KAYSERİ HABER ARŞİVİ
09.03.2015–15.03.2015
Veterinerlik Fakültesinde Yangın Korkusu
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Eğitim-Araştırma ve Uygulama Hastanesine
meydan gelen yangın paniğe neden oldu.
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Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Eğitim-Araştırma ve Uygulama Hastanesine
meydan gelen yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kazan
dairesinde meydana gelen yangında dumanların binayı sarması nedeniyle bina boşaltılırken
itfaiyeye haber verildi. Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede itfaiye polis ve Kayserigaz
ekipleri yangın mahalline geldi. Kazan dairesindeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle
söndürülürken herhangi bir yaralının olmadığı maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.
Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili olarak çalışma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11983.html
Erişim Tarihi: 10.03.2015

112 Personelini Tehdit Eden Karı-Kocaya 1 Yıl
2 Ay Hapis Cezası Verildi
Kayseri'de 112 personeline hakaret ile tehdit eden ve etkili eylemde bulunan karı-kocaya
toplamda 1 yıl 2 ay hapis ve para cezası verildi.
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Kayseri'de 112 personeline hakaret ile tehdit eden ve etkili eylemde bulunan karı-kocaya
toplamda 1 yıl 2 ay hapis ve para cezası verildi. 04.12.2013 tarihinde 112 Acil hekimi F.H. ile
sağlık personeli K.Y. ve B.Y.'nin hasta F.A.'nın psikolojik rahatsızlık geçirdiği ihbarı

sonrasında olay yerine gittiği öğrenildi. Olay yerinde hasta F.A.'nın eşi n.A.'nın görevli sağlık
ekibine bağırdığı, bu sırada hasta F.A.'nın sağlık personeline tekme ile vurduğu, hakaret ve
tehditte bulunduğu bildirildi. Yapılan şikayet sonrasında hasta F.A. ve eşi N.A. hakkında 16.
Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı kaydedildi. Açılan dava sonrasında N.A.'ya 1
yıl 2 ay hapis cezası, hasta F.A.'ya ise 150 gün adli para cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11984.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kocasinan Kaymakamlığı 8 Proje İle
Çanakkale Ruhunu Aşıladı
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, 8 ayrı projeden oluşan 100. Yılında Çanakkale
Projesi'nin büyük beğeni topladığını bildirdi.
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, 8 ayrı projeden oluşan 100. Yılında Çanakkale
Projesi'nin büyük beğeni topladığını bildirdi. Kocasinan Kaymakamlığı tarafından 27 Ekim
tarihinde başlatılan 100. Yılında Çanakkale Projesi'nde 30 bin öğrenciye verilen
konferanslarla Çanakkale ruhu aşılandı. Yapılan projelerle ilgili olarak bilgi veren Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, "100. Yılında Çanakkale Ruhlu projemiz, 8 ayrı projeden oluşuyor.
27 Ekim’de başlattığımız 100. Yılında Çanakkale Ruhu konferanslarında bizim hedefimiz lise
seviyesindeki 30 bin öğrencimizdi. Bu öğrencilerimize Çanakkale’de neler yaşandı nasıl bir
savaş olduğuna dair bilgilendirici konferans veriyoruz 14 hafta boyunca" dedi. Konferanslar
boyunca okullara ücretsiz otobüsler tahsis edildiğini söyleyen Kaymakam Candan,
konferansların etkisinin beklentileri aştığını ve ilçe dışından vatandaşların dahi konferansları
dinlemek için geldiğini söyledi. Kaymakam Candan, "Bu konferansları Erciyes
Üniversitesindeki okutman Ahmet Nedim Kilici veriyor. Çocuklarımıza böylece tarih ruhunu
yaşatmak istedik. 30 bin öğrencimize bu bilgileri aşıladık" diye konuştu. Konferanslar ve
proje çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tespit ettiği ve derslerinde başarılı olan 1000
öğrenciyi Çanakkale ve Bursa'ya götüreceklerini açıklayan Kaymakam Candan, "İlk turumuz
12 Mart'ta başlayacak. Ayrıca proje çerçevesinde 100 bin fidan şehitlerimiz için 2015 yılı
içerisinde dikilecektir. Yine proje çerçevesinde Çanakkale belgeseli hazırladık ve bununla
ilgili bir tiyatro oyunumuz olacaktır ve bu oyunda orijinal kıyafetler kullanılacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11985.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri'li Kadınlar Adana’da Buluştu
Adana’da yaşayan Kayserili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltıda
buluştu.
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Adana’da yaşayan Kayserili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltıda
buluştu. Kayseri Erciyes Anadolu Derneği’nde bir araya gelen kadınlar kahvaltı’da buluştu.
Dernek Başkanı Ahmet Şahin, Adana’da yaşayan Kayseri’li kadınları derneğinde
ağırlamasından mutluluk duyduğunu belirterek, tüm kadınların dünya kadınlar gününü
kutlamayı da ihmal etmedi. Şahin “Bugün Dünya Kadınlar Günü. Hepinizin Dünya Kadınlar
Günü kutlu olsun. Kayserili kadınları dernek merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk.
Son günlerde kadına şiddet konusunda istenmeyen olaylar duyuyoruz. Bu olayların son
bulması temenni ediyorum” dedi. Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü, “Tüm kadınlarımızı
sadece kadınlar günü dolayısıyla değil, her hafta sonu Kayseri Erciyes Anadolu Derneğimizde
kahvaltıya bekliyoruz”. Ailecek katılım gösterilen kahvaltı buluşması, konuşmanın ardından
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11986.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Sergi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
münasebeti ile Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile El İşi Ürünleri sergisi açıldığını
söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
münasebeti ile Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile El İşi Ürünleri sergisi açıldığını
söyledi. Bayanlara özel ve onların göz nuru ve el emeği Halkın, özellikle hanımların
beğenisine sunulan eserlerin kursiyerler tarafından yapıldığını ve hepsinin birer Anadolu
motifi taşıdığını dolayısı ile birer sanat eseri olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh

Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesince her yıl ilk ve sonbahar olmak üzere iki dönem Meslek
Edindirme kursları açıyoruz. 17 ayrı semtte kurs merkezimiz mevcuttur. Makrome, kuaförlük,
Ev tekstili, giyim, takı-tasarım, dikiş, nakış, tekstil boyama, kilim dokuma gibi branşlar da
açılan kurslara ev hanımları büyük ilgi göstermektedir. Ev hanımları bu vesile ile hem boş
zamanlarını öğrenerek değerlendirmekte, hem de ev ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar “
dedi. Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi
Dr. Necmiye Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Ak Parti
Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay
İlkentapar, Ak Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, Ak parti Kocasinan
İlçe kadın kolları Başkanı Şerife Bozdoğanlı, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve
belediye birim müdürleri sergide yer alan eserleri tek tek gezerek bilgi aldılar ve bu güzel
eserlerinden dolayı kursiyerleri tebrik ettiler. Anadolu Kültür ve Sanatının Bu tür kurslar ile
Anadolu Kültür ve Sanatının öğretildiğini, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olduğundan
dolayı ise bölgesel kültürün yaygınlaştırıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
sonbahar dönemi meslek edindirme kurslarının 3 ay boyunca toplam 180 saat üzerinden
verildiğini ve bu sergide toplam 275 eserin sergilendiğini kaydetti. Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Kayseri Forum’ da açılan El Sanatları sergisinin bir hafta süre ile açık kalacağını
ve mutlaka gezilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün ise
açılışta yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlara yönelik verilen bir
hizmetin sonucu elde edilen ürünlerin böyle anlamlı bir günde sergilenmesinin isabetli bir
çalışma olduğunu söyledi. Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Melikgazi
belediyesi ile işbirliği yaparak gerçekleştirilen bu çalışmanın son derece anlamlı olduğunu ve
her yıl tekrarlanacağını kaydetti. Sergiyi iştirak eden misafirler ile sergiyi gezen misafirlere
ipek üzere ebru sanatı ile işlemeli birer flor ve gül hediye verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11987.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Savaşlar, en çok kadınları etkiliyor
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Kurt, ‘8 Mart Kadınlar
Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada: “Afrika ve Asya ülkelerinde büyük güçlerin çıkar
savaşları ve sömürgeciliğin devam eden etkileri, yoksulluk ve geri bırakılmışlığın sonuçları en
fazla kadınları etkilemektedir” dedi.
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Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği ‘8 Mart Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir basın açıklaması
yaptı. Grup adına açıklamayı yapan İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı
Hatice Kurt, insanı tek bir nefisten yaratan yüce Allah’ın sağlıklı bir toplum inşasını ailenin
varlığına bağlamış olduğunu söyleyerek: “Bu çerçevede kadın ve erkeğe sorumluluk ve

vazifeler eklemiştir. İslam dinin temel kaynağını teşkil eden Kur’an’ı Kerim ve sünnette en
kapsamlı şekilde ele alınan meselelerin başında aile hukukunun gelmesi bu müessesenin
ehemmiyetini gösterir. Kur’an’ı Kerim sağlıklı bir aile inşasında kadına hukuki bir rol biçer.
Kadın, insanlık tarihinin kara sayfalarından olan cahiliye çağında diri diri gömülüp, mirastan
mahrum edilirken, yahut rızası alınmaksızın evlendirilip hatta alınıp, satılan bir meta olarak
değersizleştirilirken, bir başka ifadeyle hemen hemen her türlü insani haktan mahrum
yaşarken Allah’ın emaneti bir evlat, Saliha bir eş ve Cennet’in ayakları altına serilen bir anne
olarak yüceltilmiştir. Hz. Havva, Hz. Hatice, Hz. Meryem, Hz. Ayşe ve Hz. Fatıma
örneklerinde görüldüğü gibi tüm insanlık için rol model olarak takdim edilip, büyük güçlerin
ahlaklı ve erdemli bir yaşamın kurucu ögesi olarak öne çıkartılmıştır” dedi. Kurt, “Böylesi bir
zemin üzerinde yükselen İslam Medeniyeti’nde ilme düşkünlükleriyle, hayır-hasenatlarıyla,
takvalarıyla ebeveynlerine, eşlerine ve çocuklarına karşı fedakârlıklarıyla topluma
faydalarıyla daima tüm insanlık için örneklik teşkil eden hanımlar başka medeniyet
havzalarıyla kıyas edilemeyecek denli üstün bir makama kavuşmuşlardır. Hz. Ayşe’nin en çok
fetva veren sahabelerden olması, Hz. Hatice’nin malını Allah yolunda tasadduk etmekten
çekinmeyen bir tacir olması Rabiatül Adeviyye’nin dünya zevk ve nimetlerine karşı Allah’ın
rızasını tercih eden bir hanım evliya oluşu, bu açıdan İslam Medeniyeti’nin yüz akı
mesabesindeki örneklerdendir” ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Savaşlar
en çok kadınları etkilemektedir” “Medeniyetimizin altın çağlarının oldukça uzağına
düştüğümüz bu günlerde İslam Medeniyeti dünyasında yaşanan problemlere bağlı olarak,
kadınların mağdur edildiği ciddi sorunlar gün yüzüne çıkmıştır. Afrika ve Asya ülkelerinde
büyük güçlerin çıkar savaşları ve sömürgeciliğin devam eden etkileri, yoksulluk ve geri
bırakılmışlığın sonuçları en fazla kadınları etkilerken Ortadoğu’da yoğunlaşan çatışma
alanları da başta Suriye, Filistin ve Irak olmak üzere yüzlerce kadını dul bırakmış bir o kadar
kadını hapishanelerde mahkum hale getirmiş ve kadınları zor şartlar altında mülteci statüsüne
düşürmüştür. Özellikle yanımızdaki yakın coğrafya Suriye’de 4 yıldır yaşananlar, Suriye
toplumunu ve komşu ülkeleri etkilemektedir. Savaş nedeniyle 15 bin Suriyeli kadın hayatını
kaybederken binlerce çocuk öksüz kalmıştır. 6 bin Suriyeli kadın tecavüze uğramıştır. Suriyeli
kadınlar kaçırılmakta, insan tacirleri tarafından kullanılmakta, hapse atılmakta, psikolojik
saldırılara maruz kalabilmektedir. Halen yüzlerce Suriyeli kadından haber alınamamakta sağ
mı ölü mü? Oldukları bilinmemektedir. Yine akıbeti belirsiz yüzlerce Suriyeli kadının
hapishanelerde türlü işkencelere maruz kaldığı, Esed rejiminin askerleri ve Şebbihaların
Suriyeli kadınlara uyguladığı muameleler tamamen insanlık suçu kapsamına girmektedir.
Diğer yandan 145 bin Suriyeli kadın eşleri hayatta olmadığı için ailelerinin geçimini sağlamak
durumundadırlar. Bu gün Suriyeli kadınların maruz kaldığı tüm bu hak ihlallerinden başta
İran olmak üzere Esed rejimine destek veren tüm devletler, kişi ve kuruluşlar sorumludurlar.”
“Mağduriyetler her zaman gündemde tutulmalı” Ülkemizde son zamanlarda yaşanan kadın
cinayetleri ve şiddet vakıaları ise İslam medeniyetinin kadına verdiği paye ile tam bir tezat
oluşturmaktadır. Tüm halkımız derinden sarsan Özgecan Aslan cinayeti ülkemizin binlerce
kadının karşı karşıya kaldığı vahim toplumsal sorunun son örneklerindendir. İnsan hak ve
hürriyetleri açısından bakıldığında da gerek ülkemizde gerekse komşu coğrafyalarda kadınlar
yoksulluk, savaş ve işgal nedeniyle oluşan mağduriyetleri, suiistimalleri ağır bir suçun altında
ezilmekte ve istismar edilmektedirler. Türkiye’de ve dünyada kadın haklarının yüksek bir
sesle dile getirdiği bir gün olan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ vesilesiyle coğrafyalarımızda
ve tüm İslam coğrafyalarının farklı bölgelerinde kadınların yaşamakta olduğu istismar ve
mağduriyetlerin her daim gündemde tutulmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına duyulan
ihtiyacı seslendirmek olmazsa olmazımızdır” Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11988.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Çalış, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Havva Talay Çalış seçim çalışmaları kapsamında
TÜMSİAD ve Tomarza AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

09 Mart 2015 Pazartesi 11:18

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Havva Talay Çalış, seçim çalışmalarını tüm hızıyla
sürdürüyor. Çalış, ilk ziyaretini Tomarza İlçe Teşkilatı’na yaptı. Burada seçim çalışmaları
hakkında bilgiler veren Çalış, teşkilat üyelerinden aday adaylığı süresince desteklerini rica
etti. Tomarza ziyareti sırasında gördüğü ilgiden dolayı oldukça memnun olan Çalış, gösterilen
ilgiden dolayı teşekkür etti. Çalış, Tomarza ziyaretinin ardından TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve
İşadamları Derneği) yönetim ile bir araya geldi. TÜMSİAD'ın Kayseri ve Türkiye'de
yaptıkları çalışmalar ve yurtdışında Türkiye'yi temsilen elde ettikleri başarıları için tebrikte
bulunan Çalış, TÜMSİAD yönetimine misafirperverliklerinde dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11989.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Taştan, MHP’den aday adaylığını açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan
Mete Taştan, “Milletinin makus talihini yenecek olan milli irade kalesinde bir yapı taşı olmak
için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı oldum” dedi.
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Mete Taştan, MHP İl Binası’nda düzenlenen basın toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi 25.
Dönem Kayseri Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı. Konuşmasına teşkilat üyelerini
selamlayarak ve ‘8 Mart Kadınlar Günü’ vesilesiyle bir açıklamada bulunarak başlayan
Taştan: “Alemlere Rahmet Olarak gönderilen Peygamber Efendimizin Annesi Amine Anamız
gibi Mübarek, Merhametli ve Şefkatli Tüm Analarımızın ve Asil Türk Kadınlarının 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü Kutluyor, Toplumsal Huzurumuza Musallat Olan Kadına Yönelen
Şiddet Dalgasını Nefretle Kınıyorum” dedi. Taştan, konuşmasının devamında Milletvekili

Aday Adaylığı süreci ile bilgiler vererek şunları söyledi: “Milletinin makus talihini yenecek
olan milli irade kalesinde bir yapı taşı olmak için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı
oldum. Adaletsiz düzene dur demek, hak kuvvetlinin değil, hak haklınındır ilkesini yeniden
hakim kılmak, üstünlerin hukukunu yıkıp hukukun üstünlüğünü inşa etmek için Türk
Milletinin Tek Çaresi Olan MHP'den milletvekili adayı adayı oldum. Kişisel borçluluk artmış,
kredi çekerek hayatına değer katma kronik bir hastalığa dönüşmüş, tüketim almış başını
gitmiştir. Borç yiğidin kamçısıdır diye borçlanmayı hafife alanlar yiğidin sırtında kamçı
yiyecek yerin kalmadığını göremeyecek kadar kör olmuşlardır. Türkiye'yi gerçek manada
büyütecek, toplumun tamamında kalkınmaya yönelik zenginleşme ve huzur getirecek olan
ekonomik modeli kuracak MHP'den milletvekili aday adayı oldum. Hiç bir ahlaksızlığa geçit
vermeyecek olan, zedelenmiş, itibarı sarsılmış siyasi adabı yeniden kuracak olan MHP'den
milletvekili aday adayı oldum. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11990.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Dünya Kadınlar Gününde Derneklerin Ortak
Etkinlik Sevinci
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ nedeniyle KAYSERİ SÜMER LİSESİ
MEZUNLARI DERNEĞİ ILE TAŞ MEKTEP 1893 KAYSERİ LİSESİ MEZUNLARI
DERNEĞİ Kayseri Turizm ve Otelcilik Uygulama Otelinde Bir etkinlik ve ödül töreni
düzenledi.
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ nedeniyle KAYSERİ SÜMER LİSESİ
MEZUNLARI DERNEĞİ ILE TAŞ MEKTEP 1893 KAYSERİ LİSESİ MEZUNLARI
DERNEĞİ Kayseri Turizm ve Otelcilik Uygulama Otelinde Bir etkinlik ve ödül töreni
düzenledi.Törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün Kocasinan kaymakamı
Ali Candan ve her iki dernek ve Kayseri’den çoğunlugu kadın olan çok sayıda katılımcı
katıldı.Etkinlikte söz alan Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu
Aydoğan;Özellikle kadının tarihi hayatta önemi yeri ve son yıllarda büyük oranda artan Kadın
Cinayetlerine vurgu yaptığı konuşmasında “Türkiye son yıllarda toplam 800 kadın cinayeti
işlenmiştir.Çocuk gelinler ve eğitimsiz kadınlar sorununun artmışbunun için ulusal bir
mücadele edilmelidir.Kadin Tabiattir.Yasatir.Dunyayi icine sigdirir.yureginn en kucuk
kirintisina kadar sever.Kadin Anadir.Elini uzttigi herseye. Kadin olmak zorda olsa,guzel
seydir.Hakettigi yeri ve sevgiyi ,degeri bulmasi dilegiyle Dunya Kadinlar Gununuz Kutlu
olsun” diyerek konuşmasını bitirdi .Ve ardından kısa bir film konuklara izlettirilidi. Bu film
herkesi duygulandırdı ve dersler çıkarılması istendi.Ve diğer konuşmacıların kısa konuşma
şiirleri ile devam eden etkinlikte katılımcılara kadının toplumdaki yeri bir başka yönüyle
anlatıldı. Daha sonra etkinlik Sümer Lisesi Mezunu kadın yazar,hayat mücadelesini çocukları

ile basaran bir mezuna ve Kayseri Lisesi’nde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak
üzere bir çok seçkin insanın yetişmesinde emeği geçen 38 yıllı eğitim neferi Nurşen
Özmadar’a ve katılımcı Nilgün Düzgün’e ve Taşmektep 1893 Dernek Başkanı Fevzi Önder’in
Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan’a plaket töreni ve
toplu fotoğraf çekimi ile devam etti. Etkinlik sonrasında ise katılımcılar kokteyle ve sohbetle
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11991.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri'de siyaset artık değişmeli
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Oğuz Memiş ile siyasete atılma sürecini ve hayat
hikayesini konuştuk. Gençlik yıllarından itibaren başlayan mücadelesini siyaset arenasında bir
üst perdeden devam ettirmek isteyen Memiş, Kayseri’de siyasetin artık değişmesi gerektiğini
söylüyor.
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Öncelikle sizi sizden dinleyebilir miyiz? 1963 yılında Bünyan Yünören Köyü’nde doğdum.
Babam bir dönem Almanya’da işçi olarak çalıştı. İlkokulu köyde bitirdim. Daha sonra
ortaokul ve lise için Kayseri’ye geldim. 12 Eylül 1980 darbesinin hemen ardından İstanbul’a
gittim. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nde okuyup, tekrar Kayseri’ye
döndüm. Üzerimde amcalarımın çok büyük hakları var. Hepsi de üniversite mezunu oldukları
için beni de okumam yönünde kanalize ettiler. Sosyal faaliyet serüvenimiz ise köyde başladı.
O tarihlerde yeni kurulan Milli Selamet Partisi, köyümüzdeki oyların tamamını almıştı. Çünkü
amcalarım o dönemde çok ciddi siyasi faaliyet yapıyorlardı. 163 oyun 163’ünü de Milli
Selamet Partisi kazanmıştı. Biz o dönemde daha çocuktuk tabi… Bizim köyümüzde tiyatro
kulübü bile vardı. Necip Fazıl’ın eserleri tiyatroya dönüştürülüp çevre köylere gidilirdi. Böyle
kültürel ve siyasi bir ortamda büyümüş oldum. Kayseri’ye geldikten sonra ortaokul yıllarımda
amcalarımdan biri beni Milli Türk Talebe Birliği’ne, bir diğer amcam da Yeniden Milli
Mücadele Derneği’ne götürmeye çalışırdı. İkisine de gittim. Kısa bir dönem Aykut
Edibali’nin içinde bulunduğu Yeniden Milli Mücadele hareketinin içerisinde bulunduktan
sonra yolum Akıncılar ve Milli Türk Talebe Birliği ile kesişti. “Birçok gençlik hareketinde
yer aldım” Küçük yaşlarda başlayan bu hareketlilik sizin gençlik yıllarınızdaki ve bu günkü
dinamizminizin alt yapısını oluşturuyor diyebilir miyiz? Evet. İlkokul yıllarımda bizim köy ve
çevre köylerdeki siyasi faaliyetler bizim evimizden yönlendirilirdi. Özellikle en büyük
amcalarımdan birisi İstanbul’da okurken MTTB ile çok yoğun uğraşan birisiydi. Köydeki
bütün gençlerle ilgilenirdi. Bizim köyde bütün çocuklar kitap okurdu. Bizim ev de kütüphane
görevi görürdü. Bütün sabah namazlarını topluca camide kılardık. Bunlar o dönemde köy için
çok ilginç şeylerdi. Bu süreç daha sonra benim kişiliğim, kimliğim ve mücadeleme rehberlik
etti. Şehre geldikten sonra da MTTB ve Akıncılar çevresinde aktif olarak çalıştım. Ortaokul 2.

