli konuşmacı Mehmet Nezir
Gül’e günün anısına plaket hediye etti.
Haber Fotoğraf :(Rukiye Davarcı-Mehmet Şirin Karpuz)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16708.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Sıkıntıları Afrika ve G. Amerika
ülkeleriyle çözeceğiz”
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “Çevremizde yaşanan olumsuzlukları başka ülkelerden,
sahra altı Afrika, Güney Amerika’dan, Hindistan, Çin’den fırsata dönüştürmek için gayret
göstereceğiz” dedi.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kocaeli ziyaretinde içeresinde bulunduğumuz
yılın 2015’den daha iyi olması için çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Elitaş, şunları
söyledi:
“Dünya sıkıntı içerisinde ama biz bu dünyadaki sıkıntıyı, daralmayı fırsata dönüştürmek üzere
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımız ile birlikte karış karış
dünyayı geziyoruz. Bakan olalı üç buçuk ay oldu, 18 ülke 20 seyahat gerçekleştirmişim.
Dünyanın her tarafında yeni pazarlar ortaya çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Samimiyetle
söylüyorum gezdiğim her ülkede Türk müteahhitlerin yaptığı eserlerle gurur duyuyorum.
Türk işadamlarının, Türk işçilerinin alın teriyle ürettikleri mamuller artık dünyada son sınıf
mallar değil, üst sınıf mallar tercih edilebilir mallar haline geldiği için emek eren ter döken
emekçi kardeşlerimiz için ürünleriyle gurur duyuyorum. Çevremizde yaşanan olumsuzlukları
başka ülkelerden, sahra altı Afrika, Güney Amerika’dan, Hindistan, Çin’den fırsata
dönüştürmek için gayret göstereceğiz.”
“BİR GÜNDE ŞİRKET KURABİLECEK HALE GELECEĞİZ”
AK Parti’nin şirket kurulabilmesi önündeki engellerin kaldırılması için büyük çalışmalar
yaptığını belirten Bakan Elitaş, “Bir şirket kurulabilmesinin merasimi 19 işlem 15 günlük
süreyi gerektiriyordu. Daha sonra 3 işlem 3 günlük süreydi, şimdi hemşehriniz değerli Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Bey’in yaptığı çalışmayla birlikte bir günde şirket
kurmayı gerçekleştirecek hale geleceğiz. Hem yabancı hem de yerli sermayenin heyecanını
bürokratik engellerle kırmamamız gerekir. Bunu en iyi anlayacak sizsiniz. Sanayi
yoğunluğunun en başta olduğu illerin başında Kocaeli geliyor” diye konuştu.
“SANAYİCİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”
Sanayiciliğin zor bir iş olduğunun farkında olduklarını dile getiren Bakan Elitaş, “İmalat
yapmak çok zor bir iştir. Ben imalat yapan, rantı tercih etmeyip de kolay para kazanmak
yerine üretim yaparak bu ülkeye katkı sağlayan memleket sevdalılarına buradan selamlarımı
iletiyorum. Sanayicilik kahramanlık işidir, fedakarlık işidir. Her zaman para kazanmayabilir.