sınıftayken MTTB’ye gitmeye başladım. Oraya gittiğimde bana Macit Gül abilik yapardı.
Daha sonra Akıncılar Teşkilatı kuruldu. Oraya daha çok meylettim. Tabii, ortaokul 3 ve lise 1
dönemleri benim en hareketli olduğum yıllardı. Lise 2’deyken kötü evlerin arasında tarihi bir
bina olan ve şu anda Selçuklu Müzesi olarak hizmet veren medrese biz Akıncılar’a tahsis
edilmişti. Henüz 16 yaşında oranın müdürüydüm. Temizliğinden organizasyonuna kadar her
şeyi ile ilgileniyordum. İlahiyat fakültesi öğrencileri için yurt yapmıştık. Masa tenisi
oynatıyorduk. Büyük bir salonu düzenleyip, orada tekvando ile uğraşıyorduk. Orada bulunan
ve en çok sevdiğimiz hocalarımızdan biri de Bekir Yıldız’dı. İlk tekvando ve tenis derslerimi
ondan almıştım. Daha öncesinde de güreşle uğraşıyorduk. Bu şekilde geçen hareketli bir lise
dönemim var. Bu aralar 1978-80 arası cinayetlerin ve terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı
bir dönem. Ben hiçbir zaman terör olaylarına bulaşmadım. Ama o dönemdeki birçok gençlik
hareketlerinin içerisinde yer aldım. Kayseri’deki Akıncılar hareketinin en aktif küçük
gençlerinden birisiydim. “Terör hiçbir zaman gündemimiz olmadı” Gençlik yıllarınızda
içerisinde bulunduğunuz hareketlerin misyonu dolayısıyla ‘çıkmaz sokağa’ girmeyenlerden
misiniz? Terör hiçbir zaman bizim gündemimiz olmadı. Ama Kayseri’de yazı yazmadığımız
duvar kalmamıştır. Bunlar daha çok İslami mesajlar içeren yazılardı. Düvenönü’ndeki
Akıncılar’da bir kez akşama kadar Dev-Sol ile çatıştık. Bunun dışında herhangi bir çatışma
içerisinde yer almadık. Böyle bir gençlik dönemimiz var. Çok aktiftik. Burada babamın
Almanya’da olmasının da çok büyük etkisi vardı. Baba baskısı olmadığı için daha rahat
hareket edebiliyorduk. Kimliğimizi ve kişiliğimizi bulduğumuz dönem aslında lise dönemidir.
Sümer Lisesi’ni bitirdikten sonra 1980 yılında İstanbul’a gittim. Yani tüm ideoloji, vakıf,
dernek faaliyetlerinin askıya alındığı ilginç bir dönem yaşadık. Sınıfımızın kapısında tam
teçhizatlı iki komandonun beklediği bir ortamda eğitim gördük. Kalacak ne bir ev, ne de bir
yurt vardı. Çok garip bir dönemdi. O dönemde kendi arkadaş çevremize fakülte başkanlığı
yapıyordum. Arkadaşlarımıza ev organize eder, onlara sahip çıkardık. Kendimizden
büyüklere de bu konuda destek olduğumuz bir misyonumuz oldu. Üniversite 2.-3. ve 4.
sınıflarda ortam sakinleşince daha büyük organizasyonlar yapmaya başladık. Üniversitede çok
güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bizim meşhur iftar toplantılarımız vardı. Bir süre sonra
İstanbul’da gündem olmaya başladı. Darbe sonrası ilk legal faaliyetler bizim iftarlarımızdı.
Böyle bir çığır da açmış olduk. “Kitap okunmayan dönemde, yabancı dilde kitap sattık”
Yaptığınız bu çalışmalarda nasıl tepkilerle karşılaşıyordunuz? O dönem benzer işler çok
korkularak yapılıyordu. Din ve dinden kaynaklanan her şeyin kötü görüldüğü bir dönemdi.
Biz, çok sempatik yöntemler ile bu işi yaptığımız için olumlu tepkiler alıyorduk. Eşim de aynı
okulda okuyordu. Kayseriliydi ve başörtüsü nedeniyle okulu bırakmıştı. Kayseri’ye
geldiğimde Akabe Kitabevi’nde yine karşılaştık ve bir arkadaşımın teşviki ile nişanlanıp
evlendik. Başörtüsü mağduru olan eşim aftan yararlanarak şu anda -45 yaşından sonraErciyes Üniversitesi’nde Şehir Bölge Planlama gibi çok zor bir bölümü okuyor. Son sınıfa
geçecek inşallah. Tüm ömrü ideolojik fikri çalışmalar içerisinde geçmiş, kendisinden
büyüklerle bile ilgilenmiş ve onlara imkân sağlamaya çalışan genç bir mühendis olarak
Kayseri’ye dönmüştüm. Önce bir inşaat işine giriş-çıkış yaptık. Ben İstanbul’dayken tanışmış
olduğum bazı kurumlar vardı. Bunlardan birisi yabancı dilde yazılan kitapları satan bir yerdi.
Buranın Kayseri’de bir şubesini açalım dedik. Türkçe kitaplarının bile zor satıldığı bir
dönemde yabancı dilde yazılmış bir kitabevi oluşturduk. “Kayseri’deki baskı, İstanbul’dan
daha fazlaydı” Kayseri’ye dönüşünüzde STK’larda yaptığınız çalışmalarınızdan önce bir
işadamı kimliğinizin oluştuğunu söyleyebilir miyiz? O dönemde doğru düzgün STK yoktu
zaten. Bir arkadaş grubumuz vardı. O arkadaşlarımızla Kayseri’ye geldiğimizden beri
birlikteydik. Ama bir tabela altında çalışma imkanı yoktu. Kayseri’de İstanbul’a göre çok
daha fazla bir baskı vardı. Geldiğimizde her türlü fikri hareketin kötü görüldüğü bir şehir ile
karşılaştık. Buna rağmen arkadaşlarla farklı ortamlarda bir araya gelip, yine bir şeyler
yapmaya çalıştık. Bilgisayarın bilinmediği bir dönemde Kayseri’nin ilk bilgisayar şirketini

kurduk. Tabi bilgisayar denilince akla çok büyük şeyler gelmesin. Bizden sonra Mustafa
Çelik bu işi başlattı. Şu anda da onlar da bizim kadar etkin çalışıyor. Tabi işleri büyüttük. O
dönemde hiç paramız olmadığı için birkaç arkadaş ile ortak olarak başladık. Halen aynı
arkadaşlarımızla devam ediyoruz. devamı yarın... Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11992.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Genç Hukukçulardan Kayseri Cumhuriyet
Başsavcısı Orhan Usta Ve Kayseri Baro
Başkanı Fevzi Konaç’a Ziyaret
Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ve
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç’ı ziyaret ederek Hukuk Okulu-3 sertifika programı ve
diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Ziyaretler sonrası kısa bir konuşma yapan Gençlik
Komisyonu Başkanı Ali Osman Bağırgan ; "Hukuk Fakültesi’nde hukukun teoriğine dair
bilgiye erişen hukukçu genç kardeşlerimize sivil toplum ve gençlik çalışmalarında kendilerini
geliştirmeleri ve her yönüyle donanımlı hukukçular haline gelmeleri derneğimizin en öncelikli
misyonudur. Bu misyon çerçevesinde dernek olarak genç arkadaşlarımızla yakından
ilgilenerek, hedeflerine ulaşmaları noktasında elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz’’
dedi. Ali Osman Bağırgan etkinlik ve ziyaretlerinin süreceğini belirterek kendilerine
kapılarını açan Orhan Usta ve Fevzi Konaç’ a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11993.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

KAYSO'dan 'hayırlı olsun' ziyareti
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
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KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. KAYSO Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte makam ziyaretinde bulunan Mustafa Boydak, Başkan Çelik'in görevini en
iyi şekilde yerine getireceğinden en ufak endişelerinin olmadığını söyledi. Ziyarette yaptığı
konuşmada Başkan Çelik'in Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini hakkıyla yerine
getireceğine duyduğu inancı dile getiren KAYSO Başkanı Boydak, "Bu onurlu göreve
seçilmenizden dolayı şahsım, meclis başkanım ve tüm KAYSO adına tebrik ediyor ve 'hayırlı
olsun' diyorum. Hem içimizden biri olmanız hem de gerek siyasi partilerde gerekse meslek
örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve vakıflarda çok uzun yıllardan beri şehrimize hizmet
etmiş olmanızdan dolayı sizi yakinen tanıyoruz. Bu yeni süreçte de Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüteceğinizden en ufak endişemiz yok. Biz iş
dünyası olarak her türlü işbirliğine hazırız" dedi. "BAYRAĞI DAHA YUKARIYA
TAŞIYACAKSINIZ" Konuşmasında Başkan Çelik'in, Özhaseki Başkan'dan aldığı bayrağı
daha yukarılara taşıyacağına da vurgu yapan KAYSO Başkanı Boydak, "Sağolsunlar,
Özhaseki Başkan şehrimizi güzel bir yere getirdi. Sizin de ondan aldığınız bayrağı birlik
beraberlik içerisinde daha da yukarılara taşıyacağınıza inanıyoruz. Allah yar ve yardımcınız
olsun" şeklinde sözlerini tamamladı. "HASEKİ BAŞKAN İTİBARLI BİR BELEDİYE
BIRAKTI" Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında Başkan
Özhaseki'nin itibarlı bir belediye bıraktığına vurgu yaparak, "Bahsettiğiniz gibi 20 yıl bu şehri
yöneten Haseki Başkanım iyi bir belediye bıraktı. Belediyenin imkanları çok iyi, fiziki
şartları, kaynakları, kaynak oluşturma metodları çok iyi, bunlar için çok teşekkür ediyoruz.
Ancak hepsinden önemlisi itibarlı bir belediye bıraktı. Hem Kayseri'de kamu kurum ve
kuruluşları içerisinde hem de Ankara'da nereye giderseniz gidin Kayseri Büyükşehir
Belediyesi diyince en üst seviyede itibarı gören bir belediye bıraktı. Biz de bu itibarı daha
yukarılara taşımak için çalışacağız" dedi. Kayseri'deki uyum kültürüne dikkat çeken Başkan
Çelik, "Kayseri'de bir uyum kültürü var. Çalışırken Kayseri'deki meslek odalarıyla, akademik
çevreyle, diğer güvenlik ve yönetim birimleriyle uyumlu olarak birlikte çalışacağız. Siz bize
meslek erbabanın, iş dünyasının sanayicilerin tavsiyelerini ileticeksiniz, biz de sizler için
çalışacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11994.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Bayanlar Erciyes Dağı’nın zirvesinde buluştular
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer alan
birimlerde çalışanlara yönelik spor karşılaşmaları, dostluk basketbol, voleybol ve yüzme
yarışmaların devam ettiğini bu hafta ise belediye de çalışan bayanların bir araya gelerek
Erciyes Dağında hem sohbet ettiklerini hem de spor yaparak stres attıklarını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi bünyesinde yer alan
birimlerde çalışanlara yönelik spor karşılaşmaları, dostluk basketbol, voleybol ve yüzme
yarışmaların devam ettiğini bu hafta ise belediye de çalışan bayanların bir araya gelerek
Erciyes Dağında hem sohbet ettiklerini hem de spor yaparak stres attıklarını söyledi.
Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde… Belediye de çalışan bayanların katıldığını
Bayanlar Sohbet ve Spor Bulaşmasının Erciyes Dağı Kar Adam Tesislerinde
gerçekleştirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Çalışanların bir nebze de olsa
eğlenmelerine yardımcı olmak, birbirleri ile spor karşılaşmaları yaparak stres atmalarını
sağlamak amacı ile bir dizi etkinlik düzenledik. Bu hafta ise belediyemizde görev yapan
bayan çalışanları bir araya getirdik. Belediyemiz bünyesinde özel şirket çalışanları dâhil 62
bayan personel istihdam edilmektedir. Bayan çalışanlarımız Erciyes Dağı Kar Adam
Tesislerinde yapılan bu toplantı ile hem eğlendiler, hem de spor yaptılar. Bu tür etkinlikler ile
hem farklı birim ve tesislerde çalışanlar tanışmakta hem birimler arasında kaynaşma hem de
genel çalışma temposunu yükseltme açısından büyük faydası olmaktadır“ dedi. Öğle yemeği
ikram edildi… Motivasyon toplantısında belediye çalışanları ile bir süre sohbet eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin örnek ve referans belediye olmasında
çalışanların birbirleri ile olan dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin büyük etkisi olduğunu ve
birimler arasında uyumun çalışmalara ivme kazandırdığını kaydetti. Birimler Arası Bu Tür
Etkinler Devam Edecek. Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesinde yer alan
birimlerin iştirak edeceği bu tür eğlence ve spor etkinliklerinin ayda bir kez tekrarlanacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11995.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Atletizm takımı 3. oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, İstanbul'da düzenlenen Belediyeler Arası
Salon Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, İstanbul'da düzenlenen Belediyeler Arası
Salon Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Atletizm
Federasyonu tarafından ilk defa organize edilen ve 7 Mart 2015 tarihinde İstanbul Aslı Çakır
Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 16 Büyükşehir Belediyesinin atletizm takımı
katıldı. 60 metrede Sinem Özpınar, uzun atlamada Havva Aktaş, yüksek atlamada Merve
Kurtulmuş, gülle atmada Simge Altıok, 400 metrede Hatice Taşçı ve 1500 metrede Sinem Nur
Eraslan'dan oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi atletizm takımı iddialı sporcuların
arasından sıyrılarak üçüncülük kürsüne çıkmayı başardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü'nün birinci Bursa Osman Gazi Belediye Spor Kulübü'nün ikinci olduğu şampiyonada
üçüncü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi takımının kupasını Atletizm Federasyonu Genel
Sekreteri Fahrettin Yıldız verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11996.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

MÜSİAD'ın 'Lojistik Master Projesi' Oran'dan
destek aldı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu, hazırladıkları 'Lojistik Master Projesi'nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
(ORAN) tarafından desteklendiğini söyleyerek, "Lojistik Master Projesi, kalkınmamıza alt
yapı teşkil edecek" dedi.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu, hazırladıkları 'Lojistik Master Projesi'nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

(ORAN) tarafından desteklendiğini söyleyerek, "Lojistik Master Projesi, kalkınmamıza alt
yapı teşkil edecek" dedi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, şube
binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Olgunharputlu, hazırladıkları
'Lojistik Master Projesi hakkında bilgiler verdi. Projenin ORAN tarafından da desteklendiğini
kaydeden Olgunharputlu, "Lojistik sektörünün Kayseri'de ki mevcut durumunu ortaya
koymak, Kayseri'ye ilişkin lojistik stratejileri belirlemek, söz konusu stratejilere ilişkin eylem
planı hazırlamak ve lojistik merkezin gerekliliğini ifşa etmek amacıyla MÜSİAD Kayseri
Şubesi tarafından Kayseri Lojistik Master Projesi hazırlandı. ORAN Kalkınma Ajansı'na
önerilen proje, ajans tarafından da desteklenmiştir. Kayseri bölgesinde önemli ticaret ve
üretim merkezidir. Kayseri, Anadolu'nun tam ortasında kalbi konumunda yer almaktadır. Bu
anahtar özelliğinin kullanılabilmesi içinde lojistik merkez yatırımı ön plana çıkmaktadır"
ifadelerini kullandı. Olgunharputlu, projenin kalkınmaya da alt yapı teşkil edeceğini
belirterek, "Lojistik köyler günümüzde gelişen ticaretle birlikte önemi her geçen gün artan
merkezlerdir. Lojistik merkez, şehrimizde üretilen ürünlerin daha hızlı, daha güvenilir ve daha
ekonomik olarak limana ulaştırılmasında önemli bir projedir. Kayseri Lojistik Merkezi,
sağlanacak rekabetsel avantaj ile iç ve dış ticaretimize yani kalkınmamıza alt yapı teşkil
edecektir. Bölgemizin kalkınmasında motor rolü oynayacaktır. Lojistik merkezi sadece
ilimize değil, tüm bölgemiz ve çevre iller açısından da son derece önemlidir. Ülkemizin ve
şehrimizin refah seviyesinin yükseltilmesi için dış ticaretin geliştirilmesi gerekmektedir. 203
ihraç hedeflerine ulaşmak istiyorsak bunun için gerekli lojistik alt yapıyı da şimdiden
düşünmemiz gerekir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11997.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Çocuk meclisinden anlamlı çağrı
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay
Haftasında, Melikgazi belediyesi Necip Fazıl Kısakürek sosyal ve Spor Tesisleri seminer
Salonunda Üyelerine ve mahalle halkının iştirak ettiği ve “sigarasız bir toplum için el ele”
konulu sağlık söyleşisi gerçekleştirdi.
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay
Haftasında, Melikgazi belediyesi Necip Fazıl Kısakürek sosyal ve Spor Tesisleri seminer
Salonunda Üyelerine ve mahalle halkının iştirak ettiği ve “sigarasız bir toplum için el ele”
konulu sağlık söyleşisi gerçekleştirdi. Sigarayı sevme, içme, esiri olma Kurulduğu günden
itibaren çocukları bilgilendirici, birçok etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclis Üyeleri, Yeşilay Haftası münasebeti ile düzenlemiş olduğu sağlık semineri ile
sigaranın zararları, alışkanlığın sona erdirilmesi ve özenti ile başlayan içme yaşının
küçüklüğüne dikkat edecek şunları söylediler: “2009 yılı Temmuz ayından itibaren kapalı

yerlerde sigara içilmemesi hükmü çok güzel bir olaydır. Bu sigara içememe yönünde ilk yasal
mevzuattır. Ancak yetersizdir. Çünkü toplu kamu alanları yasak ancak çocuklu evlerde serbest
yani bir anne veya baba evlerde rahatça içebiliyor. Bu yasanın alt zemini eğitimden geçer yani
eğitim ile bireyleri sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmez ise tiryaki bir yerde
mutlaka içecektir. Küçük yaşta çocuklara sigara satılmamaktadır. Sigaranın zararları her
ortamda sürekli olarak anlatılmalı, resim ve panolar ile 24 saat bireylere hatırlatılmalıdır.”
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Ahmet Haktan Abdioğlu, sigara kelimesinden
toplumun alerji olacak kadar bilinçlendirinceye kadar bu tür kampanya ve etkinliklere devam
edeceklerini kaydetti. Tütün ve tütün mamullerin tamamı özendiricilikten uzak tutulmalı.
Tütün ve tütün mamulü tüm ürünlerin reklamlarının yasaklanması gerektiğini, bu
yasaklamanın ilk şartının tabela ve reklam panolarından başlanması gerektiğini belirten
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclisi’nin bu duyarlı davranışları ve etkinliklerinden dolayı kendilerini kutladığını söyledi.
Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, seminer verdi. Çocuk Meclisi Üyelerine Psikolog Sevim
Buzkan Ertuğrul tarafından sigara zararları, içerisinde yer alan maddeler, toplum duyarlılığı
ve eğitim ile başlayan süreç gibi konularında Çocuk Meclisi Üyelerine seminer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11998.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayserigaz ailesi bowlingde buluştu
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen çalışan bowling turnuvasının bu yıl 4.sünü düzenleyen
Kayserigaz, çalışanlarıyla birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.
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Geleneksel olarak her yıl düzenlenen çalışan bowling turnuvasının bu yıl 4.sünü düzenleyen
Kayserigaz, çalışanlarıyla birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı. Geçtiğimiz günlerde
gerçekleştirdiği ‘Basın Bowling Turnuvası’ ile gündeme adını yerleştiren Kayserigaz, bu kez
de çalışanları ile bir araya geldi. Çalışanları arasındaki paylaşımı ve çalışanların Kayserigaz’a
olan aidiyet hislerini artırmak adına 4 yıldır düzenlenen Kayserigaz Çalışan Bowling
Turnuvası bu yıl da renkli anlara şahit oldu. Katılımın yoğun olduğu turnuvada 16 takım
yarıştı. Dostane anların yaşandığı organizasyonda, Kayserigaz çalışanları iş yükünün stresini
atarken, yaşadıkları mutlu anlar ile de unutulmaz bir güne imza attılar. Kahve ikramı ve
hediyelerle desteklenen organizasyonda, Kayserigaz ailesi salladıkları bowling toplarıyla
eğlencenin tadını çıkardılar. Konuyla ilgili görüşlerini sunan Kayserigaz Genel Müdür
Yardımcısı Mennan Uzunoğlu, Kayserigaz olarak çalışanlarına büyük hassasiyet verdiklerini,
Kayserigaz’ın kurumsal bir şirket olmanın yanı sıra, çalışanlarıyla birlikte bir aile olduklarını
vurgulayarak, çalışanlarına yönelik bu tür aktivitelerin sürekli olarak devam edeceğini
söyledi. Turnuvanın ardından dereceye giren oyunculara kupalarını takdim eden Kayserigaz
Genel Müdür Yardımcıları Mennan Uzun oğlu ve Adem Dincay ile Kayserigaz Genel

Müdürü Hasan Yasir Bora, değerleriyle Kayserigaz’ı ileriye taşıyan Kayserigaz personeline
teşekkürlerini sundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11999.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

İş Güvenliği seminerinde dikkat çeken kürsü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ortaklaşa,
‘Güvenli İskele, İskelede Güvenlik Projesi’ kapsamında seminer düzenlenirken, seminerde
işgüvenliğine dikkat çekmek amacıyla iskele kürsü kuruldu. Yapılan seminerde konuşan İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, “Aslında çalışılan her katta
iskele platformunun olması gerekiyor. İşçilerimizin iskelelere tırmanırken o platformların
içine kurulan merdivenler aracılığıyla çıkması gerekiyor. Halbuki baktığımızda işçilerimiz
kaba tabir ile cambazlık yapmaya çalışıyor” dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ortaklaşa,
‘Güvenli İskele, İskelede Güvenlik Projesi’ kapsamında seminer düzenlenirken, seminerde
işgüvenliğine dikkat çekmek amacıyla iskele kürsü kuruldu. Yapılan seminerde konuşan İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, “Aslında çalışılan her katta
iskele platformunun olması gerekiyor. İşçilerimizin iskelelere tırmanırken o platformların
içine kurulan merdivenler aracılığıyla çıkması gerekiyor. Halbuki baktığımızda işçilerimiz
kaba tabir ile cambazlık yapmaya çalışıyor” dedi. Düzenlenen eğitim seminerine, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, işverenler, müteahhitler ve şantiye şefleri katıldı. Seminerde açılış konuşmalarının
yapılması için kurulan iskele kürsü dikkat çekti. İskele kürsüden açılış konuşmasını yapan
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından yürütülen ‘Güvenli İskele, İskelede Güvenlik Projesinin’ Kayseri seminerinde hep
birlikte beraberiz. Bu proje 2014 yılında başlamak üzere 7. toplantıyı Kayseri’de yapıyoruz.
Dolayısıyla bu program Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği işbirliğinde yapılıyor. Kayseri Ticaret Odası olarak da biz bu programa evsahipliği
yapıyoruz” diye konuştu. Hiçyılmaz ayrıca, “Kayseri Ticaret Odası olarak katılımda
bulunduğumuz bilgilendirme seminerinin amacı, iskeleden kaynaklanan ölümlü iş kazalarının
önüne geçmek, projenin şehrimizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm taraflara anlatmak
ve bu konuda ölümlü kazaların önüne geçmektir. Tabi kaza denince Türkiye’de trafik
kazalarının çok fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelişmiş ülkelerle bunu mukayese
ettiğimizde Türkiye’de trafik kazaları çok fazla oluyor ancak trafik kazalarında maddi hasarlı
kazalar ön planda oluyor. Ölümlü ve yaralanmalı kazalar az oluyor. İnşaatlardaki kazalara
baktığımız zaman daha çok ölümlü kazalar oluyor. Yaralanmalı kazalar daha az oluyor.
Çünkü yüksekten düşmeler ya da inşaatlarda herhangi bir parçanın çalışan insanların üzerine

düşmesinden dolayı meydana gelen bu kazalarda ölüm oranı daha fazla oluyor” ifadelerini
kullandı. İstatistiki bilgileri paylaşan Hiçyılmaz, “2014 yılı istatistiklerine göre kazalarda
hayatını kaybeden bin 900’den fazla insanımız olmuş. O bin 900 kazadan aşağı yukarı 500’e
yakını inşaat kazalarında meydana gelmiş. Dolayısıyla özellikle dış cephe yapı iskelelerinden
düşen, yaşamını yitiren çalışanlarımızın sayılarının yüksek olması özellikle dış cephe iskele
sisteminde daha dikkatli olunması gerektiği konusunu ve inşaatlardan düşen işçilerimizin bu
konuda daha tedbirli olması gerektiğini gündeme getirmiştim” şeklinde konuştu. Sözlerini
sürdüren Hiçyılmaz, “Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yapılan
açıklamaya göre 1 Ocak 2017 tarihine kadar ülkemizde mesleki yeterlilik belgesi olmayan
kimse kalmayacak ve meslek yeterlilik sınavlarının maliyeti bakanlık tarafından karşılanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TSE gibi devlet
kuruluşlarının birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda önümüzdeki yıllarda inşaat sektöründe
yaşanan ölümlü kazaların önemli bir kısmının önüne geçilmesi noktasında çalışmalar
yapılmaktadır. Tabi inşaat işverenleri iskele kurulumunu kendilerine bir maliyet olarak
görmektedirler. Ölümlü kazaların çok olduğu inşaatta alınan her türlü tedbirin maliyetine
hiçbir zaman bakmamak gerekir. Çünkü bir canı getirmek mümkün değildir ancak o maliyet
dediğimiz unsurları kazanmak mümkündür. O bakımdan özellikle inşaatlarda tedbirleri
alırken maliyeti hiçbir zaman ön plana çıkartmamak gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ise, “Bugün Kayseri’de
oluşumuzun nedeni inşaatlarda son yıllarda yaşanan iş kazalarındaki artışlar ve bunlardan
kaynaklanan ölümlü kazaları yine artmış olmasıdır. Burada yine konuyu detaylı
incelediğimizde gördüğümüz en büyük eksiklik özellikle inşaatlarda yüksekten düşmeden
kaynaklı iş kazalarının yoğun bir şekilde yaşanmasıdır. Yüksekten düşme kazaların
detaylarına da baktığımızda genelde cephe iskelelerinden düşmelerin iş kazalarına yol açtığını
gördük. Bunun nedenlerini araştırdığımızda standartlara uygun iskele kullanımında çok ciddi
eksikliklerin olduğu tespit edildi. Bu konuyla ilgili de bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün de
burada eğitim programımızın 7’incisini gerçekleştiriyoruz. Burada işverenlere, müteahhitlere,
şantiye şeflerine iskelenin hangi standartlarda olması gerektiği, iskeleleri kimlerin kurması
gerektiği ve bundan ne gibi denetim ve cezai işlemler uygulanacağı ile ilgili bilgiler verilecek.
Umut ediyoruz ki bu bilgilendirme seminerleriyle inşaatlardaki iş kazalarında yaşanan
ölümlere bir nebze olsun azaltabileceğiz. Önümüzdeki süreçte daha olumlu bir tablo ile karşı
karşıya kalacağız” şeklinde konuştu. Gerim ayrıca, “Genel olarak yapılan araştırmalar
neticesinde her yıl ölümlü kazaların üçte birinin inşaat sektöründe meydana geldiğini
söyleyebiliyoruz. İnşaatlarda meydana gelen kazalarında yüzde 40’ı yüksekten düşmeden
kaynaklanıyor. Bunların da yüzde 25’i cephe iskelelerinden düşmeden kaynaklanmaktadır.
Sokaklarda gezdiğimizde ve inşaatları incelediğimizde görüyoruz ki iskele olarak kurulan
dikme ve yatay bağlantılarıyla genelde bir iskele görüyoruz. Aslında çalışılan her katta iskele
platformunun olması gerekiyor. İşçilerimizin iskelelere tırmanırken o platformların içine
kurulan merdivenler aracılığı ile çıkması gerekiyor. Halbuki baktığımızda işçilerimiz kaba
tabir ile cambazlık yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada işçinin ve işverenin konuyu bir
daha değerlendirip, işverenin gerekli uygun malzemeleri kullandırması, işçinin de bu
malzemeleri uygun bir donanımla kullanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12000.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

AGÜ Öğretim Üyesine 'araştırmacı bilim
kadını' ödülü
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Hümeyra Çağlayan, Dünyanın en büyük kozmetik ve güzellik şirketleri L'Oréal Türkiye
tarafından, ‘’Araştırmacı Bilim Kadını’’ ödülüne layık görüldü.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Hümeyra Çağlayan, Dünyanın en büyük kozmetik ve güzellik şirketleri L'Oréal Türkiye
tarafından, ‘’Araştırmacı Bilim Kadını’’ ödülüne layık görüldü. Genç ve üstün yetenekli bilim
kadınlarının araştırmalarını gün yüzüne çıkarmayı ve bilimsel becerilerindeki mükemmeliyeti
amaçlayan L'Oréal Türkiye'nin 2015 yılı bursiyerleri belli oldu. UNESCO (Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu) yetkililerinin de aralarında bulunduğu
jürinin, başvuruları inceleyerek karar verdiği ödülü Doç Dr. Çağlayan ‘’ Grafen Tabanlı
Plazmonik Biyosensörler’’ adlı araştırmasıyla almaya hak kazandı. Çağlayan, ‘’Grafen
malzemesi kullanılarak biyosensörlerin elde edilmesi’’ konulu araştırmasıyla L'Oréal
Türkiye'den 15 bin dolar değerinde burs alacak. Burs programına katılan genç bilim kadınları,
insanlığı geliştirecek ve dünyayı daha güzel hale getirecek nitelikteki araştırmaları ile projede
yer alıyor. L'Oréal'in uluslararası nitelikteki "Bilim ve Kadın" programının, ulusal nitelikteki
uzantısı olan "Genç Bilim Kadınlarını Destekleme Bursları" Türkiye'de 2003 yılından bu yana
gerçekleştiriliyor. Doç. Dr. Çağlayan ödülünü, 9 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan
törenle alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12001.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Türk Üroloji Akademisi İnkontinans Alt
Çalışma Grubu 4. toplantısı Kayseri’de yapıldı
Türk Üroloji Akademisi İnkontinans Alt Çalışma Grubu 4. Toplantısı, Kayseri’de yapıldı. 7
Mart 2015 Cumartesi günü Novotel’de gerçekleştirilen toplantıda yaygın bir toplumsal sorun
olan idrar kaçırma sorunu enine boyuna tartışıldı.
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Türk Üroloji Akademisi İnkontinans Alt Çalışma Grubu 4. Toplantısı, Kayseri’de yapıldı. 7
Mart 2015 Cumartesi günü Novotel’de gerçekleştirilen toplantıda yaygın bir toplumsal sorun
olan idrar kaçırma sorunu enine boyuna tartışıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Anabilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Akademisi
İnkontinans-Nöroürüloji Alt Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Rahmi ONUR, 2014 yılı
Temmuz ayında kurulan nöroüroloji çalışma grubu koordinatörlüklerinin üroloji akademisinin
alt gruplarından biri olduğunu kaydetti. Prof. Dr. ONUR, “Bu koordinatörlüğü kurmamızdaki
amaç, bilgi üretiminin yanında öğretim standardını yükseltmektir. Bunu da belirli aralıklarla
düzenlediğimiz eğitim toplantılarla gerçekleştirmekteyiz. Bugün Kayseri’de düzenlediğimiz
bu toplantı da eğitim çalışmalarından biridir. Türkiye’nin değişik üniversiteleri ve
hastanelerinden gelerek bu toplantıya katılan bilim adamları, mesleki deneyim ve tecrübe
paylaşımında bulunacaklar” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Üroloji, Kadın Hastalıkları
ve Geriatri Bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesinden konuşmacıların yer aldığı oturumlara
geçildi. Vaka sunumları ve tartışmalarının ardından toplantı sona erdi. Türk Üroloji
Akademisi İnkontinans-Nöroüroloji Alt Çalışma Grubu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ, idrar
kaçırmanın gerek erkeklerde, gerekse kadınlarda ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek,
“Kişi ve toplumların eğitim, inanç, yaşam şekli ve benzeri birçok konudan etkilendiği için
idrar kaçırmanın gerçek sıklığını bilmek zordur. İdrar kaçırma her yaş grubundan ve her iki
cinsiyetten kişileri etkiler. Bu nedenle idrar kaçırma sorununun çözümünde birden fazla
bölüm ile işbirliği yapmak, hasta ve hekim açısından faydalı bir tutumdur’ diye konuştu.
Kayseri’de düzenlenen İnkontinans-Nöroüroloji Alt Çalışma Grubu 4. Toplantısında, yurt dışı
deneyimi olan akademisyenlerin idrar kaçırmada uyguladıkları ameliyat tekniklerini
meslektaşları ile paylaşmanın katılımcılara büyük fayda sağladığını ve normal programda
saat:13:00-17:30 arasında planlanan toplantının yoğun ilgi nedeniyle saat 19:30’a kadar
sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. DEMİRTAŞ, katılımcıların yoğun isteği üzerine yakın
zamanda
daha
kapsamlı
yeni
toplantılar
planlanacağını
sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12003.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kadınlar haklarını İslam ile aldılar
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki,
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İncesu ilçesinde düzenlenen programa katıldı. Kadınların asıl
haklarını İslam diniyle birlikte aldıklarını belirten Özhaseki, kadına yönelik şiddeti önleyecek
tek şeyin peygamberimizin hayatı ve örnek alınması olduğunu söyledi. Büyükşehir
Belediyesi’ndeki çalışmalarından da bahseden Özhaseki, gösterdikleri başarının sebebinin, iyi
niyet, samimiyet, gayret ve fedakarlık olduğunu kaydetti.
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Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki,
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İncesu ilçesinde düzenlenen programa katıldı. Kadınların asıl
haklarını İslam diniyle birlikte aldıklarını belirten Özhaseki, kadına yönelik şiddeti önleyecek
tek şeyin peygamberimizin hayatı ve örnek alınması olduğunu söyledi. Büyükşehir
Belediyesi’ndeki çalışmalarından da bahseden Özhaseki, gösterdikleri başarının sebebinin, iyi
niyet, samimiyet, gayret ve fedakarlık olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı
ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki, İncesu’da gerçekleştirilen Dünya
Kadınlar Günü programına eşi Neşe Özhaseki ile birlikte katıldı. AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer’in de iştirak ettiği Kadınlar Günü programında ilk konuşmayı
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yaptı. Özhaseki’nin İncesu’ya çok önemli
hizmetler yaptığını belirten Karayol, İncesu’nun nereden nereye geldiğini herkesin bildiğini
söyledi. Yaptığı hizmetlerden dolayı Özhaseki’ye teşekkür eden Karayol, “Özhaseki
Başkanımızın Kayseri’nin merkezinin yanı sıra İncesu’ya ve diğer 15 ilçeye yaptığı katkıları
unutabilmek mümkün değil. Yaptığı çalışmalar Kayseri’yi aşarak Türkiye’nin her noktasında
takdir ediliyor. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Özhaseki Başkanım inşallah
seçimlerde partili, partisiz herkes için Kayseri’nin ortak adayı olacaktır” dedi. ÖZHASEKİ’Yİ
DUYGULANDIRAN MENKIBE Konuşmasına kadınların tarih boyunca yaşadıkları
sıkıntıları anlatarak başlayan Mehmet Özhaseki ise geçmişte batıda ve doğuda kadınların
insan yerine dahi konmadığını söyledi. Peygamberimiz döneminden bir menkıbe anlatan ve
bu sırada oldukça duygulanan Özhaseki şöyle konuştu: “Sahabelerden birisi gelir ve
Peygamberimize der ki: ‘Benim büyük bir günahım var. Güzelim bir kızım vardı, onu
büyüttüm; ama kötü yola düşer de başına felaketler gelir diye düşünerek gömmek için
götürdüm. Gömerken, arkamdan hala babacığım diye bağırıyordu. Kendi çocuğumu kendi
ellerimle toprağa gömdüm. Acaba Allah beni affeder mi.’ Peygamberimiz bu sözler üzerine
uzun uzun gözyaşı döker ve Allah’tan af dilemesini söyler.” “KADINLAR HAKLARINI
İSLAM İLE ALDILAR” Batıda 150-200 yıl öncesine kadar kadının ruhu var mı diye
tartışmalar yaşandığını da hatırlatan Özhaseki, Peygamberimizin gelişiyle birlikte adeta bir
çağın kapandığını ve yeni bir çağın açıldığını söyledi. İslamiyet ile birlikte kadına bakışın
değiştiğini vurgulayan Özhaseki, “Kuran’da Rabbimiz Ey erkekler diye başlamaz, Ey İnsanlar
diye başlar. Peygamberimiz ilk defa kadının erkeğin üzerinde hakkı vardır demiştir ve kadınla
erkeği eşit tutmuştur” dedi. Kadınların asıl haklarını İslam ile aldıklarını ifade eden Özhaseki,
şiddeti önleyecek tek şeyin de Hz. Peygamberin hayatı ve örnek alınması olduğunu kaydetti.

“İŞİN ÖZÜ İYİ NİYET VE SAMİMİYET” Konuşmasında başkanlığı süresince yapmış
olduğu çalışmalara da değinen Mehmet Özhaseki, “21 yıldır gece gündüz demeden çalıştık ve
bize güvenenleri mahcup etmedik. Kayseri’yi getirdiğimiz yer belli. Kayseri’ye her taraftan
geliyorlar ve “Bu şehri nasıl marka kent yaptınız, kasanız hala nasıl para dolu, borca
girmemeyi nasıl başardınız’ diyorlar. Şunu bilin ki işin başında iyi niyet, samimiyet, gayret ve
fedakarlık var” dedi. “KIZ ÇOCUKLARINIZI MUTLAKA OKUTUN” Sözlerinin sonunda
ailelere seslenen Mehmet Özhaseki, “Kadınlar olarak sizler önemlisiniz. Yavrularımızı
eğitenler sizlersiniz. Yarın bir gün bu ülkeyi yönetmek için ortaya çıkacak olan kız veya erkek
birçok insanı sizler eğitiyorsunuz. Yönetimi sizler yönlendiriyorsunuz. Kız çocuklarınızı
okutun. İyi bir eğitim almalarını sağlayın. Sadece maddi eğitim değil manevi eğitim de
aldırın. Onları meslek sahibi yapın” diye konuştu. Konuşmalardan sonra Mehmet
Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki kürsüye davet edildi ve kendisine çiçek sunuldu. Kadınlar
Günü programında gittiği her yerde olduğu gibi davetlilerin büyük ilgisiyle karşılaşan
Özhaseki, gösterilen ilgiye aynı sıcaklıkla cevap verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12004.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kadına değil şiddete el kaldıralım
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi
KAYMEK tarafından hazırlanan 'Kadına Değil Şiddete El Kaldıralım' temalı fotoğraf sergisi
düzenlenen törenle açıldı.
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Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi
KAYMEK tarafından hazırlanan 'Kadına Değil Şiddete El Kaldıralım' temalı fotoğraf sergisi
düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ile
birlikte yer aldığı açılışa Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün eşi Gül Düzgün ve Büyükşehir
Belediyesi eski Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de katıldı. Serginin açılış
konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu tür özel günlerde
söylemlerle yetinmeyip söylemi icraata döktüklerine vurgu yaparak, "Böyle özel günlerde,
hep iyi niyet dilekleri söylenir. Klişe sözlerle -cek'li, -cak'lı nutuklar atılır. İcraata yönelik iş
yapanı pek göremezsiniz. Herkes kutlanılan o günün muhatabı olan kitleye yönelik birtakım
temennilerde bulunur. Biz ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili kitleye yönelik
yaptıklarımızı anlatırız. Onların tavsiyelerini ve önerilerini alarak hep 'daha iyisini nasıl
yaparız?' diye çalışırız. Bugün de böyle özel bir gün, Dünya Kadınlar Günü. Bu vesile ile
kadınlarımız için neler yaptığımız kısaca özetlemek istiyorum" dedi. "LAF DEĞİL İCRAAT
ÜRETİYORUZ" Daha sonra kadın ve aileye yönelik yaptıkları çalışmalardan örnekler veren
Başkan Çelik, yılda 8 bin kadına mesleki eğitim ve beceri kursu verdiklerini ifade ederek,
"KAYMEK'te yıl içerisinde düzenlenen seminer ve konferanslarla aile ve kadına yönelik

eğitimler veriyoruz. Hemen önümüzdeki Perşembe günü de 'Ailede Sadakat' konulu
seminerimiz var. 'Huzur Çınarı' projesi kapsamında Aile Akademisi (Evlilik Okulu)
programlarıyla evli çiftlere öfke kontrolü, eşlerin birbirine karşı sorumlulukları, aile içi
iletişim vb. gibi konularda eğitimler veriyoruz. Ayrıca KAYMEK bünyesinde istihdam edilen
uzman sosyolog ve psikologlar eşliğinde hanımlara yönelik apartman toplantıları düzenliyor
ve ev ortamında daha samimi bir ortamda eğitimler veriyoruz. Ayrıca KAYMEK bünyesinde
kendi işyerini açmak isteyen girişimci bayanlara KOSGEB destekli sertifika veriyoruz.
Projesi kabul edilen ve KOSGEB desteği ile işyeri sahibi olan kursiyerlerimiz evine
ekonomik katkı sağlıyorlar. Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi sınırlarına yeni dahil
olan ilçelerde 'Kadın Gelişim Merkezleri' açıyoruz" diye konuştu. Başkan Çelik konuşmasının
son bölümünde de saydığı bu hizmetleri hayata geçiren ve 21 yıl Kayseri'ye hizmet veren
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından
kurdelası kesilerek açılışı yapılan sergide kadına şiddeti ifade eden toplam 31 fotoğraf yer
alıyor. ŞİDDETE EL KALDIRDILAR Törende Başkan Çelik ve Eşi İkbal Çelik ile Kayseri
Valisi Orhan Düzgün'ün eşi Gül Düzgün ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ellerini boyayarak 'Kadına Değil Şiddete El Kaldır' sloganıyla
hazırlanan tabloya el bastı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12005.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Ön yeterlilik başvurusu alma süresi başladı
Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) yeni hizmet binası yapımı için ihaleye katılacak firmalardan
ön yeterlilik başvurusu alma süreci başladı.
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Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) yeni hizmet binası yapımı için ihaleye katılacak firmalardan
ön yeterlilik başvurusu alma süreci başladı. KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,
hazırlıkları sürdürülen yeni hizmet binası yapımında yeni bir aşamaya gelindiği belirtildi. Ön
yeterlilik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, yeni hizmet binası yapımı için ihaleye katılacak firmaların istenilen belgeleri en
geç 12 Mart saat 17.00'ye kadar KTO'ya teslim etmeleri gerektiğini kaydetti. Hiçyılmaz,
"Belgelerin, KTO'ya teslimi sonrasında, müşavir firma tarafından incelemeleri yapılacaktır.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından ön yeterliliği geçen firmalara, ihaleye katılım
davetiyesi gönderilecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Hiçyılmaz, ihaleye katılmak isteyen
firmaların ön yeterlilik belgelerine ilişkin bilgiyi KTO Genel Sekreterliğinden alabileceklerini
belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12006.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

SAĞLIK-SEN 'taşerona' karşı çıktı
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık
hizmetleri için taşeron üzerinden hizmet alımını yapacak olmasına tepki göstererek, "Kamu
hizmetleri, kadrolu kamu görevlisi tarafından verilmelidir" dedi.
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Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık
hizmetleri için taşeron üzerinden hizmet alımını yapacak olmasına tepki göstererek, "Kamu
hizmetleri, kadrolu kamu görevlisi tarafından verilmelidir" dedi. Sağlık-Sen Kayseri Şubesi
üyeleri, Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık hizmetleri için taşeron üzerinden hizmet alımını
yapacak olmasına tepki gösterdi. 'Taşerona hayır' pankartları ile slogan atan üyeler,
taşeronluğa karşı çıktı. Burada bir açıklama yapan Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut
Faruk Doğan, kamu hizmetlerini kamu görevlilerinin vermesi gerektiğini söyledi. Doğan,
"Sağlık-Sen olarak kamuda tek tip istihdamı savunduk ve sözleşmeli kamu görevlilerinin
kadroya geçmesine öncülük ettik. vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı merkezi
çalışanları ve 4/C'liler kadro beklerken Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık hizmetleri için taşeron
üzerinden hizmet alımı yapacak olması kabul edilebilir bir durum değildir. Kamu hizmetleri,
kadrolu kamu görevlisi tarafından verilmelidir. Sağlık gibi hayati bir konunun bu temel
ilkeden uzak görülerek taşeron üzerinden hizmet alımına gitmesi, emek sömürüsünü teşvik
etmektedir. Ayrıca aynı ambulansta aynı okul mezunu iki çalışandan birinin taşeron diğerinin
kadrolu olması iş barışını olumsuz yönde etkileyecek önemli bir faktördür. Bozulan iş başı ise
sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesine veya hasta çalışan arasındaki ilişkinin olumsuz
yönde etkilenmesine neden olabilecektir" dedi. Doğan ayrıca, "Sağlık Bakanlığı'nda yıllık her
branştaki toplam istihdamın 12 binlerde olması farklı branşlardaki açığı karşılamakta yetersiz
kalmaktadır. Sağlık hizmetlerinde personel açığı taşeron eliyle değil, kadrolu istihdam
yapılarak sorun çözülmelidir. Devlet eli ile kayıt dışılığı ve emek sömürücülüğü yapılması
kararından
en
kısa
sürede
vazgeçilmelidir"
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12007.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi
yaralandı.
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Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.Ö.
yönetimindeki 38 VP 441 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 58 NK 649 plakalı
otomobil çarpıştı. Kazada, M.K. (43), S.K. (6), Ü.K. (5), P.K. (4), S.K. (2) ve isimleri
öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K., S.K.,
Ü.K., P.K., S.K.'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırırken, kazada yaralanan
diğer 2 kişide çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri de kazanın
meydana geldiği yerde olası bir başka kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12008.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Vali Düzgün, Valilikteki kadın personel ile
yemekte bir araya geldi
Vali Orhan Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Valilikte görev yapan kadın
personel ile yemekte bir araya geldi.
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Vali Orhan Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Valilikte görev yapan kadın
personel ile yemekte bir araya geldi. Vali Düzgün, Valilik Yemek Salonu’nda düzenlenen
yemekte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığı personelle bir arada olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çalışma hayatındaki kadınların bir anne ve eş olmanın
dışında iş hayatında da görev alarak fedakârca görev yaptıklarını dile getiren Vali Düzgün,
Valilik personeline göstermiş oldukları gayret ve sorumluluktan dolayı teşekkür etti. Vali