Bazı meselelere de aynı şekilde uyum sağlamayabilir. Dünyadaki ortaya çıkan
olumsuzluklardan en fazla etkilenen ama en zor o etkilerden kurtulabilen sektör sanayi
sektörüdür. O anlamda bizim bu sektörlere olağanüstü derecede ilgi göstermemiz, onları
olanaklı hale getirmemiz, emeklerini, heyecanlarını, gayretlerini, düşüncülerini, bilgilerini
koruma kalkanı içerisine alıp, önündeki engelleri kaldırıp teşvik etmemiz gerekir” şeklinde
konuştu.
“YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN ÜRETENLER DAHA FAZLA TEŞVİK EDİLMELİ”
Gelecek yıllarda çıkarılan AR-GE kanunu ve çıkarılacak patent kanunu ile üreticiye fayda
sağlayacağına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “Bu kanunlarla birlikte Türkiye
yeni bir ivme ortaya çıkaracak. Türkiye artık ileri teknoloji üreten bir ülke konumuna girecek.
Bunun da ilk etaptaki koşan ili, gelişmiş birikmiş emeğiyle, Kocaeli olacağı kanaatindeyim.
Bizler de ümit ediyorum, önümüzdeki günlerde ortaya çıkaracağımız Ekonomi Koordinasyon
Kurulu toplantısında yüksek teknolojili ürünleri daha fazla teşvik etmenin yollarını ve
yöntemlerini arayacağız. Standart ürün ile yüksek teknolojili ürün, katma değeri yüksek ürün
aynı şekilde teşvik edilmesi bana göre haksızlık. Fikir üreten, yeni yeni ürünler ortaya çıkaran
buluşlar yapan insanların desteğinin daha fazla olması gerekir. Onların da patent kanunu ile
korunması gerekir” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16709.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Melikşah Üniversitesi’nden Boydak
Holding’e destek
Melikşah Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Boydak
Holding yöneticilerinin tutuklanmasını üzüntüyle karşıladıkları belirtilerek, Hacı ve Memduh
Boydak'ın en kısa sürede serbest bırakılması istendi.
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Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından kamuoyuna başlığıyla yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
"Kayseri'nin saygıdeğer işadamlarından Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı
Boydak ile üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi ve aynı zamanda Boydak
Holding CEO'su Memduh Boydak’ın adli makamlarca yürütülen bir soruşturma kapsamında,
tutuklanmış olmalarını üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz. Hayırseverlikte ve girişimcilikte
marka şehir olan Kayseri’de, herkese ve her alana yaptıkları hayırların yanı sıra, yatırımları ile
binlerce kişiye istihdam sağlayan ve ürettikleri katma değerle şehir ve ülke ekonomisine çok
önemli katkıları olan Boydak Holding yöneticilerinin, en kısa sürede, yüce Türk adaletinin
vereceği kararla serbest kalacakları ümidini taşıyoruz. Melikşah Üniversitesi Mütevelli

Heyeti, Üniversite Yönetim Kurulu ve Melikşah ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyor, en kısa zamanda ailelerine, dostlarına ve iş dünyasına kavuşacaklarına olan
inancımızı belirtmek istiyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16710.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Koray Aydın'dan, Halaçoğlu açıklaması
MHP’li Koray Aydın, “Milliyetçi Hareket Partisi gibi 47 yıl geçmişi olan bir siyasal hareketin
Türkiye’yi yönetmesinin hakkı olduğunu düşünüyoruz” dedi. MHP Kayseri Milletvekili
Yusuf Halaçoğlu’nun son zamanlardaki söylemlerinin hatırlatılması üzerine Aydın, “Herkes
düşüncesini özgür bir ortamda söylemelidir" ifadelerini kullandı.