Düzgün, Valilik personelinin Valiliğin dışa yansıyan, vatandaşla muhatap olan, ilk diyalog
kuran kişiler olduğunu hatırlatarak, “Devletin bize vermiş olduğu imkânları en iyi şekilde
milletimize sunmak, kamu hizmetlerinde vatandaşımızın beklentisini ve memnuniyetini
artırmak devlet memuru olarak hepimizin görevi” dedi. Vali Düzgün, Vali Yardımcısı
Mustafa Masatlı ile kadın yöneticilerin de hazır bulunduğu yemeğin ardından bir süre sohbet
ettiği çalışanlara günün anısına gül verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12009.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

İl Başkanı Özden, temayülü değerlendirdi
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, geçtiğimiz hafta milletvekilleri aday
adayları için yapılan temayülü değerlendirdi.
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, geçtiğimiz hafta milletvekilleri aday
adayları için yapılan temayülü değerlendirdi. Yapılan temayülün sonucunu il başkanlığı
olarak bilme şanslarının olmadığını belirten Özden, şunları söyledi: "Genel Merkezimizin
yapılan temayül sonuçlarını açıklamak gibi bir uygulamaları olmadığı için, bizlerinde bunu
bilme şansı yok. Bizim gözümüzde temayülde herkes birinci sırada. Bu temayül sadece,
Kayseri'deki teşkilatlarımızın nabzının tutulduğu bir bölüm. Bunun haricinde, Kayseri'de bu
konuda anketler yapılıyor. Genel merkezde aday adaylar için bir kurul kuruldu ve bu aday
adayları kurula girerek kendilerini tanıtacaklar. Bununda bir neticesi alınacak. Bu neticelerin
birleşmesi sonucunda da Kayserimize yakışan güzel bir liste oluşacak diye bekliyoruz. Aday
adayı olan bütün arkadaşlarımız Kayseri'nin ve AK Parti'nin kazancıdır. Bütün
arkadaşlarımızın da AK Parti ile çalışmalarını sürdüreceklerine inancımız tamdır. Her tarafta
ben temayülden 1. çıktım, 3. çıktım şeklinde konuşmalar var. Ama bunları bizim bilme
şansımız yok. Genel merkez bu konuyu gizli tutuyor. Onlar açıklamadıktan sonra da, bizim bu
konuda
açıklama
yapma
şansımız
yok
diye
düşünüyorum"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12010.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sahte senete 8 yıl 4 ay hapis cezası
Kayseri'de sahte senet vermekten yargılanan bir kişiye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
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Kayseri'de sahte senet vermekten yargılanan bir kişiye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 3. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık M.S., bir oto galericiye sahte senet vermek
suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında sanık M.S.'ye 8 yıl 4 ay
hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12011.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan iki sanığa toplamda 9 yıl 8 ay hapis
cezası verildi.
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan iki sanığa toplamda 9 yıl 8 ay hapis
cezası verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar F.G. ve E.D.
hazır bulundu. Mahkeme heyeti, doğu illerinden aldıkları 2 kilo 740 gram uyuşturucuyu yolcu
otobüsü ile batı illerine götürürken yakalanan sanık F.G.'ye 4 yıl 2 ay, sanık E.D.'ye ise 5 yıl 6
ay hapis ve 660 TL para cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12012.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Başkan Çelik'ten MHP Grubu’na ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Belediye Meclisi'ndeki MHP Grubu'nu ziyaret
etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Belediye Meclisi'ndeki MHP Grubu'nu ziyaret
etti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı öncesi gerçekleşen ziyarette
Başkan Çelik, MHP'li meclis üyeleriyle hem tanıştı hem de sohbet etti. Başkan Çelik burada
yaptığı açıklamada uyum içerisinde çalışacakları bir meclis ortamı arzu ettiklerini ifade
ederek, "Hem bir hayırlı çalışmalar temennisinde bulunalım hem de meclis gündemiyle ilgili
soracağınız birşeyler olursa beraber istişare edelim diye geldik. Allah razı olsun siz de
kırmadınız kabul ettiniz, inşallah bundan sonra yine hem mecliste hem de grup toplantılarında
birarada olacağız ve şehrimize hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu. "FEVKALADE
MEMNUN OLDUK" Pınarbaşı Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanı Dursun Ataş da
Başkan Çelik'in ziyaretinden memnunluk duyduklarını kaydederek, "Hepimizin amacı
şehrimize hizmet etmek. Size de hayırlı uğurlu olsun. Kalan dört yılımızı inşallah huzur
içerisinde geçiririz. İlk seçildiğniz gün mecliste yaptığınız konuşmaların notlarını aldık,
hoşumuza da gitti. İnşallah takipçisi olup onları gerçekleştirmeniz için gayret sarfetmenizi
isteyeceğiz. Bu ziyaretiniz de bizi fevkalade memnun etmiştir. Teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12013.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

ERÜ, okçulukta kupa ve madalyaları topladı
Erciyes Üniversitesi, 5-7 Mart 2015 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılan, Üniversiteler
Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti.
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Erciyes Üniversitesi, 5-7 Mart 2015 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılan, Üniversiteler
Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Erciyes Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Dünya Şampiyonu Ecem Cansu Coşkun,
Üniversiteler Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası’nda da 1’incilik kürsüsüne çıkmayı
başardı. Erciyes Üniversitesi, Makaralı Klasik Yay Bayanlar Kategorisi’nde Ecem Cansu,
Makaralı Yay Karışık Takım Kategorisi’nde Ecem Cansu Coşkun ve Ali Davarcı ile 1’incilik
kürsüsüne çıktı. Klasik Yay Bayanlar Kategorisi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(İİBF) öğrencisi Şeyda Erçalık 3’üncü olurken, Klasik yay Bayan Takım Kategorisi’nde
Erciyes Üniversitesi 2’inci oldu. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 5-7 Mart 2015
tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirilen,
Üniversiteler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi. Erciyes Üniversitesi müsabakalar
sonunda, 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak şampiyonaya damgasını vuran
üniversite oldu. 35 Üniversiteden yaklaşık 350 sporcunun katıldığı “Üniversiteler Okçuluk
Türkiye Şampiyonası”, Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü Spor Kompleksi’nde
gerçekleştirildi. Klasik Yay Bayanlar, Klasik Yay Erkekler, Makaralı Yay Bayanlar, Makaralı
Yay Erkekler, Klasik Yay Bayan ve Erkek Takım, Makaralı Yay Bayan ve Erkek Takım,
Klasik Yay Karışık ve Makaralı Yay Karışık Takım kategorilerinde gerçekleştirilen
müsabakalar sonunda, Erciyes Üniversitesi, şampiyonada en fazla kupa ve madalya alan
takım oldu. Şampiyonada, Makaralı Yay Bayanlar Kategorisi’nde yarışan Erciyes Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Dünya Şampiyonu Ecem Cansu Coşkun, tüm
rakiplerini eleyerek bir kez daha şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Kupa töreni sırasında “Dünya
Şampiyonu Sporcumuz Erciyes Üniversitesi’nden Ecem Cansu Coşkun” şeklinde anons
edilen ve şampiyonluk kürsüsüne davet edilen milli sporcu, yarışmaya katılan sporcular
tarafından uzun süre alkışlandı. Müsabakalar sonunda, Makaralı Yay Bayanlar Kategorisinde
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencisi Ecem Cansu Coşkun
birincilik kürsüsüne çıkarken, Uludağ Üniversitesinden Yeşim Bostan ikinci, Turgut Özal
Üniversitesi’nden Sena Öztaş üçüncü oldu. Klasik Yay Bayanlar Kategorisinde Erciyes
Üniversitesi İİBF Öğrencisi Şeyda Erçalık, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bu kategoride Bilkent
Üniversitesi’nden Elif Deniz Haberal birinci, Anadolu Üniversitesi’nden Hilal Alan ikinci
oldu. Klasik Yay Bayan Takım yarışmalarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi birincilik
kürsüsüne çıkarken, Erciyes Üniversitesi İİBF Öğrencisi Şeyda Erçalık, Mühendislik
Fakültesi Öğrencisi Sema Sarıdanışment ve Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Rabia Ağca’dan
oluşan takımla ikinci, Ankara Üniversitesi üçüncü oldu. Erciyes Üniversitesi, Karışık
Makaralı Takım yarışmalarında Ecen Cansu Coşkun ve Ali Davarcı ikilisi ile birinci olurken,
Anadolu Üniversitesi ikinci, Aksaray Üniversitesi üçüncü oldu. Erciyes Üniversitesi’nin,
Üniversiteler Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği büyük başarı, üniversite ve
Kayseri spor kamuoyunda sevinçle karşılandı. Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Ertan’ın müsabaka direktörü olarak görev yaptığı
şampiyonanın Tertip Komitesi’nde Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Okutman
Üstün
Tuncer,
Organizasyon
Komitesi
üyesi
olarak
görev
yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12014.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hacılar'da
kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Hacılar'da etkinlik düzenlendi. Diyanet İşleri eski
Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Asuman Gölgeli'nin konuşmacı olarak katıldığı programda, Türk Halk Müziği
sanatçısı Bahar Kaplan'da bir konser verdi.
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8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Hacılar'da etkinlik düzenlendi. Diyanet İşleri eski
Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Asuman Gölgeli'nin konuşmacı olarak katıldığı programda, Türk Halk Müziği
sanatçısı Bahar Kaplan'da bir konser verdi. Hacılar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen
programa Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, İlçe Jandarma Komutanı Suat Haksever, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlken Tapar, daire
müdürleri ve bayanlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Ak Parti İl Kadın Kolları
Başkanı Sevilay İlken Tapar, Ak Parti hükümetinin kadına şiddetin engellenmesi için birçok
yasa çıkardığını belirterek, yasanın çıkmasının bir şey ifade etmediğini zihinlerin değişmesi
gerektiğini söyledi. Daha sonra konuşan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'de 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününün Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün
olduğunu belirterek, hayatın her alanında yaptıkları çalışmalarla bugün bizlerin ve gelecek
nesillerin önüne ışık tutan ve hayatı güzelleştiren tüm kadınları saygıyla andıklarını söyledi.
Başkan Ekici, ''Ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların hak ettikleri sevgi ve saygı ortamında
yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyorum. Cennet anaların ayakları altındadır, hadisine
binaen bizlerde analarımızı başımızın tacı ediyoruz, seviyoruz, dualarını bekliyoruz''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12015.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Büyükşehir Meclisi toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 75 maddeyi görüşerek karara
bağladı.
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Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 75 maddeyi görüşerek karara
bağladı. Meclis toplantısının başında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek, "Kendisini hizmete
adamış, 20 yıl bu şehre hizmet eden Özhaseki Başkan'dan sonra mecliste yapılan seçimle
birlikte görev bize verildi. Bu seçimde bana destek veren vermeyen herkese teşekkür
ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da proje ve yatırımlarımız sürecek. Meclis
olarak da hep birlikte huzur içerisinde çalışmalara imza atacağız inşallah" dedi. Daha sonra
geçilen meclis oturumunda çeşitli nazım imar plan tadilatlarına dair gündem maddelerinin
yanısıra ilçe belediyelerinden gelen gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Ahmet
Çolakbayrakdar'ın Kocasinan Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle boşalan İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı'na mimar Arif Balkaya'nın seçildiği oturumda ayrıca
çeşitli cadde ve sokaklara verilecek isimler de belirlendi. AGÜ SPOR'A 2 MİLYON TL Öte
yandan meclis toplantısında, Kayseri'yi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Eurolig'de
başarıyla temsil eden AGÜ Spor'a 2 milyon lira ödül verilmesi de karara bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12016.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sindelhöyük Mahallesi sakinleri tapularına
kavuşmak için kolları sıvadı
Develi Belediyesi Sindelhöyük mahallesi sakinlerini tapularina kavuşturmak için kolları
sıvadı. Daha önceden hazine arazisini kullanan tapuları olmadığı için bir çok sıkıntı çeken
Sindelhöyük halkı tapularına kavuşuyor.
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Develi Belediyesi Sindelhöyük mahallesi sakinlerini tapularina kavuşturmak için kolları
sıvadı. Daha önceden hazine arazisini kullanan tapuları olmadığı için bir çok sıkıntı çeken
Sindelhöyük halkı tapularına kavuşuyor. Develi ilçesi Sindelhöyük mahallesi sınırları
içerisinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan ada, parsel, mevki, yüzölçümlü belirtilen
taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Mal Müdürlüğü
tarafından satışa sunulacağı bildirildi. İmar durumları ile üzerinde muhdesat bulunan evlerin
2009 yılından önce veya sonra yapılıp yapılmadığını bildirilmesi ve2009 dan öncesine ait
emlak vergisi, su faturası, elektrik faturası örneklerinin temin edilerek getirilmesi belirtildi.
Sindelhöyük halkı elektrik ve su faturalarıyla birlikte Develi Belediyesinin Sindelhöyük
Zabıta Amirliğine müracaat ettikleri bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12017.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kadınlarımızın değerini her gün bilmemiz
lazım
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Kadınlarımızın değerini bir gün değil her gün bilmemiz
lazım" dedi.
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Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Türkiye’de ilk kez 1921 yılında kutlandığını
belirterek, "Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok
mesuliyet yüklemiştir" ifadesinde bulundu. Ünsal, "8 Mart, aynı zamanda, kadınların siyasi,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları ortak sorunların gündeme gelmesi için bir
fırsattır. Yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, kadınlarımızın yükünü bir kat daha
arttırmaktadır. Ev ve iş hayatında sorumluluğu artan kadınlarımızın sorunları da aynı ölçüde
artış göstermekte, bu da özel hayattan, sosyal hayatın birçok alanına kadar kadınlarımızın
çeşitli düzenlemeler ve pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla desteklenmesine duyulan ihtiyacı
görünür kılmaktadır. Hükümetimizin, bu konuya büyük hassasiyet gösterdiği, kadınlarımızın
hem iş hem özel hayatlarında daha iyi koşullar altında yaşayabilmelerini sağlamak için her
türlü düzenlemeyi hayata geçirmeye çalıştığı bir gerçektir" diye konuştu. Ünsal, "Şüphesiz ki,
kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi, kadınsız bir yönetim; sadece kadınlar değil bütün
toplum için bir eksiklik olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12018.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sürücünün çarpıp kaçtığı yaya hastanede
hayatını kaybetti
Kayseri'de sürücünün çarpıp kaçtığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Kayseri'de sürücünün çarpıp kaçtığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen
bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana gelen kazada karşıdan
karşıya geçmeye çalışan E.Ö.'ye plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarparak kaçtığı
öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında ağır yaralı olan E.Ö., ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybederken yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Yetkililer, kazaya neden olan araç
ve sürücüyü bulabilmek için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12019.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Yeni Sanayi'de intihar girişimi
Kayseri'nin Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir kişi kendini direğe bağlayarak intihar girişiminde
bulundu.
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Kayseri'nin Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir kişi kendini direğe bağlayarak intihar girişiminde
bulundu. Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir kişinin kendisini direğe
bağladığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine 115 ve
112 ekipleri gönderildi. Yapılan müdahale sonrasında kendisini bağladığı direkten kurtarılan
H.B. ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12020.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Çınar, eğitimlerine devam ediyor
Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Dış Ticaret Eğitim Semineri
gerçekleştirildi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşen seminer
dün sabah 10.00’da başlayıp 16.00’da sona erdi.
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Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Çınar Gümrük Müşavirliği tarafından ortaklaşa
düzenlenen seminere katılan öğrencilere ihracat tanımı ve çeşitleri, ithalat tanımı ve çeşitleri,
teslim şekilleri, ödeme şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler, ambar bekleme süreleri
konuları anlatıldı. Seminer hakkında bölüm yetkilileri yaptığı açıklamada, öğrencilerinin
eğitimine önem verdiklerini belirterek: “Çınar Gümrük Müşavirliği ile ortaklaşa bir çalışma
yaptık. Bölüm başkanlığı olarak uluslararası ticaret üzerine konferans düzenledik. Hep birlikte
öğrencilerimize uluslararası ticaret konusunda bilinçlendirmek ve ihracat, ithalat konusunda
eksikliklerini gidermek için çalışıyoruz. Programa 116 öğrencimiz katıldı. Eğitim programına
katılan tüm öğrencilerimiz program sonrasında sertifikalarını alacaklar” ifadelerini kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12021.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayserispor'da 3 puan sevinci
PTT 1 Lig'in lideri Kayserispor, Bucaspor deplasmanında alınan 3 puanın sevincini soyunma
odasında ve takım otobüsünde doyasıya yaşadı.
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PTT 1 Lig'in lideri Kayserispor, Bucaspor deplasmanında alınan 3 puanın sevincini soyunma
odasında ve takım otobüsünde doyasıya yaşadı. Lider Kayserispor, Bucaspor deplasmanında
ikinci yarıda gelen gollerle 3 puan alarak liderliğini sürdürdü. Maçın başından sonuna kadar
sahada üstünlüğünü farkettiren Kayserispor, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci
yarısına Mert Nobre'nin golüyle başladı. Kayserispor, Ömer Bayramın ayağından bulduğu iki
gol ile evsahibi Bucaspor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın bitiş düdüğünün ardından
futbolcular soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, sarı-kırmızılı takım otobüsünde de
sevinç devam etti. Kayserispor, 24. Haftada kendi evinde Altınordu'yu konuk edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12022.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

“Türkiye’nin dişi ağrısa, bizim başımız ağrır”
Bir takım resmi temaslar için Kayseri’ye gelen Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Müsteşarı Enver Hüseyin Bey ile söyleşi yaptık. Kendilerinin Konya, Karaman
Yörüklerinden olduğunu söyleyen Enver Hüseyin Bey, Makedonya’da yaşayan Türkler ve
Türkiye ile ilişkileri hakkında bilgiler verdi.
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İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Adım Enver Hüseyin. Makedonya’dan geliyorum.
Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar görevini sürdürüyorum.
Aynı zamanda Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel sekreterliğini yapıyorum. 1971
doğumluyum. Evliyim, 3 çocuğum ve bir torunum var. Sınıf öğretmeniyim. Türkmenlerin
Makedonya’ya yerleşme sürecini hakkında bilgi verebilir misiniz? Türkmenlerin yoğun
olduğu yer özellikle Makedonya’nın doğu bölgesidir. Atalarımızın buraya gelmesi bin 400
yıllarında başlamıştır. Ecdadımız tarihi bilgilere göre Konya Karaman bölgesinden buraya göç
etmişler. Özellikle Yörükler hayvancılıkla uğraştıkları için Osmanlı tarafından uç noktalarda
ki boş yaylalara yerleştirilmiş. Bunun sebebi ise, Osmanlı askerine seferlerde lojistik destek
sağlamak ve bölgede ki boş yaylaları doldurmaktır. Bölgeyi göz önünde bulundurursak
yaklaşık 70 tane Türk köyü varlığını sürdürüyor. Osmanlı Devleti sonrası bölgede yaşanan
değişimleri anlatır mısınız? Osmanlıya bağlı topraklarda sadece Türkmenler değil diğer etnik
gruplarda vardı. Osmanlı Devleti bu bölgelere hükmettiği süre içerisinde çok güzel ve adaletli
bir hayat vardı. Haliyle bölgede yaşan diğer etnik grupların hiçbir sıkıntı görmediklerini
kendilerinden duyuyoruz. Biz Türkmenlerin ise 1912 yılına kadar kendi ecdad
topraklarımızda yaşadığımız için hiçbir sıkıntımız yoktu. Bütün sıkıntılarımız 1912 yılından
sonra başladı. Osmanlının geriye çekilmesiyle orada yönetim boşluğu oluştu. Bu boşluktan
dolayı bölgede kargaşalar başladı. 1912 yılından sonra sınırlar yeniden çizildi. Yeni sınırlarla
da kapılar kapandı. 1912’den 1945 yıllarına kadar Türkmenler değişik iktidarlar altında bazen
Sırpların, bazen Bulgarların iradesi atında kalmışlardır. Orada Türkler için sıkıntılı kötü, bir
dönem başlamıştır. Bu 1945 yılında Yugoslavya kurulduktan sonra haliyle bir rahatlama
yaşandı. Orada yaşayan Türkler 2. Dünya savaşında Almanya’ya karşı verilen mücadelede
Türkler ’de yer almıştır. 1950- 55 yıllarında Türkiye ve Yugoslavya arasında yapılan
anlaşmalar sonrasında Türkiye’ye toplu bir Türkmen göçü meydana geldi. Bundan dolayı
Türk nüfusu azaldığı için azınlık haline geldik. Bölgede yaşanan baskılara rağmen
kültürünüzü ve kimliğinizi nasıl korudunuz? Türkmenler kırsal bölgelerde yaşadıkları için
ecdattan kalan örf, adet, dili, dini korunmuştur. Bunlar kendi içlerinde asimilasyona karşı
direnmişlerdir. Kendilerini korumalarındaki en büyük avantaj kırsal kesimde ve içlerine
kapalı bir yaşamları olduğundandır. Türkmenler asimile edilememiştir, bunu
başaramamışlarıdır. Türkmenlerin tüm özelliklerini koruduk. Mesela 500 yıl önce atalarımızın
giydiği elbiseler hale giyinmektedir. Yani ecdadımızın yaşadığı adetleri hala yaşatmaktayız.
En önemlisi Türkçeyi çok iyi koruduk ve hiçbir zaman yok olmadı. Makedonya’da sizleri bir
arada tutan güç nedir? Özellikle doğu Makedonya’da ki Türkler olarak biz dernek kuruduk.
Bu dernek çatısı altında milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak, tanıtmak ve birliğimizi

devam ettirmek için faaliyetler yapıyoruz. En önemli kültürel faaliyetlerimizden biri ise
‘Yörük Şenlikleri’ adı altında büyük bir festival düzenliyoruz. 8 yıldır bu festivali yaptık
niyetimiz bunu her yıl yapmaktır. Bunun yanı sıra her yıl toplu sünnet yaptırıyoruz. Ramazan
aylarında toplu iftarlar düzenliyoruz. Türkmenler olarak eğitime çok önem veriyoruz haliyle
de derneğimizde eğitim çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bunlarla birlikte gençlerimizi
aydınlatmak, kültürlerini öğrenmesini sağlamak için gençlerimize özel çalışmalar yapıyoruz.
Her yıl gençlerimize yönelik bir Çanakkale gezisi yapıyoruz. Gençlerimize Çanakkale’yi
anlatıyoruz. Ecdadımızın savaştığı yerleri yerinde görmelerini ve ruhlarına işlemesini
istiyoruz. Hayatları boyunca da bu ruhla hareket etmelerini ümit ediyoruz. Makedonya’da
azınlık olmanın dezavantajlarını yaşıyor musunuz? Makedonya farklı kültürlerden oluşan bir
devlettir. Çok unsurlu, çok kültürlü bir devlette yaşıyoruz. Bundan dolayı haliyle ister istemez
sıkıntılar oluyor. Çünkü bölgede var olma mücadelesi yaşanıyor. Bizim için en önemlisi
azınlıkta olduğumuz için ve Türk-Müslüman olduğumuz için biz daha büyük sıkıntılar
yaşıyoruz. Çünkü devletin vermiş olduğu bazı imkânlar var. Biz o imkânlardan yeteri kadar
yararlanamıyoruz. Bundan dolayı da kendi içerimizde kendi olanaklarımızla bazı şeyler
yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce saymış olduğumuzu faaliyetlerde bunun doğurduğu bir
şeydir. Biz kendi taşımızla kendi elimizle kendi başımızı kaşımanın mücadelesini veriyoruz.
Makedonya Türkleri olarak Türkiye’ye bakış açınız nedir? Biz zaten Türk’üz. Türk
olduğumuz içinde Türkiye anavatanımızdır. Biz bugün Makedonya’da yaşıyoruz ama belki
Türkiye’nin bir ilinde de yaşıyor olabilirdik. Bizim atalarımız buradan çıkıp Balkanlara
gelmişler. Eğer onlar buradan gitmeseydiler, bizlerde bugün buralarda bir ilde yaşayacaktık.
Bize ayrı gayrı yoktur. Bizim anavatanımız, toprağımız Türkiye’dir. Biz bunu her zaman dile
getiriyoruz. Ama biz Makedonya ’ya da saygılıyız. Orada doğduk, büyüdük, eğitimimizi
aldık. Bundan dolayı da o ülkenin de imkânlarını kullanmak için mücadele ediyoruz.
Türkiye’ye bakış açısı her bir bireyin bunun altını çizerek söylüyorum Makedonya’nın
neresine giderseniz gidin Türk denildiği zaman kalbi Türkiyeli atar. Her Türk evinde mutlaka
Türkiye bayrağı vardır. Evlerde uydu antenlerden Türkiye televizyonları izlenilir. Biz etle
tırnak gibiyiz. Türkiye’de bir sıkıntı olduğu zaman Makedonya’da ki her bir birey aynı
endişeyi duyuyor. Türkiye’nin dişi ağrırsa bizim başımız ağrır. Ben bir partinin mensubuyum.
Haliyle siyasi olarak baktığımızda Türkiye devleti Makedonya ile çok iyi ilişkiler
içerisindedir. Koşulsuz şartsız maddi manevi Türkiye Makedonya’yı her alanda
desteklemektedir. Önemli olan Makedonya’nın almış olduğu destekler doğru düzgün
Makedonya’dan almış olan kişiler tarafından da ister devlet olarak ister hükümet olarak biz
şunu diyoruz. Bakın Türkiye bizi önemsiyor sayıyor ve seviyor. Bizi desteklediği içinde her
zaman yanımızda oluyor. Bizimde bunun bilincinde olmamız lazım. Hem devlet olarak, hem
millet olarak hem hükümet olarak bizim bunları asla unutmamamız gerekiyor. Yalnız bir şey
daha unutmamalıyız, Mademki Türkiye bunları yapıyor, bu sadece Makedonya olduğu için
değil birazda unutmayın ki Makedonya’da yaşayan soydaşlar var. Belki de bu soydaşların
saygısına sizlere bir şeyler yapılıyordur. Kayseri’ye geliş sebebinizi ve neler yaptığınızı
anlatır mısınız? Kayseri’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek için geldik. Kayseri’de ilk başta
Kayseri Valisi Orhan Düzgün Bey tarafından kabul edildik. Vali beyle Makedonya’da ki
durumları istişare ettik. Orada ki Türk konumunu ve sıkıntılarını dillendirdik. Fikir alış
verişinde bulunduk. Onun yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettik. Talas
Belediyesini ziyaret ettik. Belediye başkanlarıyla bire bir görüşmemiz oldu. Biz
ziyaretimizden memnun kaldık. Dilimiz döndüğünce faaliyetlerimizi hem belediyelerde hem
valilikte anlattık. Muradımız odur ki önümüzdeki yapacağımız faaliyetlerde manevi olarak
destekler sağlamalarıdır. Sizin vasıtanızla şunu demek istiyorum. Unutmasınlar ki
Balkanlarda, Makedonya’da yaşan biz Türkler olarak Türkiye’de yaşan soydaşlarıyla beraber
aynı anda kalbi atan bir kardeş vardır. Biz bir bütünüz biz beraberiz. Bu beraberlik uzun yıllar

devam eder inşallah. Bu birlikteliğin bütün Türklere hayırlı olacağını düşünüyorum. Söyleşi:
Mesut Davarcı/Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12023.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kamran Agayev güven verdi
Kayserispor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Azeri kaleci Kamran Agayev, 90
dakika boyunca forma giydiği Bucaspor karşılaşmasında güven verdi.
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Kayserispor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Azeri kaleci Kamran Agayev, 90
dakika boyunca forma giydiği Bucaspor karşılaşmasında güven verdi. Kamran Agayev,
Kayserispor'un, 1-0 önde olduğu karşılaşmada, Bucasporlu İskender'in gol vuruşunu
engelledi. Bu pozisyonun ardından beraberlik golü için ataklarını artıran Bucaspor'da Mehmet
İncebacak ile karşı karşıya kalan Kamran Agayev, çekilen şutta topu ayakları ile önledi ve ev
sahibi ekibin beraberlik golünü atmasına fırsat vermedi. Agayev'in bu iki önemli kurtarışının
ardından maçta ilk golü atan Mert Nobre'nin yaptığı iki güzel asistte Ömer Bayram
pozisyonları iyi değerlendirerek iki gol birden atarak takımını rahatlatan isim oldu. Maçtan
sonra taraftarlar ve takım oyuncuları Azeri kaleci Agayev'in performansından
memnuniyetlerini Kayserispor'un twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12024.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

“Bizim yola çıkışımızda siyaset yok”
Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası üyeleri( TEÇ SEN)8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla özel bir restoranda verilen yemekte bir araya geldiler.
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TEÇ-SEN Kayseri temsilciliği tarafından tertip edilen programa sendika genel başkanı Ümit
Demirel’de katıldı. Tüm kadınların kadınlar gününü kutlayan Demirel, “Bizim yola
çıkışımızda siyaset yok. Bizim amacımız eğitim çalışanlarının hakkını, hukukunu, dertlerini
dile getirmek, onlar için çalışmaktır. İçimizde sadece eğitim çalışanları var. Sendikamızda
öğretmenlere kesinlikle yer yoktur. Bizim felsefemizde öğretmenlerin hakkını korumak ve
kollamak yoktur. Dün bizi dikkate almayanlar bugün bizim önümüzde duramıyorlar. Bunun
nedeni ise örgütlü olmamızdır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12025.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

5 uyuşturucu tacirine 54 yıl 2 ay hapis cezası
verildi
Kayseri'de 489 kilo uyuşturcu ile yakalanan 5 kişiye toplamda 54 yıl 2 ay hapis cezası
verildi.
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Kayseri'de 489 kilo uyuşturcu ile yakalanan 5 kişiye toplamda 54 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar M.K., N.K., B.B., M.A. ve
H.K. hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında 'Uyuşturcu ticareti
Yapmak' suçundan yargılanan 5 sanığa 10'ar yıl 10'a ay hapis cezası ile ayrı ayrı 10 bin TL
para cezası verdi. 2013 yılı Temmuz ayında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda doğu
illerinden uyuşturucu sevkıyatı yaptığı belirlenen M.K., N.K., B.B., M.A. ve H.K. 489 kilo
uyuşturcu ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12027.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kasten yaralamaya 9 yıl hapis cezası
Kayseri'de 'Kasten Yaralama' suçundan yargılanan 2 sanığa toplama 9 yıl hapis cezası verildi.
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Kayseri'de 'Kasten Yaralama' suçundan yargılanan 2 sanığa toplama 9 yıl hapis cezası verildi.
1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'Kasten Yaralama' davasında yargılanan S.A.(27) ve
M.T.(27) Sinop E Tipi Tutuklu evinden mahkeme salonuna telekonferans sistemiyle baglandı.
Tutuklu sanıklar mahkemede ki ifadelerinde ' Biz alkol almıştık. Sümer Kampüsü önünden
geçerken D.K.(52) bize laf attı. Orada bir tartışmamız oldu. Ama biz bu şahsı bıçaklamadık'
dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanıkların suçu işlediklerini sabit
görerek tutuklu sanıklar için ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12028.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Ruhumuzda girişimcilik var
AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Oğuz Memiş ile siyasete atılma sürecini ve hayat
hikayesini konuştuk. Dün ilki yayınlanan söyleşimizde Memiş’in gençlik yıllarından itibaren
başlayan mücadelesini konu almıştık. Söyleşimizin bugünkü kısmında ise, Memiş’i girişimci
ruhu ve işadamı kimliği ile tanıyacak ve Kayseri’deki siyasi atmosfer ile ilgili görüşlerini
bulacaksınız.
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“Ruhumuzda girişimcilik var” Bu girişimciliğinizle elde ettiğiniz çeşitli başarılar da var. Bu
başarılarınız takdir de edildi. Biraz da işadamı olarak elde ettiğiniz başarılardan bahseder
misiniz? Ruhumuzda yeni projeler ve girişimcilik var. Farklı yabancı dil kitabı satmak ve
bilişim gibi… Bilişim tarafı iyi gitti. Kayseri Merkezi’nde Türkiye çapında faaliyet
göstermeye başladık. Bir süre sonra şu anda herkesin kullandığı ama o dönemde adını bile
kimsenin bilmediği internet ile ilgili çalışmalarımız oldu. Türkiye’de Süperonline’dan sonra
Kaynet isminde ikinci internet servis sağlayıcısını biz kurduk. O dönemde çok popülerdik.
Türkiye genelinde tanınırdık. Anadolu’da bu işin teknik, personel vb. birçok problemi
olmasına rağmen, bir süre sonra Kayseri dışında İstanbul, Van, Malatya, Adana vb. farklı
yerlerde merkezlerimiz ve bayilerimiz oluşmaya başladı. Çok dikkat çektik. Büyük şirketler
bizi satın almaya kalkıştı. Biz de bu kadar kıymetli bir şeyi niye satalım, çok emek verdik
diyorduk. Hatta o dönemin çok popüler bir ekonomi dergisi vardı. Bir hafta bizimle
röportajlar yapıldı. Bizleri Anadolu’nun internet zenginleri diye kapak yaptı. Çok büyük
paralar teklif ediyorlardı ama satmadık. Keşke satsaydık (gülüşmeler). Şu anda herhangi bir
ticari değeri kalmadı. Çünkü internet tekelleşti. Bunun gibi farklı teşebbüslerimizden 2 defa
genç girişimci ödülü almış bir firmayız. Şahsıma da böyle ödüller verildi. Ticari olarak bilişim
ağırlıklı bir iş yapmaya başladık. 6 ortakla kurduğumuz şirketi 28 yıldır 6 ortakla yürütmeye
devam ediyoruz. Bu kadar uzun zamandır aynı ortaklarla iş yapabilme noktasında Kayseri
standartlarında belki de tekizdir. Aslında birçok kişi sizin şu şirketi bir inceleyelim, hatta kitap
bile çıkar diyenler var ama henüz böyle bir teşebbüsümüz olmadı. Allah’a şükür biz ekip

olmayı becerebildik. “Bu şehirde tartışma kültürü yok” Bu uzun süreli ortaklığın sırrı nedir?
Şeffaflık, paylaşım ve tartışma kültürü… Şeffaflık şöyle: ‘Her dönem bir arkadaşımız denetim
yapar. Tüm şirketleri denetler. Gizli-saklı hiçbir şeyimiz olmaz. Herkes haddini bilir.
Sorumlulukları vardır. Eşit ortaklar olmamıza rağmen birimizi başkan seçtiğimiz zaman onun
kararlarına herkes uyar. Diğer değindiğim en önemli konu da tartışmayı biliyoruz.
Tartışmalarımız iş ile ilgili olur. Kişiliklerimizi tartışmayız. Birbirine güvenen insanlar bazen
iş ile ilgili tartışmalar yapabilir. Bence bu şehirdeki en önemli problemlerden biri bu…
Birinin bir şeyini eleştiriyorsak sanki onun kişiliğini eleştiriyormuşuz gibi algılanıyor. Oysa
bir işi ve uygulamayı eleştiriyoruzdur. Diyelim ki biz yeni bir yeri satın alacaksak, bunu
tartışabilir hatta kavga bile edebiliriz. Ama o konu bittiği zaman normal hayatımıza devam
ederiz. Bu önemli bir şey. Biz şirket içerisinde tartışma kültürünü, hatta kavga etme kültürünü
öğrenmiş bir ortak grubuz. Bu sayede biz uzun süredir huzurlu bir ticaret yapıyoruz. Çok
ihtiraslı değiliz ve çok büyük hedeflerimiz yok. Harama bulaştırmadan helal rızık elde etmeye
çalışıyoruz. Bu güne kadar hiç kimseye rüşvet vermedik. Yalan söylemiyoruz. Entrika da
çevirmiyoruz. Bu da bizim en önemli servetimiz. “Abdullah Gül’e söz verdim” Kayseri’ye
geldikten sonra sivil toplum kuruluşlarında ne zaman aktif rol almaya başladınız? Türkiye’de
özel radyoların kurulduğu bir dönem yaşandı. Yücel Çakmaklı abimizin başlattığı bir süreç
vardı. “Birlik” isminde bir televizyon kurma projesi vardı. O kadar heyecanlanmıştık ki! Star
TV’den sonra bu ikinci girişim olacaktı. Aylarca bununla uğraştık. Yine Kayseri’de Bekir
Yıldız ağabeyimiz başı çekiyordu. Biz ona çok yardımcı olduk. Küçük bir işyeri sahibi
olmamıza rağmen ben de hisse senetlerini aldım. Halen durur, saklıyorum. Fakat o iş olmadı.
O zaman, “madem o kadar yaptık, ettik, maalesef bu iş başarılamadı. O halde radyosunu
kuralım” dedik. Birlik FM diye bir radyo kurduk. Benim ilgilendiğim 7-8 yıl içerisinde bu
şehrin gündemini belirleyen “farklı radyo” sloganıyla ortaya çıkan çok gurur duyduğumuz bir
çalışmaydı. Tabi daha sonra radyolar da Türkiye’de itibar kaybetti ve şekil değiştirdi. Bizim
için o dönem Birlik FM macerası sona erdi. Şu anda yayına devam ediyor. Ama benimle bir
ilgisi yok. O süreçte buradaki heyecan ve gururla bunu bir de gazete ile taçlandıralım dedik.
25 arkadaş bir araya gelerek Kayseri Gündem’i kurduk. O da halen devam eden bir
çalışmamız. Yine o dönemde İlim Hikmet Vakfı’nı kurduk. Yine benim organize ettiğim bir
çalışmaydı. Kurucusu benim. 14 arkadaşla beraber kurduk. Elhamdülillah o çalışma da halen
devam ediyor. Bir süre sonra Türkiye’de rahatlamaya devam eden süreçte yeni partiler
kuruldu ve çalışmalar oldu. Fakat bizim arkadaşlarımız ne zaman bir parti kursa 2 sene
içerisinde partileri kapatılıyordu. Her parti kuruluş sürecinde bu işin başını çeken isimler
benim de görev almam konusunda sürekli teklifte bulundular. Ancak o dönemde kurulan parti
kapatılıyordu. Bizim gibi inanan insanlara siyaset yolu kapalı gözüktüğü için partilerden uzak
durduk. Daha sonra Mustafa Elitaş’ın başkan olduğu dönemde (Fazilet Partisi dönemi),
başkan yardımcılığı yapmam konusunda çok baskı yapıldı. Kabul etmedik. 11.
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül o dönemde Milletvekiliydi. O da bana bu anlamda
telkinlerde bulundu. Ona da sıcak bakmadım. Zaten Refah Partisi de kapatıldı. Ardından ben
Abdullah Gül’e şöyle söz vermiştim: “Artık bu iş böyle gitmeyecek. Yeni bir yapılanma
içerisine de gireceğiniz gözüküyor. Türkiye’de o tartışmalar başlamıştı. Yeni yapılanma
oluşturduğunuz zaman elimden geleni yapacağım.” Ardından ayrışmalar oldu. 28 Şubat’ı
yaşadık. O da ayrı bir serüven zaten. “Direniş gösterseydik, Mısır’dan daha kötü olabilirdik”
Siz de 28 Şubat’ın yoğun baskı ve yıldırmalarıyla karşı karşıya kalmış birisiniz. O dönemde
siz ve çevreniz ne gibi baskılar gördünüz? Yaşamadığımız bir sıkıntı kalmadı. Mesela
gazetede yer alan haberlerle ilgili her gün en az bir tane dava açılırdı. Çevik Bir’in Kayseri
Gündem ile ilgili savcılara verdiği talimatlar var. Ben 28 Şubat davasına katılıp, onu bir belge
olarak verdim. Bir sürü olay yaşadık. Günlük en az bir veya iki olay ile ilgili adliyeye
çağrılırdık. Bu hem psikolojik hem de fiili baskıydı. Yayınlarımız sürekli kontrol altına
alınırdı. O dönemde gazetemizden iki tane alınıp her gün Çevik Bir’e gönderiliyordu. Fakat

bir süre sonra gazete parası sorun olmuş. Askerler geldi “abi ya bizim gazete alıp
göndermemiz gerekiyor. Ama bize de böyle bir para verilmiyor. Ayıp olmazsa biz sabahları
gelip sizden gazete alıp da Ankara’ya göndersek…” dediler. Her gün Çevik Bir’e
gönderilmesi için gazeteyi biz veriyorduk. Hatırladıkça güldüğüm ilginç ve trajikomik bir
serüven. Baskılar sadece basın yoluyla yapılmıyordu. O dönemde başörtüsü direnişi için
dünyadaki en büyük insan zinciri oluşturuldu. Edirne’den Van’a kadar dehşet bir çalışmaydı.
Biz de çok ciddi destek verdik. Bir arkadaşımız onun afişini dükkanına astığı için o kadar çok
sıkıntı çekti ki! Çok sıkıntı yaşadık. Allah bir daha göstermesin. O dönemde yüzünüze
gülenler arkamızdan kumpas kurdular. Bunlar Kayseri’de oldu. Yarın olmayacağının hiç
garantisi yok. Eğer bu insanların eline bir fırsat geçseydi ve biz biraz daha direniş
gösterseydik, Mısır’dan daha kötü olabilirdik. Bu nedenle Allah’a, Kur’an’a ve Peygamber’e
inanan iyi niyetli insanların bu opsiyonu bir yerde tutması ve dikkatli olması lazım.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12029.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

MLKP örgütü davasında 5 beraat
Yasa dışı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütü üyesi olukları öne sürülen 5
tutuksuz sanık hakkına beraat kararı verildi.
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Yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütü üyesi olukları öne sürülen 5
tutuksuz sanık hakkına beraat kararı verildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesine görülen
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' davasında yargılanan tutuksuz sanıklar H.B.K. (47), H.B.
(49), U.C. (25), S.K. (29) ve T.Ş.T. (54) mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz
sanıklar H.B.K., H.B., U.C., S.K. ve T.Ş.T. mahkemedeki ifadelerinde ' Biz böyle bir örgüt
üyesi değiliz. Beraatımızı talep ediyoruz' dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu
tutuksuz sanıklar H.B.K., H.B., U.C., S.K. ve T.Ş.T. hakkında delil yetersizliğinden beraat
kararı verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12030.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Cinsel istismara 18 yıl hapis cezası
Kayseri'de çocuğa cinsel istismar davasında yargılanan 2 sanığa toplam 18 yıl 1 ay hapis
cezası verildi.
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Kayseri'de çocuğa cinsel istismar davasında yargılanan 2 sanığa toplam 18 yıl 1 ay hapis
cezası verildi. 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'çocuğun basit cinsel istismarı' davasında
yargılanan tutuksuz sanıklar T.Ö.(28) ve E.B.(27), mahkeme salonunda hazır bulundu.
Tutuksuz sanıklar, mahkemedeki savunmalarında “Biz kesinlikle böyle bir suçu işlemedik.
Üzerimize atılan bir iftira var. Beraatımızı istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama
sonucu tutuksuz sanıkların suçu işlediklerini sabit görerek tutuksuz sanık T.Ö.' ye 3 yıl 1 ay,
tutuksuz sanık E.B.'ye 15 yıl hapis cezası verdi. 13.05.2013 tarihinde meydana gelen olayda
tutuksuz sanıklar T.Ö.(28) ve E.B.(27), mağdure İ.B.'ye (10) karşı cinsel tacizde bulunmuş,
çocuğun da konuyu ailesine anlatması sonucu olay ortaya çıkmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12031.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Balıkçı yattı, vatandaş baktı
Kayseri'de ağına takılan 123 kilogram ağırlığındaki yayın balığını yakalayan balıkçı,
mutluluktan balığın yanına yatarak poz verdi.
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Kayseri'de ağına takılan 123 kilogram ağırlığındaki yayın balığını yakalayan balıkçı,
mutluluktan balığın yanına yatarak poz verdi. Kayseri'de balıkçılık yapan Kutay Yılmaz,
Yamula Barajı'nda arkadaşları ile balık tutarken ağlarına 123 kilogram yayın balığı takıldı.
Balığı yakalamak için 3 ağ parçalayan Yılmaz, balığı yakaladıktan sonra Balıkçılar
Çarşısı'nda bulunan çalıştığı dükkana getirerek vatandaşlara sundu. Burada vatandaşların
yoğun ilgisiyle karşılaşan balıkçı Yılmaz, yakaladığı yayın balığının yanına yatarak poz verdi.
Balığı zor yakaladıklarını söyleyen Kutay Yılmaz, "Bu yayınları Kızılırmak’tan yakalıyoruz.