12 Mart 2016 Cumartesi 12:37

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Kayseri’ye gelen Koray Aydın, basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin beklediği ve özlediği Milliyetçi Hareket
Partisi’nin ortaya çıkması yönünde birikimlerini ortaya koyarak ve tabanla bütünleşerek bu
süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeye gayret ettiklerini dile getiren Aydın, “Bu artık sadece
Milliyetçi Hareket Partisi’nde süren yeniden yapılanma sürecini aşmış, bunun yerine Türk
Milleti’nin de istediği gelecek arayışı içerisinde olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. Şöyle
diyebiliriz, herkesin gözü Milliyetçi Hareket Partisi’nde. Biz de bu sürecin sağlıklı
işlenmesine ve partinin doğru konumunu alarak Türkiye’nin beklediği ve özlediği Milliyetçi
Hareket Partisi’ni ortaya çıkması yönünde birikimlerimizi ortaya koyarak ve tabanımızla
bütünleşerek bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun son zamanlardaki söylemlerinin
hatırlatılması üzerine Aydın, “Herkes düşüncesini özgür bir ortamda söylemelidir. Bunun dili
önemlidir, üslubu önemlidir, parti geleneklerine dayalı bir tarzda ifade edilmesi önemlidir.
Dolayısıyla onların söyleyiş tarzı da hepsine uygun biçimdedir. Bunun tabanımız tarafından
da doğru algılandığını düşünüyorum. Bunlara şimdiden ‘kaka’ dememek lazım, bunu sindirip
kabul etmek lazım. Çünkü herkesin arayışı daha iyi, daha güzeli, daha mükemmeli yakalamak
üzerine. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arada çatlak sesler çıksa da
birbirimizi anlayacağımızı ümit ediyorum. Bu kültüre alışmamız gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi gibi 47 yıl geçmişi olan bir siyasal hareketin Türkiye’yi
yönetmesinin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Türk Milliyetçiliği fikir sistemi halkın değerleri
üzerine oturmuş bir fikir sistemidir. AK Parti’nin de devri kapandı. Artık bir değişikliğe
ihtiyaç var. O değişikliğin adresi de inşallah Milliyetçi Hareket Partisi olacak” diye konuştu.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME TALEBİ OLACAK MI?
Gazetecilerin diyalog çözümü için Bahçeli ile görüşme talebinin olup olmayacağını sorması
üzerine Aydın, “Önce kongrenin yapılması ile ilgili bir gayret var. O gayretin 8 Nisan’da
mahkeme kararıyla gün yüzüne çıkması halinde yeni başlayacak süreç içerisinde herkes
birbiriyle görüşmelidir. Demokrasinin gereği konuşma, uzlaşmadır. Bunu doğru zeminde,
kurallara bağlı olarak ifade ediş biçimini yakalarsak hem Türk demokrasisi hem de parti içi
demokrasisi olarak kazançlı çıkarız” diye konuştu.
MHP genel başkan adaylarının 3 kişi ile sınırlı olacağını düşünmediğini dile getiren Aydın,
şunları kaydetti:
“Kongrenin yapılması yönünde ortak çalışma bugüne kadar yapıldı. Bu da doğal bir
gelişmedir. Ama eğer kongre kararı olursa Milliyetçi Hareket Partisi gibi Türkiye’ye talip
olan bir siyasal harekette daha çok başkan adayı olacağını düşünüyorum. Bunun 3 kişi ile
sınırlı olacağını düşünmüyorum. Ama bu da bir zenginliktir, ne kadar çok fazla aday olursa
katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Çünkü bu fikri zenginliğe herkesin ortaya bir şeyler
çıkartarak bu yarışın içerisine girmenin partimizin kökleşmesi ve daha sağlam bir zemine
oturması bakımından hayırlara vesile olmasını düşünüyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16711.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Nazlı Ilıcak'tan Kayserililere Kûfe halkı
benzetmesi
Boydaklar'a yapılan operasyona Kayseri halkının ses çıkarmamasını eleştiren Yazar Nazlı
Ilıcak, Kayseri halkını, İmam Hüseyin'e gerekli desteği vermeyip, onun katledilmesine seyirci
kalan Kûfe halkına benzetti.
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İşte Nazlı Ilıcak'ın o yazısı;
"Boydak Holding'in CEO'su Memduh Beyi, iyi tanırım. Manevi dünyaya sahip bir insan.
Güzel de bir ailesi var. Üstelik Boydaklar, hem ülkeye, hem de bilhassa Kayseri'ye büyük
hizmetler yaptı. Ama bütün bu özellikler, “cadı avı” kapsamında, Hacı ve Memduh Boydak'ın
tutuklanmasını engelleyemedi.
Kayseri halkını, İmam Hüseyin'e gerekli desteği vermeyip, onun katledilmesine seyirci kalan
Kûfe halkına benzettim.
Kûfeliler, Hz. Hüseyin'e bağlılıklarını sunan mektuplar gönderiyor, kendi memleketlerine
geldiği takdirde, halife olarak onu destekleyeceklerini beyan ediyordu. Hz. Hüseyin buna
güvenerek Kûfe'ye doğru yola çıktı. Yezid'in adamları, Kerbela'da onu, ailesini ve
arkadaşlarını öldürdü. Bu katliamın gerçekleştiği Muharrem ayı, Şiiler için bir matem ayıdır.
Yas, Muharrem ayının 10'unda, Aşure günü doruğa çıkar. Ağıtlar yakılır, konuşmalar yapılır.
Herhalde Kûfe ahalisi de hayırla yâd edilmez.

Ey Kayseri… Neden evlâdına sahip çıkmıyorsun!!! Korku mu? Menfaat mi? Ya da
vurdumduymazlık mı? Hangi gerekçeyle olursa olsun, beter bir haldesin.
Aynı durum, Naksan Holding'in sahibi Taner Nakıboğlu'nun gözaltına alınması karşısında
sessiz kalan Gaziantep için de geçerli.
Yanlış anlaşılmasın, vurun, kırın, dökün demiyorum. Sadece protestonuzu ortaya koyun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16712.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