Bu balığı yakalamak çok zor oldu. Sudan çıkarmak çok zor. Bu balığı yakalamak için 3 ağı
parçaladık. Yakaladığımız balık 123 kilodur. Balık yakalamayı hobi olarak yapıyorum. 2-3
arkadaş beraber gidip yakalarız" dedi. Büyük balığı gören vatandaşlar ise cep telefonları ile
fotoğraf çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12032.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayserigaz’dan kadınlar günü için anlamlı
hediye
Kayseri’nin doğalgaz dağıtım şirketi Kayserigaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel
hediyesiyle abonelerini mutlu ediyor.
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Kayseri’nin doğalgaz dağıtım şirketi Kayserigaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel
hediyesiyle abonelerini mutlu ediyor. Kurulduğu günden beri Kayseri’nin güvenli ve düzenli
gaz arzını sağlayan Kayserigaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde abonelerini yalnız
bırakmıyor. Caribou Kahve ile işbirliğine giden Kayserigaz, anlaşma dâhilinde abonelerine
indirim kuponları hediye ederek, aboneleriyle olan sıcak ilişkisini pasta ve kahve ile
güçlendiriyor. Kayserigaz Acil 187, İç Tesisat ve Tahakkuk ekipleri tarafından dağıtımı
yapılan kuponlar aracılığıyla Kayserigaz aboneleri kupon dâhilinde pasta ve kahvelerini çok
daha uygun fiyata alarak Kayserigaz ayrıcalığı yaşıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan
Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi yetkilileri, Dünya Kadınlar Günü’ne özel başlattıkları bu
proje kapsamında aboneleriyle olan ilişkilerini güçlendirdiklerini vurgulayarak, abonelerine
‘Kayserigazlı’ olmanın ayrıcalıklarını yaşatmaya devam edeceklerini belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12033.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Marketin camını kırıp televizyon çaldılar
Kayseri’de camını kırarak girdikleri marketten plazma televizyon çalan 2 kişi, polis
ekiplerince yakalandı.
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Kayseri’de camını kırarak girdikleri marketten plazma televizyon çalan 2 kişi, polis
ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kocatepe Mahallesi Aydede Sokak üzerinde
bulunan bir marketin alarmı, gece saatlerinde çalmaya başladı. Kontrol için giden polis
ekipleri, marketin camının kırık olduğunu belirledi. Daha sonra polis, Şehit Taha Carım
Bulvarı üzerinde kaçan bir şahsı görmesi üzerine şahsı kovalamaya başladı. Bir süre sonra
kaçan şahsı yakalayan polis, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri ile birlikte şahsın beraberinde bulunduğu diğer şahsı da alarak sağlık
raporu için adli tabibe getirdi. İlk sorgularında markete kendilerinin girdiklerini itiraf eden
şüpheliler, marketten çaldıkları plazma televizyonun da yerini gösterdi. Polis, olayın meydana
geldiği
markette
inceleme
yaptı.
Olayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12034.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri Gündem 20 yaşında
Zor şartlarda dünyaya gelmişti. Ama artık 20 yaşında bir delikanlı… Üstelik yaşı gibi tavrı da
delikanlı… Zira zor zamanlarda savrulmadı, ‘delikanlı manşetler atarak’ dostlarına güven,
düşmanlarına korku saldı.
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Kayserispor Başkanı ve Kocasinan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız: “Fikri çizgisinden
taviz vermedi” 20 yılda çok ciddi işlere imza atarak ayakta kaldı. Fikri çizgisinden taviz
vermeden bu güne kadar devam etti. Yayın hayatında başarılar dilerim. Kayseri Gönüllü
Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş: “Önüne çıkan tüm engelleri aşarak bugünlere geldi”
Yayın hayatına başladığı 21 yıldan bu yana Kayseri’nin basın hayatına renk katan, bu güne
kadar yaptığı yayın çizgisiyle haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında durup toplumun ve sivil

toplum kuruluşlarının hakkını ve hukukunu kınayıcının kınamasına aldırış etmeden koruyan,
baronlaşan bürokrasi ve toplumda karşılığı olmayan despotlara ve medya patronlarına karşı
toplumun yanında olmayı prensip edinen Kayseri Gündem, önüne çıkan tüm engelleri aşarak
bugünlere geldi. Kuruluşuna emek verip yayın hayatını yakından takip ettiğim Kayseri
Gündem Gazetesine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hakkı, hukuku erdemi ve
adaleti öne alan çalışmalarında başarılar diliyor, sahibinden yayın yönetmenine, muhabirinden
çalışanına topluma hizmet yolumdaki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş: “20 yaşında bir delikanlı” Zor şartlarda
dünyaya gelmişti. Ama artık 20 yaşında bir delikanlı… Üstelik yaşı gibi tavrı da delikanlı…
Zira zor zamanlarda savrulmadı, ‘delikanlı manşetler atarak’ dostlarına güven, düşmanlarına
korku saldı. Geldiğimiz noktada Kayseri Gündem’in yerel medyamıza renk ve zenginlik
kattığını, habercilik çıtasını yükselttiğini, ilkeli ve tutarlı bir yayıncılık sergilediğini
memnuniyetle görüyorum. Kuruluş aşamasından günümüze emeği geçen herkese ve şu anki
ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, gazetemize yayın hayatında daha nice 20 yıllar
diliyorum. Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şaban Sözduyar: . “İlkeli bir yayın
sürdürdü” Kuruluşundan bu yana özellikle mazlumların sesi oldu. Sivil toplum kuruluşlarına
geniş yer verdi. Geçtiğimiz 20 yılda mücadeleci ruhundan hiç taviz vermedi. Tehditlere boyun
eğmedi. İlkeli bir yayın sürdürdü. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Müdürü Atabay Çelik:
“Zor süreçlerden geçti” Kayseri Gündem’in ilk kuruluşundan itibaren takip ediyoruz. Zor
süreçlerden ve zor zamanlardan geçti. Özellikle 28 Şubat’ta iyi bir duruş sergiledi. Başörtüsü
mağduriyetlerine ve zulümlere sessiz kalmadı. Kendi içerisinde zor süreçler geçirse de gerek
gazete sahipleri gerekse de çalışanlarıyla bu süreçlerden alnının akıyla çıktı. Yazar sayısı ve
niteliği, gerekse özgün duruşu itibariyle yerel medyada 'Kayseri Gündemi'ni belirledi.
Hazırlayan: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12035.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Tarihi hamamın çatısında öğle yemeği keyfi
Selçuklu Sultanı Gevher Nesibe Hatun tarafından 1205 yılında Kayseri Kalesi'nin bitişiğine
yaptırılan ve şu günlerde aslına uygun olarak restore edilen hamamın üzerinde işçilerin ve
yetkililerin öğle yemeği keyfi dikkat çekti.
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Selçuklu Sultanı Gevher Nesibe Hatun tarafından 1205 yılında Kayseri Kalesi'nin bitişiğine
yaptırılan ve şu günlerde aslına uygun olarak restore edilen hamamın üzerinde işçilerin ve
yetkililerin öğle yemeği keyfi dikkat çekti. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra
kafe olarak hizmet verecek olan tarihi Sultan Hamamı'nın restorasyonunda çalışan işçiler ve
restorasyonu yapan yetkililer, öğle saatlerinde yemek molası verdi. Yaklaşık 830 yıllık bir
geçmişi bulunan ve yeniden eski görüntüsüne kavuşturulan tarihi hamamın üzerinde verilen

yemek molası dikkat çekti. Restorasyonu yaklaşık 1 milyon TL'yi bulacak olan tarihi hamam,
restorasyon tamamlandıktan sonra kafe olarak hizmete açılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12036.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

ERÜ’de dini mimari yapılar hakkında
konferans
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından “Tanrı'nın Evinde Kiracı Olmak: Kilise
İşlevlendirilmesinde Bağlam, Algı ve İhtiyaçlar” başlıklı konferans düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından “Tanrı'nın Evinde Kiracı Olmak: Kilise
İşlevlendirilmesinde Bağlam, Algı ve İhtiyaçlar” başlıklı konferans düzenlendi. Erciyes
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şevki Vanlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe,
konuşmacı olarak Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Banu Pekol katıldı. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi
gösterdiği konferans hakkında açıklamalarda bulunan Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Gonca Büyükmıhçı; “Bugün, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu Pekol misafirimiz. Tarihi yapıların yeniden
işlevlendirilmesi üzerine uzmanlığını almış birisi. Pekol, mimarlık öğrencilerine kültürel
mirasımıza nasıl sahip çıkılacağını, bunu yeni çağdaş işlemlerle nasıl işlevlendirilebileceğini,
bunu yaparken de hangi konularda hassasiyet göstermeleri gerektiğini ve duyarlılıklarını
geliştirme konusunda bilgiler verecek” dedi. Dünyada yapılmış mimari yapılarla ilgili
örnekler üzerinden bir sunum gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Banu Pekol; Camii, kilise gibi dini
yapıların başlangıçta sadece ibadet amacıyla yapıldığını, bunun yanı sıra güzellik ve sanat
kaygısıyla mimarisinin oluşturulduğunu belirterek, dini yapıları tasarlayan mimarların kiliseyi
bir estetik obje olarak tasarlamakta özgür olduğunu, bunların aynı zaman da dine bağlılığın
bir göstergesi olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12037.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kocasinan'da çalışmalar hız kazandı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mevcut projelere ve yapılan çalışmalara
hız verdiklerini söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mevcut projelere ve yapılan çalışmalara
hız verdiklerini söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak çok önemli projeler hazırladıklarını
hatırlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Kış şartları nedeniyle işler biraz yavaşlamıştı.
Hava şartlarının elvermesiyle birlikte çalışmalarımız ivme kazandı. Her projemize, işimize ve
yürüyen çalışmalarımıza yeniden hız verdik. Kocasinan tam bir şantiye halinde" dedi.
Kocasinan Belediyesi olarak hazırlanan projeleri ve yürüyen çalışmaları devamlı yerinde
incelediğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kolları sıvadık, işlerimize yoğunlaştık.
Arkadaşlarımız yeni bir coşku ve heyecanla işlerine 4 elle sarılmış. Bu bizi ziyadesiyle
memnun ediyor. Bütün birimlerle çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Çalışmaları sürekli
yerinde görüyorum. Hummalı bir çalışma sezonuna yoğun bir şekilde başladık" dedi.
Kayabaşı, Mevlana, Ziya Gökalp, Beyazşehir, Boztepe, Mimarsinan, Yeşil ve Yeni Mahalle
olmak üzere 8 mahallede semt konağı çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Başkan
Çolakbayrakdar, "Fevzi Çakmak ve Erciyesevler'de yaya yolu, Sümer'de 40 bin metrekarelik
Gülpark, Kuşçu Tatil Köyü Mesire Alanı, Kadın Gelişim Merkezi başta olmak üzere pek çok
mahallemizde büyük bir gayretle işlerimize yoğunlaştık" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12038.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

“Her zaman AK Parti’nin yanında olduk”
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç’ü ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç’ü ziyaret etti. AK Parti Kayseri Milletvekili

Aday Adayı Bülent Ünsal, seçim ziyaretleri kapsamında KESOB Başkanı Ahmet Övüç’ü
ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KESOB Başkanı Övüç, “Hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum. Hizmete talip olmak her kişinin karı değil, er kişinin karıdır.
Sizlerde bir hizmete talipsiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Gönlümüz, sevdiğimiz insanların
orada olup bize dönük hizmetlerinizin olmasını isteriz. Önce Kayseri’mize ve Türkiye’mize
Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Yolunuz açık olsun” dedi. “BU BİR BAYRAK
YARIŞIDIR” Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal ise,
her dönemde AK Parti’nin yanında olduklarını söyledi. Ünsal, “Bu bir bayrak yarışıdır. Parti
ilk kurulduğunda bir AK Parti’nin içerisinde vardık ve daha sonra ki süreçte de sivil toplum
kuruluşu olarak her zaman partinin yanında olduk. Esnaf ve sanatkarlarda da bu böyledir. Biz
AK Parti’yi seviyoruz. Küreselleşen ve globalleşen bir dünyadayız. Dolayısıyla bu süreçte
dünyada ne varsa Türkiye’ye geliyor ve buda esnafımızın alanını daraltıyor. Sizleri mecliste
temsil etmek istiyorum. Esnaf ve ticaretle alakalı eksik oldukları noktalarda mücadele etmek
ve anlatmak gerekiyor” dedi. Sürekli faydalı olmaya çalıştıklarını belirten Ünsal, “Bu zamana
kadar kimseyi incitip, kırmadık. Sürekli faydalı olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonrada bize
görev verilirse hakkıyla yaparız. Bu kabiliyetteyiz. Toplumda da hakikaten bir teveccüh var.
bu teveccühe çalışıp layık olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin ekonomisini
büyütmek için çalışacaklarını kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ünsal,
“Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye dünyanın 17’inci büyük ekonomisine sahip bir
ülkedir. Biz bu 17’inci sırayı daha da yukarılara taşıyacağız. Buda tavandaki samimi
çalışmalar ile olacak. Beraber üretilecek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12039.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Melikgazi Belediyesi Gençlik Merkezi kuruldu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptıkları çalışmalar neticesinde
Melikgazi Belediyesi Gençlik Merkezinin kurulduğunu söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptıkları çalışmalar neticesinde
Melikgazi Belediyesi Gençlik Merkezinin kurulduğunu söyledi. Melikgazi Belediyesinin
sosyal, kültürel ve aynı zamanda spor çalışmalarına önem veren ve yatırımlarını bu yönde
ağırlık veren bir belediye olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi
Belediyesi Gençlik Merkezi bundan böyle çalışmalarda, sivil toplum kuruluşların ortak
projelerinde farkı bir bakış açısı ile hizmet sunulacaktır. Çünkü genç beyinlerin fikir fırtınaları
ile yatırımlara ve çalışmalara yeni bir heyecan ve şevk katacaktır. Tıpkı Çocuk meclisinin
yaptığı gibi gündeme getireceği konular ile hizmet, yatırım ve etkinlikleri ile kamuoyunu
bilgilendirecek, bilinçlendirecek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Daha da önemlisi
gençliğin bir kardeşler bütünlüğü olduğu hissini vererek toplumda birlik ve beraberliğine

katkı sağlayacaktır“ dedi. Gençlik merkezinin oluşturulması için toplanan gençler ile sohbet
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kurulacak Melikgazi Belediyesi Gençlik Merkezi
Üyelerinin şehrimiz adına büyük, verimli ve etkin çalışmalarına imza atacaklarını kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik Merkezinin önemli amacının toplumda birlik ve
beraberliğin devam ettirilmesi, kaynaşmanın sağlanması ve yardımlaşma ile paylaşmanın
ortak olarak yerine getirilmesi olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12040.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri’de ‘Türk Dünyası Avrupa Toplulukları
Tarım Fuarı’ yapılacak
Kayseri’de, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek ‘Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım
Fuarının’ açılışı Perşembe günü yapılacak.
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Kayseri’de, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek ‘Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım
Fuarının’ açılışı Perşembe günü yapılacak. Tarım fuarı ile ilgili olarak İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısına, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Özkan Kayacan, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ve fuar yetkilisi
Mustafa Demirtaş katıldı. Perşembe günü açılışı yapılacak fuarla ilgili konuşan Kocasinan
Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, “Bu yıl tarım fuarının 10’uncusunu yapacağız.
Tarım Fuarının ilk açılışını yaptığımızda çok az bir firmayla başlamıştık. Artık 2 bine yakın
firma katılıyor. Kayseri’deki tarım fuarı bu yıl Türkiye’de birinci tarım fuarı oluyor. Bu tarım
fuarını çiftçilerimizin gelip görmesini istiyoruz. Tarım fuarına giriş ücretsizdir. Fuar
Perşembe günü açılacak, Pazar günü kapanacak. Ben siyasilerimizi ve belediye
başkanlarımızı özellikle tarım fuarına bekliyorum. Kayseri tarımı ve hayvancılığı iyi bir
noktaya geldi. Tarım fuarında vatandaşlarımız tarım konusunda ne ihtiyaçları varsa
bulabilirler” diye konuştu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan ise, “Bu
sene tarım fuarının 10’uncusunu düzenleyeceğiz. Bize gelen bilgilere göre 20 ülkeden
katılımcılarımız olacak. Fuarda 2 bin civarında firma yer alacak. Bu fuarı geçen sene 250 bin
ziyaretçisi olan en büyük fuar olarak adlandırıyoruz. Fuar alanında bu sene kapasiteyi daha da
arttırarak daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Geçmişte birkaç marka ve stant ile başlayan fuar artık
Türkiye’nin en büyük fuarı haline geldi. İnşallah bu gittikçe de büyüyecektir. Bu süreç
içerisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Dünya Ticaret
Merkezinde 12 Mart Perşembe günü açılışı yapılacak fuar 15 Mart Pazar gününe kadar açık
kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12041.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sahabiye projesi masaya yatırıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapılan
çalışmalar ve gelinen nokta değerlendirme toplantısıyla masaya yatırıldı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapılan
çalışmalar ve gelinen nokta değerlendirme toplantısıyla masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında gerçekleşen ve ilgili birimlerden yetkililerin katıldığı
toplantıda, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Veli Böke tarafından proje kapsamında şu ana
kadar yapılan çalışmalar ve projenin gidişatı konusunda bilgiler verildi. Toplantının ardından
bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm
Projesi'nin tüm projelere bedel bir proje olduğuna vurgu yaparak, "Hem merkezdeki hem de
ilçelerdeki projelerimiz hızla devam ediyor. Öncelikli projelerimizden birisi de kentsel
dönüşüm projeleri. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi de mali büyüklüğü, süresi ve kapsadığı
alan olarak bizim önümüzdeki 5 yılda yapacağımız tüm projelere bedel bir proje konumunda.
Bu projeyi aksatmadan sürdürmeye gayret ediyoruz. Şu an itibariyle 1. 2. 3. ve 4. etapta yani
tüm etaplarda değerleme ve hali hazır tespiti yapılıyor. Arsa büyüklükleri, inşaat
büyüklükleri, yapı büyüklükleri gibi bilgileri de derleyerek bu büyük projeye yön vereceğiz.
Bu arada ulusal ve uluslararası çapta 12 mimarlık ve tasarım ofisi proje çalışması yapıyor.
Önümüzdeki aylarda bu projeleri tek tek inceleyip gözden geçireceğiz. Ardından da bunları
üçe dörde indirerek kamuoyuna sunup vatandaşlarımızın görüşünü alacağız. Kesintisiz olarak
çalışmalarımız sürüyor, bu yıl içerisinde inşaatına başlanır hale getireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12042.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Bünyan'da intihar
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak intihar etti.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre Bünyan
ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 54 yaşındaki S.D.'nin bunalıma girerek kendini
asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. S.D.'nin cesedi Bünyan Devlet Hastanesi morguna
kaldırılırken,
olayla
ilgili
olarak
soruşturmanın
başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12043.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Yahyalı’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
yemeği
Yahyalı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile ilçede kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan kadınlara yemek verdi.
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Yahyalı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile ilçede kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan kadınlara yemek verdi. Yahyalı Belediye binasında verilen yemeğe
eşleriyle birlikte katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı Kaymakamı Metin
Esen’in yanı sıra ilçede çalışan kadınlar katıldı. Yemekt e kadınlara seslenen Belediye
Başkanı Esat Öztürk, konuşmasında önemli mesajlar verdi. Başkan Öztürk” Hanım
kardeşlerime vereceğim mesajları düşünürken, ilk önce kelamların en güzeli olan Allah’ın
kelamı ile hitap etmek istedim. Allah C.C. bir ayeti kerimede “Erkeklerin kadınlar üzerinde
hakları olduğu gibi, kadınların erkekler üzerinde hakları vardır” buyurmuştur. Daha bundan
güzel bir şey olabilir mi. Rabbimiz ölçüyü bizlere koymuş. Peygamber Efendimiz de bir
hadisi şerifinde “Sizlerin en hayırlınız eşlerinize karşı iyi davrananınızdır” demiştir. Bunlar
Peygamberimizin bizlere öğütleri. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne taş çıkartacak
Veda Hutbesinde Peygamber Efendimiz “Kadınların haklarını gözetmemizi ve bu hususta
Allah’tan korkmamızı tavsiye ediyor. Siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız.”
buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin hadisi şerifine ve bu buyruğuna kulak vermiş olsak,
inanın bugün aile içi şiddeti, kadına yapılan şiddeti konuşuyor olmayacaktık. Cennet annelerin
ayakları altındadır. Biz bu pencereden bakıyoruz. Hanıma kalkan eli hoş görmemiz mümkün
değil. Erkekler eşlerine Allah’ın emaneti gözü ile bakarsa, hiçbir zaman sıkıntı olmaz.” dedi.
Yahyalı Belediye’nin kadınlara yönelik çalışmalarından da bahseden Başkan Esat Öztürk,
şehirlerde olan tüm hizmetlerin Yahyalı’ya getirmek istediklerini ifade. Başkan Esat Öztürk ”
33 yıl Kayseri’de görev yaptım. Burada yaşan insanlarımızın, şehirde yaşayan insanlardan bir
eksiği yok. Ben şehirdeki tüm hizmetleri buraya getirmek istiyorum. Biz projelere açığız.
Bayanlarımız için yürüyüş yolları yapacağız. Bayanlara yönelik fitness salonumuz ve yüzme
havuzumuz kültür merkezimizde faaliyete geçecek. Ayrıca Yahmek meslek edindirme
kurslarımızda kültür merkezimiz de açılacak. Ben şimdiden bunun müjdesini sizlere veriyor,
tüm hanım kardeşlerimin 8 Mart Dünya Kadınları Günü’nü kutluyorum.” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’de Yahyalı’daki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

kutlayarak, " Yahyalı’daki kadınlarımız her şeyin en iyisine layık. Kültür merkezimizde
bayanların kullanabilecekleri yerlerin olması, sosyal aktivitelerini, günlerini, çocukları ile
birlikte vakit geçirebilecekleri, spor aktiviteler yapabilecekleri bir merkezin
kazandırılmasından dolayı ilçemizdeki tüm kadınlar adına Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e
teşekkür ediyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12044.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Bağımsızlığımızda Akif'in büyük hizmetleri var
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” dördüncü
hafta dersleri ile devam etti. Elektrik Şirketi Konferans Salonu’nda devam eden akademi
derslerinde birinci oturumda Şair-Yazar Mustafa Özçelik "Mehmet Akif Ersoy'un Anlam
Dünyası" başlıklı konferans verdi. İkinci oturumda ise Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Arslan Topakkaya "Batı Düşüncesine Giriş" konusunu ele aldığı konferansını
gerçekleştirdi. Akademinin üçüncü oturumunda Nuh Nacı Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erdoğan Taşkın "Meslek Seçimi Stratejileri" konusunu anlattı. Akademinin 1.
oturumunda Şair-Yazar Mustafa Özçelik, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, düşüncesini ve
özellikle de İstiklal Marşı'nda ön plana çıkan düşüncelerini ele aldı. Mehmet Akif'in en
önemli eserlerinden birisi olan Çanakkale şehitlerine şiirine de değinen Mustafa Özçelik
Çanakkale'nin geçilmemesine rağmen birkaç yıl sonra İstanbul'un işgal edilmesinin
engellenemediğini belirtti. Özçelik konuşmasında şunları kaydetti: "Batılı güçler Çanakkale'yi
savaşlardan birkaç yıl sonra geçtiler. Biz arkasından Milli Mücadeleye giriştik. Mehmet Akif
işte burada ortaya çıkar. Ailesi özel bir ailedir. Babası Arnavut asıllı, İstanbul'a medrese
eğitimi için gelmiş. Annesi ise bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan Buhara kökenli bir
ailenin kızıydı. Osmanlı bir imparatorluktu ve her türden insan vardı. Her millet ve her ırktan
insanların yaşadığı bir toplumdu, imparatorluktu. Sezai Karakoç'un çok güzel ifadesi ile
Mehmet Akif bu imparatorluğun bir özeti gibiydi. Akif anne tarafından doğulu, baba
tarafından batılı kısaca bir sentez. Babası çok iyi yetiştiriyor. Çok iyi okullarda okuyor. Hem
bilimler eğitimi ve hem de şair bu alanda da çok başarılı ve dini ilimler sahasında da çok
başarılı birisidir. Bunun kanıtı da Kur'an-ı Kerim'i tercüme edecek kadar Türkçeye, Arapçaya
vakıf birisi, hafız hatimle teravih namazı kıldırabilecek kadar bilgi sahibi. Dahası sportmen,
mesela güreş meydanlarında güreş tutan birisi, yüzücü, musiki merakı çok iyi. Bütün bunlar
bize şunu öğretiyor. İnsan komple bir varlıktır. Yani bedensel yapısı var, ama insan bir de ruh
ve kalbe, zihne sahip bir varlık. Cenab-ı Hak bu anlamda özel yaratmış insanı. Edebiyat ve
güzel sanatlar ruhu besleyen ihtiyaçlardır. Spor, iradeyi güçlendiren beden ve ruh sağlığı
üzerinde olumlu etkisi olan vasıtalardır. O zaman anlıyoruz ki Akif mücadele adamı olacak.
Bunun için iradesi güçlü olması, beyninin güçlü olması ve bileğinin güçlü olması lazım ve

bana göre dört dörtlük birisi olarak yetişiyor. Hiç abartılı bir ifade değildir. O yıllarda
Anadolu'yu işgal edenler dışarı atılmışsa, bağımsız bir devlet kurulmuşsa bunda Akif'in büyük
hizmetleri vardır. Akif ilk kurulan Meclis'te Burdur vekilidir. O zamana kadar halkı bu
mücadele etrafında birleşmesini sağlamıştır. İnsanların kafaları karışıktır ve Milli Mücadele
hareketine şüpheyle yaklaşır. Mehmet Akif bu mücadelede neredeyse tek başına başkaları da
vardır ama Milli Mücadele'nin manevi önderi olduğu görülür. Vaazları ile halkın kafasındaki
soru işaretlerini gidermiştir. O vaazları okursanız, klasik anlamda vaazlar değildir. Dini
konuların anlatıldığı vaazlar değildir. İngiliz siyasetinin anlatıldığı vaazlardır. Müslümanların
içinde bulunduğu siyasi ve kültürel, ekonomik, itikadi, ahlaki problemleri ile ilgili vaazlardır.
Dinleyenlere bilgi ve bilinç kazandıran vaazlardır. Sonra çıkardığı Sebilürreşad Dergisi ile
aydınların münevverlerin zihnindeki şüpheleri gidermiş, dahası motivasyon sağlamıştır.
Edebiyatın gücü buradadır. Mücadele başladıktan sonra birinci meclis irşad heyeti kuruyor ve
bunları cephelere gönderiyorlar. Buralarda bakıyorlar, bir heyecansızlık var. Bu insanları
ortak bir duyguda birleştirecek bir marşa ihtiyaç olduğuna karar veriliyor. Bu şekilde İstiklal
Marşı için yarışma açılıyor ve bilinen süreçlerden sonra Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı marş
İstiklal Marşı olarak kabul ediliyor. İstiklal Marşı çok özel bir marştır." Mustafa Özçelik
konuşmasının bundan sonraki bölümünde İstiklal Marşı'nın içeriği ile ilgili açıklamalar
yaparak ilk üç kıtası ile ilgili düşüncelerini öğrencilere anlattı. Şair-Yazar Mustafa Özçelik
konuşmasının ardından, isteyen öğrencilere Mehmet Akif ve İstiklal Marşı isimli kitabını
imzaladı. Akademinin 2. oturumunda Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslan
Topakkaya, "Batı Düşüncesine Giriş" konusunu ele aldığı konferansını verdi. Topakkaya batı
düşüncesinin dayandığı Antik Yunan ve Roma dönemlerindeki düşünce ve felsefeler ile
felsefe tarihiyle ilgili bilgiler verdi. Topakkaya daha sonra konuşmasında Antik Yunan
filozoflarının ele aldığı konulardan belli başlıcalarını ele alarak bunların etkileri üzerinde
durdu. Özellikle Sokrates'in batı dünyasına etkilerini anlattı. Batılılar için Yunan mitolojisinin
ne kadar önemli olduğunu ve nasıl önem ve değer atfettikleri üzerinde durarak, batılıların
Yunan mitolojisine ait tanrılara ne tür anlamlar yüklediklerini ifade etti. Ayrıca yine Antik
Yunan tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan tragedya üzerinde durarak, komedya ve benzeri
Antik Yunan tiyatro oyunlarının anlamlarını açıklamaya çalıştı. Hristiyanlık öncesi batı
medeniyetinin temellerinin, Antik Yunan Felsefesi, Yunan edebiyatı, mitoloji, tiyatro ve
komedya olduğu üzerinde durdu. Akademinin 3. oturumunda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Taşkın, öğrencilere, Meslek Seçme Stratejileri ile ilgili
bilgiler verdi. Taşkın konuşmasında meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği ile
ilgili çeşitli bilgiler aktardı. Öğrencilerin seçmek istediği mesleklerle ilgili düşüncelerini aldı.
Öğrencilerle karşılıklı görüş alış verişi şeklinde konuyu ele aldı ve meslek seçiminde asıl
üzerinde
durulması
ve
önemsenmesi
gereken
noktaları
aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12045.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Gerçek gündemle ilgileneceğiz
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Oğuz Memiş ile yaptığımızı söyleşinin 3’üncü ve
son bölümünü siz değerli okuyucularla paylaşıyoruz. Söyleşimizin bu son kısmında Memiş’in
kendisi için ‘çok zor bir karardı’ dediği Milletvekili aday adaylığı sürecini ve seçilmesi
halinde neler yapmak istediğini irdeledik. Memiş, ‘Gerçek Gündem’ dediği ve halihazırda
sürdürdüğü aile ve gençlik projelerine ağırlık vermek istiyor.
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“Bu işler bağlarda değil ilgili kurumlarda yürümeli” Peki, resmi olarak siyasetle buluşmanız
AK Parti döneminde mi oldu? Evet, AK Parti döneminde oldu. Partinin Kayseri’de kurulma
çalışmaları oldu. Bu çalışmalara başlanırken bana her şey teklif edildi. İl başkanlığı v.b.
teklifler geldi. Ama benim hiçbir parti tecrübem olmadığı için hiç istemedim. Mustafa
Elitaş’ın deneyimli ve tecrübeli siyasetçi olması nedeniyle bu görevi o üstlendi. Ben de
yanındaydım. İl Başkan Yardımcısı oldum. Özellikle de Sosyal İşler Başkanlığı’nı tercih
etmiştim. Çünkü burası parti ile sivil toplumu ve kültürel faaliyetleri buluşturan, sendikalarla
ilişki kurduran, parti yönetiminin eğitimi ile ilgili çalışmaları yapması gereken birimdi. Bu
görevi hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Güzel bir komitemiz
vardı. Partinin yönetiminden ve dışarıdan arkadaşlarla önemli çalışmalar yaptık. Tabii
Elitaş’ın da çok büyük desteğiyle bu çalışmaları yürüttük. Bir süre sonra şöyle bir şey fark
ettim. Sen burada ne yaparsan yap, Kayseri’de kararlar başka bir yerde alınıyor ve dayatılıyor.
Hatta Elitaş’a da bu dayatma yapılıyor. Kullanılıyormuş gibi bir his uyanmaya başladı. 50
kişilik yönetimin 50’sinde de bu var. Kimse durumdan mutlu değil. Sen burada koşturuyorsun
bir şeyler yapıyorsun. Ama kritik kararlarda başka eller müdahil oluyor ve kararları da onlar
veriyor. Bu Kayseri’nin kronik sorunu… İnşallah düzelir. Bu sorun çözülmeden hiçbir şey
olmaz. İnsanların bir birine güvenip ekip olması, şeffaf olması ve tartışabilmesi gerekiyor.
Bunların olmadığı bir şehirde bir takım kişilerin etkinlik mücadelesi vermesi bana göre güzel
bir şey değil. Artık o insanlara da eziyet. Bu işler bağlarda değil ilgili kurumlarda yürümeli…
Kayseri’de böyle bir gelenek var. Bağlarda yapılan oturmalarda böyle bir takım işler planlanır
ve dayatılır. Buna uyan insanlar iyi addedilirken, sorgulayan insanlar da makbul sayılmaz.
“Abdullah Gül de bu durumdan rahatsız” Partideki bu uygulama benim çok hoşuma gitmedi.
Buradaki sorunları o zamanki milletvekillerimizle, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla,
bahsettiğim o oturmalarda o işi yöneten arkadaşlarla ve o dönemde Dışişleri Bakanı olan
Kayseri’nin büyüğü Abdullah Gül’le defalarca konuştuk. Konutta konuştuk. Beni 2 defa
yurtdışına davet etti. Hatta oralarda saatlerce konuştuk. Bu durumdan kendisi de rahatsız.
Bunu kabul ediyor. Kayseri’de böyle bir şey var. Hatta bu insanların isimlerinin ilk
harflerinden başlayan şifreler bile konuldu. Kayseri’deki bütün parti camiası bunu kabul
etmiyor ama içine sindirmiş ve mücadele etmekten endişe ediyor. Böyle bir yapı kuruldu.
“Ben düzeltemeyeceksem, değiştiremeyeceksem, ideallerim doğrultusunda yürümesini
sağlayamayacaksam ne işim var dedim” ve ayrıldım. İlk genel kurulda ‘ben yokum’ dedim.
“Bu siyaset böyle gitmez” Her ne kadar ilk genel kuruldan sonra ayrılmış olsanız da, biliyoruz
ki partiden desteğinizi hiç kesmediniz. Hiç kopmadım. Hep destekçi oldum. Ama

organizasyon içerisinde bulunmadım. Benim gibi yüzlerce duyarlı arkadaş hep dışarıda kaldı.
Kayseri’de çok hoş olmayan ‘Sen, ben, bizim oğlan’ tanımlaması var. Bu tanımlama
içerisinde her şey devam ediyor. Bu siyaset böyle gitmez. Şu ana kadar böyle geldi. Ama
inşallah bundan sonra “organize olur” diye ümit ediyorum. Siyasetin içerisinde aktif görevi
bıraktıktan sonra ne gibi çalışmalar yürüttünüz? Bu dönemde partiden kopunca sivil toplum
çalışmalarına dönük çalışmalar yaptık. İlim Yayma Cemiyeti’nin bir kuruluş serüveni var.
Kendimizi bulduğumuz, gurur duyduğumuz ve kurulması için her şeyimizi verdiğimiz 7-8
yıllık bir çalışma… Baştan beri içerisindeyim ama 4 yıldır başkanlık yapıyorum. Gençlerinde
içerisinde yer aldığı çok güzel çalışmalarımız oldu. 50 kişilik öğrenci grubumuz vardı; bu yıl
bu sayıyı 750’ye çıkardık. Seneye daha büyük projelerimiz olacak. “Gülenciler bizi sevmezdi,
biz ise dua ederdik” Paralel yapı ile mücadele döneminde Kayseri’de de hareketlilik yaşandı.
Bu süreçte AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz istifaya zorlandı. İstifasının ardından Ankara’ya
İl başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çağrılan üç kişiden birisiniz. Bu süreci
anlatır mısınız? Türkiye’de paralel yapının ne olduğu ve neler yapmak istediği, bunun bir
cemaat değil örgüt olduğu, benim sevdiğim insanların onları hiç sevmediği, benim
sevmediğim insanların ise onları çok sevdiğini gördük. Ben başından beri öyle olduğunu
biliyordum. Ama her zaman ‘inşallah yanılıyorumdur’ diyordum. Yanılmadığım ortaya çıktı.
Tabi tabandaki insanları bu kapsam içerisine almıyorum. Ama yapı problemli bir yapı. Bu
yapı ile mücadele başladı. Ama bu yapı ekonomide, siyasette v.b. birçok kurumda var. Böyle
bir kurumdaki adamı milletvekili bile yapmışız. Tabi bu adam da en kritik dönemde istifa
ederek, yapacağını yapıyor. Ömrüm bunlarla mücadele ile geçti. Onlar bizi sevmezdi. Biz ise
onlara düzelsinler diye dua ederdik. Bu çerçevede İl Başkanı o camiaya yakın olduğu
gerekçesiyle görevden alındı. İl başkanı atama sürecinde 26 kişi talip oldu. 26 kişinin dışında
beni genel merkez davet etti. Önce 9 kişiye düşürüldü. Ben böyle bir görevi istemediğimi ve
müsait olmadığımı söyledim. Ama görüşlerimi de açıkça beyan ettim. Ben müsait olmadığımı
söylememe rağmen o dönemki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 kişi
olarak bizi çağırdılar. Orada da düşüncelerimi anlatmaya çalıştım. Görüşme çok olumlu
olmasına rağmen: ‘Ben bu dönemde de müsait değilim. Görevse ve mecbursam eyvallah ama
mümkünse beni bu vazifeye getirmeyin’ dedik. Böylelikle şimdiki başkanımız atanmış oldu.
Çok başarılı çalışmalar yapıyor ve yapacak. İyi niyetli ve gayretli bir kardeşimiz. Onun
olmasından dolayı son derece mutluyum. Benim yükümü aldığı için de minnet borçluyum.
“Ömrümde ilk defa bir şeye talip oldum” 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK
Parti’den Kayseri Milletvekili aday adayısınız. Bu sürece katılmaya nasıl karar verdiniz? İl
başkanlığı süreci gündeme gelince tekrar siyasete ısınmış oldum. Ardından milletvekili aday
adaylığı gündeme geldi. Yine sıcak bakmıyordum. Ama Türkiye’de yaşanan süreç bu işe uzak
kalmaya lüksümüzün olmadığını gösterdi. Sırf Kayseri ve Türkiye’yi değil, ümmeti
ilgilendiren konuda bu mücadeleyi veren insanların yanında olmak arzusu nedeniyle
ömrümde ilk defa bir şeye talip oldum. Çok zor bir karardı. Başvurumu son gün saat 16.00’da
ancak yapabildim. Çünkü talepkar bir insan değilim. Sonucu ile hiç ilgilenmiyorum. Ben
safımı belli etmek ve bu mücadele içerisinde yer almak adına bu çalışmaya katıldım. Allah
kısmet ederse yaptığımız çalışmaları daha büyük bir destek alarak yürütmek, ağırlıklı olarak
aile ve gençlik projelerine destek vermek istiyorum. “Gerçek gündemle ilgileneceğiz”
Ülkemizin zaten gerçek problemi gençlik ve aile değil mi? Ben buna “gerçek gündem”
diyorum. İnşallah bazı projeleri açıklayacağım. Memleketin ulaşımı, sağlığı, eğitimin fiziksel
ihtiyaçları; bunlar dünyaya örnek olacak şekilde devam ediyor. Ama aynı başarıyı gençlik ve
ahlaki değerler konusunda gösteremedik. Bizi bu konuda teşvik eden bizzat sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kayseri’de görüştük. “Binaları biz yapalım,
ama ne olursun, gençliği siz yetiştirin” diye bize verdiği bir vizyon ve hedef var. Biz bu hedef
ve vizyon ile koşuyoruz. Başbakanımız sayın Ahmet Davutoğlu, Kayseri’ye geldiğinde İlim
Yayma Cemiyeti’ni ziyaret etti. O da bizi motive etti. Moralimizi yükseltti. Doğru işler

yaptığımıza inandığı için bazı taleplerimize de destek verdi. Ama garip bir şekilde birileri
Başbakanımızın gelmesini istemedi. Allah kısmet eder böyle bir görev alırsak yapacağımız iş,
zaten yaptığımız işi güçlendirmek olacak. Gerçek gündemle ilgileneceğiz. Bizim için gerçek
gündem, gelecek neslimiz. Bir takım imar çalışmaları yapmak devletin işi ve bunu yapıyor.
Eğer olmazsak da biz yolumuza devam edeceğiz. Olan arkadaşlarımıza da biz “ey
yöneticilerimiz ve ey vekillerimiz sizden isteğimiz budur. Benim yolum asfalt olmasın, toprak
olsun, önemli değil. Ama artık gençlerimiz cinayet işlemesin, uyuşturucudan uzak dursun,
ahlaklı olsun, kötü alışkanlıklardan uzak dursun.” hatırlatmasında bulunacağız. Biz bu yönde
çalışmalar yapacağız. Bunun kutlu bir yol olduğunu biliyorum. “Bu şehirde bir şeylerin
değişmesi gerekiyor” Söyleşimiz sona ererken neler eklemek istersiniz? Bu şehirde artık bir
şeylerin değişmesi gerekiyor. Önceliklerin değişmesi gerekiyor. İnsan kalitemizin artması
gerekiyor. Bizim iyi insan değerlendirmemizdeki kriterlerimizin değişmesi gerekiyor. Yani
“değişim şart” diyorum. Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12046.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Mert Nobre gol krallığında 1.sıraya yükseldi
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Mert Nobre, Bucaspor maçında
attığı gol ile, PTT 1.Lig'in gol kralı sıralamasında ilk sırada yer aldı.
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Mert Nobre, Bucaspor maçında
attığı gol ile, PTT 1.Lig'in gol kralı sıralamasında ilk sırada yer aldı. PTT 1. Lig'de mücadele
eden Brezilyalı oyuncu Nobre, Lig'in 23. Haftası'nda 14. golünü atarak, liginin gol kralı
sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Sezon başından bu yana 14 kez topu ağlara yollayan Mert
Nobreyi, 13 gol ile Antalyaspor'lu oyuncu, Lamine Dıarra takip ediyor. Nobre son oynanan
Bucaspor karşılaşmasında attığı golü, Ömer Bayram'a yaptığı iki asist ile süsledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12047.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

‘100. Yılında Diriliş 1915 Çanakkale’
sonuçlandı
Kayseri Halk Ozanları Derneği düzenlediği ‘100. Yılında Diriliş 1915 Çanakkale’ isimli şiir
yarışmasının sonuçlarını basın açıklamasıyla duyurdular.
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Yarışma şartnamesinde yer alan ‘sonuçların basın yoluyla duyurulacağı’ maddesi gereğince
basın toplantısı yaptıklarını belirten Kayseri Halk Ozanları Derneği Başkanı Turgut Aydın şiir
yarışmasının bittiğini söyledi. Aydın, dernek binasında yapılan basın toplantısında dereceye
giren ve teşvik ödülü kazanan şairleri açıkladı. Şiir yarışması sonucu göre ilk 3’e giren şair ve
şiirler şöyle: 1. Saltuk Buğra Bıçak-Aydın /Çanakkale Mukaddimesi 2. Mecit Aktürk-Bayburt
/Arkadaş 3. Kadir Orakçı- Ankara /Çanakkale Şehitleri
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12048.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri’de bıçaklı yaralama
Kayseri’de çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
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Kayseri’de çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan şahıs tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye
göre Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda H. D. (48)
vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Vücuduna aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan
H. D., sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12049.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Ünsal’dan Mazlum-Der’e ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Taş’ı ziyaret etti.

11 Mart 2015 Çarşamba 12:07

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Taş’ı ziyaret etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Bülent Ünsal, seçim
ziyaretleri kapsamında Mazlum-Der Şube Başkanı Ahmet Taş’ı ziyaret etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Mazlum-Der Şube Başkanı Ahmet Taş ‘Adaylığınız
hayırlara vesile olmasını dilerim’ dedi. Ziyaret nedeniyle teşekkürlerini dile getiren MazlumDer Başkanı Ahmet Taş “ Türkiye’de ki en kapsamlı insan hakları teşkilatı biziz. Türkiye'de
1991 yılında kurulmuş, Kayseri’de de 1998 yılında kurulmuş bir örgütüz. Ben bu teşkilata
2005 yılında girdim daha önce başka vakıflarda görev yaptım” dedi. Taş “Sıkıntılı dönemleri
hep birlikte gördük. Biz meydanlarda 'olsun' diye itiraz ettiğimiz bir çok şeyi hükümet Allah
razı olsun gerçekleştirdi. Tebrik ediyoruz. Kamuda başörtüsü yasağı kalksın dedik ve kalktı.
Mağdur edilen öğretmenler göreve dönsün dedik ve döndü. Kur'an kurslarında yaş sınırı
kalktı. Ama eksikler hala var” diye konuştu. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili
Aday Adayı Bülent Ünsal “ Biz yaklaşık 25 yıl süre ile sivil toplum hayatında olduk.
Eczacılık odasında başlayan bir süreç. Eczacılar odasında 4 dönemde süresince en uzun
şekilde başkanlık görevinde bulunduk. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ilaç ve eczane
ile ilgili sorunları büyük bir dönüşümle iyileştirildi. Sorunların çözümü noktasında her zaman
yapıcı olduk. Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye ilk geldiği zaman Kayseri’de bir akşam
yemeğinde beraber olduk. Sivil toplum kuruluşlarında görev alırken hep hizmet eden kesimin
yanında bulunmaya çalıştık. Bizim özlediğimiz lider vardı. Ak Parti Kayseri il başkanlığında
ki görevimde de özlediğimiz liderle birlikte çalışma imkanımız oldu. Şimdi de Ak Parti
Kayseri Milletvekili kadrosuyla yaşadığımız bu şehre hizmet etmeye talibiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12050.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri’de silahla yaralanma
Kayseri’de çıkan kavgada 14 yaşındaki genç silahla yaralandı.
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Kayseri’de çıkan kavgada 14 yaşındaki genç silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yeniköy
Mahallesi’nde bulunan bir parkta silahların da kullanıldığı kavgada, E. P. (14), vücuduna
isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralı E. P., olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis
ekipleri de olayın şüphelisi olarak M. P.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12051.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

AGD Şehitler Gecesi Programı Düzenledi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi Üniversite Komisyonu, "Şehitler Gecesi"
konulu program düzenledi.
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Melikgazi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kuran-Kerim tilavetiyle başlandı.
Ardından sırasıyla birer selamlama konuşması yapan AGD Kayseri Üniversite Komisyon
Başkanı Ali Kemal Ergül ve AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, şehitliğin öneminden
anlatarak, konuklara Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi’nin çalışmalarından
bahsettiler. Şube Başkanı Kip yaptığı konuşmada, “ Kayserimizde ilk kez böyle bir
organizasyon gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şunu bilmek
gerekir ki dünyevileşme hastalığı Müslümanları iyice kuşattı. Öyle ki artık birine ‘Allah sana
şehadeti nasip etsin.’ dediğinizde, size ‘Allah korusun’ diye cevap verebiliyor. Yani
Müslümanlar şehitlikten Allah’a sığınır duruma gelmişler. Bizler Anadolu Gençlik Derneği
olarak yetiştirdiğimiz her genci, şehidi şehit yapan mana üzere yetiştirmeye çalışıyoruz.” dedi.
“Hak uğrunda mücadele eden binlerce gül yetişti” Konuşmacı olarak programa katılan Nihat
Altıparmak anlatımlarıyla dikkatleri çekerken şehitlerin İslam alemine katkılarından ve
onların mücadelelerinden bahsetti. 27 Şubat’ta Rahmet-i Rahman’a kavuşan Milli Görüş
Lideri Merhum Necmettin Erbakan’ı da anarak; “Merhum hocamız Profesör Doktor

Necmettin Erbakan, 28 Şubat’ta hedef tahtasına konulacağını bile bile, Müslümanların ve
teşkilatlarının zarar görmemesi için, her türlü fedakârlığı gösterdi. Başlatmış olduğu çığır ve
verdiği mücadeleyle bugünlere gelmemizde büyük emekleri oldu. Merhum hocamız
Erbakan’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler onu anlatamasakta olaylar O’nu anlatacak.
Müslümanların ikinci sınıf kesim muamelesi gördüğü, 'Bir çiçekle bahar gelmez' denilen bir
zamanda, hocamız mücadelesine başladı, adeta surda bir gedik açtı ve elbette Hak gelince
batıl zail oldu. Saçtığı tohumlar boy verdi, filizlendi. Hak uğrunda mücadele eden binlerce gül
yetişti. Bizler de Anadolu Gençlik Derneği olarak, heyecanımızı kaybetmeden üzerimize
yüklenen sorumluluklarla yolumuza devam ediyoruz. Yine bir teşkilat çalışması esnasında
koştururken, şüpheli bir trafik kazasında ruhunu teslim eden merhum genel başkanımız Adnan
Demirtürk’ün dediği gibi tılsımı bozmayın. Tılsım kanlı bir gömlekle Allah’ın huzuruna
çıkabilmektir” ifadelerini kullandı. Konuşmalardan sonra program şehitlik konulu sinevizyon,
şehitlerden bazılarının canlandırıldığı tiyatro oyunu ve sanatçı Ammar Acarlıoğlu’nun
beğenilen ezgileriyle devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12052.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Okullar arası halk oyunları şöleni tamamlandı
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Okullar arası ve
Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği
Yarışması tamamlandı.
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Okullar arası ve
Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması tamamlandı. 3 Mart 2015 tarihinde
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonunda
düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışları, Yıldızlar, Gençler, Düzenlemeli ve
Düzenlemesiz olmak üzere 5 kategorilerinde gerçekleşti. 7 Okuldan 102 oyuncunun katıldığı
yarışma oldukça coşkulu geçti. Halk Oyunları Şöleninde Yıldızlar Düzenlemeli ve
Düzenlemesiz kategorilerinde Fevziye Mollaoğlu Ortaokulu, Gençler Düzenlemeli ve
Düzenlemesiz kategorilerinde ise Aydınlıkevler Lisesi Birinci oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12053.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Nevruz çekimlerinde atlı cirit gösterisi yapıldı
Ak Parti Genel Merkezi'nin organize ettiği Nevruz çekimleri Develi'de yapıldı.
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Ak Parti Genel Merkezi'nin organize ettiği Nevruz çekimleri Develi'de yapıldı. Dijital sanatlar
ekibi tarafından yapılan çekimlerde Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü ciritcileri
atlı cirit gösterisi yaptı. Nevruz ateşinin üzerinde pişen yöresel yemekleri ikramindan sonra
nevruz ateşinin etrafında oyunlar oynandı ve nevruz ateşinin üzerinden atlandı. Develi
Belediye Baskani Mehmet Cabbar, Meclis üyeleri Hamdullah Deringol ve Hasan Demirci ile
birlikte çekim yapılan alana iştirak etti. Develi Belediye Baskanı Mehmet Cabbar,
"Develimizde böyle bir çekimin yapılması bizleri çok mutlu etti. Develimizde baharın
mujdesini barındıran atlı cirit yöresel yemekler ve yöresel oyunları var bu organizasyonlara
Develimizi temsilen atlı cirit ekibine ve Sindelhöyük halkına ve bu organizasyonu Develimize
layık gören Ak Parti Genel Merkezimize teşekkür ediyorum" dedi. Sultan Sazlığı Sindelhöyük
Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, "Baharin müjdecisi olan Nevruz bayramı tanıtım
filminde bize yer veren Ak Parti Genel Merkezimize ve bize destek veren Develi Belediye
Başkanımız Mehmet Cabbar beye teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12054.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

2014 yılı asansör denetimleri
Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne yapılan şikâyetler sonrası 21 asansör
üzerinde güvensizlik şüphesi sebebiyle test ve muayene yapıldı.
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Olayla ilgili açıklama yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, yapılan
testler sonucu 2 asansörün uygun, 5 asansörün can ve mal güvenliği açsından tehlike
oluşturmayan ancak teknik düzenlemeye aykırı, 14 asansörün ise güvensiz çıktığını belirtti.

Akçadırcı: “Güvensiz çıkan 4 asansörle ilgili ilimizde faaliyet gösteren 3 montajcı firmaya
60.904,00 TL idari para cezası uygulanmış, diğer 6 asansörü monte eden montajcı firmanın
merkezinin, İstanbul’da olması sebebiyle yaptırım kararı uygulanması için İstanbul Bilim
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur. Test sonucu güvensiz gelen 4
asansör ile ilgili işlemler devam etmektedir. Teknik düzenlemeye aykırı olan 5 asansörün
aykırılıklarının
giderilmesi
için
montajcı
firmaya
süre
verildi”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12055.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı
atandı
Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanlığına Ersen Eryiğit atandı.

11 Mart 2015 Çarşamba 12:20

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanlığına Ersen Eryiğit atandı. Osmanlı Ocakları
Kurucu Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat’ın yerine Ersen Eryiğit Osmanlı Ocakları
Kadın Kolları Genel Başkanlığına, Osmanlı Ocakları Genel Merkezinde yapılan mazbata
töreniyle atanmış oldu. Kısa bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı A.Kadir
Canpolat, "Görev değişikliği kadın kolları için yerinde bir atama oldu. Kim görevini tam
anlamıyla yapamazsa yerine yeni atama yapılması gerekir. Bu kim olursa olsun dava
anlayışıyla ve bayrak yarışına süratle devam edeceğiz. Yorulan kardeşlerimiz görevlerini yeni
arkadaşlarımıza bırakmalıdır. Bunu severek yapmalıdır. Görevdeyken kişi nasılsa görevden
ayrıldıktan sonrada çalışmalarına devam etmelidir”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12056.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

İHH, benim için bir okul oldu
İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığı’nı yürüten ve 7 Haziran’da yapılacak
olan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti’den Kayseri Milletvekili Aday Adayı olan
Hatice Kurt, İHH İnsani Yardım Derneği’nin kendisinin yetişmesinde okul görevi gördüğünü
söyledi.

11 Mart 2015 Çarşamba 12:41

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday adayı Hatice Kurt, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1987 yılında kazanmasına rağmen o dönemdeki
başörtüsü yasakları nedeniyle eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını hatırlatarak: “Bu
nedenle İHH İnsani Yardım Derneği’ni tanımam benim için büyük bir şans oldu. Belki
üniversite eğitimimi tamamlayamadım ama İHH İnsani Yardım Derneği’nde yürütmeye
çalıştığımız faaliyetler, bize birkaç üniversitenin katabileceğinden çok daha fazla şeyler kattı”
dedi. “İHH, bir hayır köprüsü oldu” Kurt, İHH İnsani Yardım Derneği’nin yaptığı çalışmaları
ve misyonu hakkında da bilgiler vererek: “Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın
ülkemizin ve dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm
görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat
kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve
hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan bu
çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 120 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya
ulaşan
bir
hayır
köprüsü
olmuştur”
şeklinde
konuştu.
Haber
Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12057.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Hasta İletişim Birimi Sorumluları Eğitimi
Başladı
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamuya ait sağlık kurumları ve özel sağlık işlemelerindeki
sağlık çalışanlarına hasta hakları konusunda eğitim verildi.

12 Mart 2015 Perşembe 11:18

Geriatri Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde açılış konuşmasını yapan İl
Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Hasta hakları alanında uluslararası ölçekte yaşanan
gelişmeler, hak kullanımı konusunda giderek artan toplumsal bilinç ve duyarlılık, sivil toplum
örgütlerinin konuya sahip çıkmaları nedeniyle hasta hakları öncelikli bir toplumsal gündem
maddesi haline gelmiş bulunmaktadır. Bu gelişmeler öncelikle sağlık çalışanlarını yakından
ilgilendirmektedir. Bu bakımdan bahsi geçen trendin zorlanmasıyla hasta Hakları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 2014/32 sayılı Hasta Hakları
uygulama Genelgesi hükmünce gerek kamuya ait sağlık konularında ve gerekse özel sağlık
işletmelerinde tüm sağlık çalışanlarının hasta hakları konusunda yoğun bir eğitim alma
gereksinimi doğmuştur" dedi. Dr. Kılıç, "Sağlık alanında herhangi bir misyon ve sorumluluk
sahibi kişilerin, hasta haklarıyla ilgili bilgi ve birikimlerini artırmak, sağlık kurumlarında
hasta ilişkileri, hasta hizmetleri, hasta iletişim birimleri ve hasta hakları kuralları gibi
ünitelerde görev yapacak kişilere gereksinim duyacak temel bilgi ve becerileri kazandırmak
amacıyla Hasta İletişim Birimi Sorumluları eğitimi planlanmıştır" diye konuştu. 8 saat teorik,
8 saat uygulamalı olan eğitimlerde, hasta haklarının tarihsel gelişimi, hasta hakları ve
sorumlulukları, hasta hakları mevzuatı ve değişiklikler, bakanlık uygulamaları anlatıldı.
Toplantıda ayrıca beden dili, empati, stres yönetimi, hasta-sağlık çalışanı ilişkisi de anlatıldı.
Hasta-sağlık çalışanı ilişkisi İl Sağlık Müdür Yardımcısı İbrahim Demirel, Hasta Haklarının
tarihsel gelişimi, hasta hakları ve sorumlulukları, hasta hakları mevzuatı ve değişiklikler,
bakanlık uygulamalarını Hasta Hakları İl Koordinatörü Aysun Çınar, Beden dili, empati, stres
yönetimini Birim Sorumlusu Beyhan Ağırnaslıgil anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12058.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Engelsiz Kamu, Engelsiz Hizmet
Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personele yönelik olarak 'Engelsiz Kamu, Engelsiz
Hizmet' konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
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Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Meclis
Salonu'nda düzenlenen seminerde ERÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Şenol tarafından
'Engellilik Kavramı, Engelli Gruplar ve Engelli İstatistikleri' konusunda bilgiler verilirken
Kadircan Gökalp de engelli bir birey olarak 'Hayat Hikayesi ve Engellilerin Toplumdan
Beklentileri'ni anlattı. Seminerde ayrıca Eğitimci Ülkü Duman tarafından da 'İyilik Yap,
Şükret, Stresi Yen' konulu bir sunum yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12059.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sivil Toplum Örgütlerinden Tam Destek
Ak Parti Kayseri Milletvekili Aday adayı Op. Dr. Kemal Tekden sivil toplum örgütü
yöneticileri ile bir araya geldi.
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Yaklaşık elli sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin hazır bulunduğu programda bir konuşma
yapan Ak Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Tekden, "Bu tür buluşmalar içimizde var
olan kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Resulün (s.a.v) sünnetini yerine getirmek
amacındayız. Sünneti devam ettirebilmek inşallah hepimize nasip olur" dedi. Ak Parti Kayseri
Milletvekili Aday Adayı Op. Dr. Kemal Tekden, "Siyaset yaparız yapmayız, bazen bize liste
doldu diyorlar. Siyasette, sıralamada beş doldu, altıncı sıra doldu diyorlar. Listenin tamamı
zaten dolu. Levhi mahvuzda olacak yada olmayacakların yazıldığı kitapta dolu, bundan
kimsenin haberi yok. Hayırlısı ne ise o olsun. Cenabı Allah bize de takdir ederse ben şunu
düşünüyorum sivil toplum kuruluşları Ak Parti teşkilatları gibi toplumla ilişkiler açısından
çok önemli kuruluşlardır. Bir denge unsurudur, toplumda bu kuruluşların daha da
geliştirilebilmesi önlerinin açılabilmesi için elimden gelen gayreti yapma çabası içerisinde
olacağımı söylemek istiyorum. İnşallah, Allah her şeyin hayırlısını nasip eder. Hepinizden
Allah razı olsun tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sivil toplum örgütü
yöneticileri de Ak Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Kemal Tekden'in şimdiye kadar sivil
toplum kuruluşlarında aktif görev aldığını ve kendilerine her konuda yardım ettiklerini ifade
ederek ''çıkmış olduğu bu kutlu yolda'' destekçisiyiz ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12060.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Dağda Mahsur Kalan Keçi Bir Haftadır
Kurtarılmayı Bekliyor
Kayseri'de dağda çıktığı yerde mahsur kalan bir keçi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor.

12 Mart 2015 Perşembe 11:20

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nde köylüler dağda çıktığı yerde mahsur
kalan bir keçi olduğunu fark etti. Köylülerden Ali Karaköse ve Hanifi Gögel, yetkililere haber
verdiklerini ancak keçiyi kurtarmaya kimsenin gelmediğini söyleyerek, "Zavallı hayvan bir
haftadır çıktığı yerde bulunuyor. Yetkilileri aradık ama hayvanı kurtarmaya gelen giden
olmadı. Eğer kimse gelmezse bu hayvan kaldığı yerde açlıktan ölecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12061.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Başkan Çelik'den Bilim Merkezi Müjdesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Bilim
Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
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Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy ve Etüd ve Projeler Daire Başkanı Hamdi
Elcuman ile birlikte Harikalar Diyarı içerisindeki Bilim Merkezi'ni gezen Başkan Çelik,
burada hem devam eden çalışmaları inceledi hem de yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerin
ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, merkezin mayıs ayı
sonunda açılacağını kaydederek, "Yapımı son aşamaya gelen Bilim Merkezi'nde
incelemelerde bulunduk. Ana gövde, plenetaryum ve açık sergi alanları olmak üzere burası üç
bölümden oluşuyor. Kaba inşaatı ve iç bölümde bazı bölümlerin ince işleri bitmiş durumda.
Kısmet olursa Mayıs ayı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Artık öğrencilerimiz bilimi,
fenni, teklonojiyi burada kaynağında görecekler. Kendilerini geliştirme amacıyla
laboratuvarda çalışacaklar. Ayrıca uzay teknolojileri, astronomi, temel bilimler konularının
tamamında incelemelerde bulunup deneyler yapabilecekler. İnşallah burası bittiğinde hem
Kayseri'nin cazibesinin artması açısından yeni bir merkez daha kazandırmış olacağız hem de
Harikalar
Diyarı'na
yeni
bir
fonksiyon
katmış
olacağız"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12062.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü Yılı İçin
Görkemli Hazırlık
Kayseri’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yılı
dolayısıyla çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Kayseri Valiliği tarafından organize edilen
program çerçevesinde 100 bin fidan toprakla buluşturulacak, tiyatro, konser, şiir ve konferans
sunumları yapılacak, sportif müsabakalar ile tırmanış gerçekleştirilecek, hatim ve mevlit
programları düzenlenip, ecdada 100 bin mektup yazılacak. Vali Orhan Düzgün, 18 Mart
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla yurt genelinde
olduğu gibi Kayseri’de de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.
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Vali Düzgün, bir milletin varoluş mücadelesinin 100’üncü yılında, günümüze kadar aktarılan
hissiyat ve maneviyat ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin kutlanacağını ve bu zaferin
kazanılmasında “Ya istiklal, ya ölüm” parolası ile canlarını feda eden aziz şehitlerin
anılacağını ifade etti. Çanakkale Zaferinin 100’üncü yılı olması sebebiyle 2015 yılı anma ve
kutlamalarının daha anlamlı olacağına işaret eden Vali Düzgün, şunları kaydetti: “Türk milleti
tarih sahnesine çıktığı günden bugüne şerefli ve haysiyetli bir millet olarak yaşamıştır. Bu
karakteristik özelliklerini devam ettirebilmesi ancak ve ancak istiklal ile mümkün olmuştur.
Tam istiklal yolunda, insanlık tarihinde eşine az rastlanır tarzda bir zaferin 100’üncü yılını
kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir asır boyunca devam eden bu heyecan bu yıl
daha da anlamlı hale gelmiştir. 100’üncü yılında şanlı zaferin kutlamaları ve bu uğurda şehit
düşmüş vatan neferlerini anmak da farklı bir anlam kazanmıştır. Bu vesileyle ilimiz genelinde
kamu kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla birçok proje ve etkinlik hazırlanmış ve anma
törenleri planlanmıştır” - 13 FARKLI PROJE VE ETKİNLİK 18 Mart Şehitleri Anma Günü
ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı
Başkanlığında oluşturulan komite, Kayseri’de 13 farklı proje ve etkinliğin amacına uygun
gerçekleştirilmesi amacıyla çalışıyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak 13 Mart Cuma günü
tüm camilerde Çanakkale Zaferi konulu hutbe okunacak. 14 ve 15 Mart tarihlerinde Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Satranç Turnuvası düzenlenecek. 16 Mart
Pazartesi günü ise Kocasinan Kaymakamlığı’nın Şehitlerin anısına 100 bin fidan dikme
etkinliği gerçekleştirilecek. Kuzey Çevre Yolu üzerinde yapılacak dikime Kayseri Şeker
Fabrikası da 20 bin fidan ile destek verecek. Yine Kocasinan Kaymakamlığı tarafından
başlatılan “Çanakkale konulu konferanslara 17 Mart Salı günü devam edilecek. Konferans ile
35 bin öğrenci sayısına ulaşılmış olacak. Aynı gün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından “Şehitleri Anma Tırmanışı” gerçekleştirilecek. İl Müftülüğü’nün 18 Mart’ta halka
açık 4 bin 700 hatim için Hatim Mevlit Programı’nı Hunat Camii’nde gerçekleştirmesinin
ardından aynı gün saat 18.00’de Kadir Has Kongre Merkezi’nde konferans gerçekleştirilecek.
Konferans sırasında vatandaşlara 5 bin adet Seyit Onbaşı heykelciği hediye edilecek. 19 Mart
Perşembe günü 3 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenleyeceği “Ecdada 100 bin Mektup” projesi saat

19.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda halka açık şekilde gerçekleştirilecek.
Yine aynı gün Ahmet Nedim Kilci tarafından “Çanakkale Zaferi” konulu konferans
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 10.00’da, Kocasinan Kaymakamlığı’nın
“1915-2015 Biz Hep Buradayız” adlı tiyatro oyunu saat 19.00’da halka açık şekilde gösterime
girecek. Kocasinan Kaymakamlığı’nın konser ve şiir dinletisi 20 Mart Cuma günü saat
19.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. 21 ve 22 Mart tarihlerinde
ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Şehitleri anısına halka
açık yüzme müsabakaları yapılacak. Öte yandan Çanakkale Zaferi konferansları çerçevesinde
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tespit ettiği ve derslerinde
başarılı
olan
1000
öğrenci
Çanakkale
ve
Bursa'ya
götürülecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12063.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Polisin Hızı Dolandırıcıyı Şaşırttı
Kayseri'de kendini polis olarak tanıtarak yaklaşık 9 bin TL değerindeki altınları aldıktan
sonra şehirden ayrılmaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin hızlı hareket etmesi sonrasında
altınlarla birlikte yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.A.'nın telefonla aradığı M.M.'ye kendisini polis olarak
tanıttığı öğrenildi. Kendini polis olarak tanıdan M.A.'nın, kandırdığı M.M.'yi yanına altınları
alarak Kayseri Adliyesi'ne gelmesini söylediği bildirildi. Telefonla sürekli irtibat halinde olan
dolandırıcı M.A., kandırdığı M.M.'nin yanında getirdiği altınları kendisini polis olarak
tanıttıktan sonra alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan M.M.'nin 155'i arayarak
konuyu anlatması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda eşkali kısa sürede belirlenen M.A.,
şehirlerarası terminalde altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına
alınan M.A. hakında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12064.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Feci Kaza: 1 Ölü 4 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını
kaybederken 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kılıçarslan Mahallesi Melikgazi Kaymakamlığı önünde meydana gelen
trafik kazasında sürücü isimleri öğrenilemeyen 38 FA 880 plakalı otomobil ile 38 RZ 391
plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken,
yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği
öğrenilirken, 2 yaralının da durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12065.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Takla Atan Otomobil Diğer Otomobilin Üstüne
Uçtu 1 Ölü, 6 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 6 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Yavuz Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde sürücü isimleri henüz
belirlenemeyen 50 SL 979 plakalı otomobil ile 38 HP 262 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 50 plakalı otomobil takla atarak diğer otomobilin üstüne uçtu. Kazanın
ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken otomobillerde bulunan 2’si
çocuk 7 kişi yaralandı. Polis, cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, otomobilde
sıkışan 2 yaralıyı çıkarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri de kaza yerine geldi. Sıkışan
yaralılar yoğun çalışmalar sonrası araçtan çıkarılırken, yaralılardan T. T. (4), S. T. (34), Y. C.
T. (9) ile D. A. (27) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralılar da Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan D.A., burada

yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan araçlardan gaz sıkıntısı
olması nedeniyle ekipler, olay yerinde bulunan kalabalığa sigara içmemesi konusunda uyardı.
Otomobiller, yapılan incelemelerin ardından çekici ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12066.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Germir Bezirhanelerinde Onarım, Bakım Ve
Düzenleme Çalışması
Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Germir Bölgesinde yer alan ve Osmanlı Ticareti
için önemli yeri olan Bezirhanelerin gün ışığına çıkarılarak kültür turizmine kazandırılacağını
söyledi.
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Yapısal Özelliği, İşlevi Ve Yöreye Verdiği Anlam Germir’in, geçmişte Orta Anadolu'nun en
önemli beziryağı üretim merkezi olduğunu halen dimdik ayakta duran ama kullanılmayan
50'ye yakın bezirhanenin bulunduğunu belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Germir’in
1900’lü yıllarda nüfusunun 6000 civarında olduğunu ve bölgenin ekonomik ile sosyal
düzeyinin yüksek olduğunu, bunda beziryağı ticaretinin büyük katkısı ve öneminin
bulunduğunu belirtti. Kültür ve İpek Yolu üzerinde bir dönemin fabrikaları… Bezirhanelerin,
bezir yağı elde edilen küçük imalathanelerin ve bezir yağının; ızgın, zeyrek ve belemir gibi
bitkilerin bezirhanede işlenmesi sonucu elde edildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi. “Melikgazi’nin her yeri Anadolu tarihinin
izlerini taşımaktadır. Üstelik bu tarihi mekânlar doğal güzelliklerin içinde adeta saklanmış
gibidir. Germir Bezirhaneleri de aynı şekilde doğal güzelliği olan Germir bağları arasında yer
almaktadır. Bezirhanede değirmen taşında öğütülen bitki veya bitki kökleri, “iğ” adı verilen
bir mekanizmada sıkıştırılarak damıtılmaktadır. Elde edilen yağ, büyük küplerde muhafaza
altına alınmakta, yağ dışında kalan posa kısmı da başka işler için kullanılmaktadır.
Bezirhanede yapılan bu işlem sonucunda yemeklik yağ, bezir çırasında kullanılacak yakıt,
hayvanlar için bir çeşit küspe, hayvanlarını yaralarını iyileştiren bir tür merhem, boya ve
sabun sanayi için de malzeme çıkarma gibi birçok yararlar sağlanmış olurdu. Bu açıdan
ekonomik değeri çok yüksekti. Belediye olarak dönemin ekonomisine damgasını vuran ve şu
anda yapıları ile ayrıca bir sanat eseri olan bezirhaneler gün yüzüne çıkarılacaktır. Melikgazi
Belediyesi yine tarihe bir dokunuş yaparak tarihine sahiplendiği gibi kültür turizmine bir
yapıyı daha kazandıracaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12067.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı
Ferhat Akmermer, ziyaretlerini sıklaştırdı
Mazlum-Der Başkanı Ahmet Taş ve İHH Başkanı Şaban Sözduyar’ı ziyaret eden Akmermer,
sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, milletvekili seçilmesi halinde sivil toplum
kuruluşları ile kol kola çalışmalar yapmayı planladığını, toplumun ihtiyaç ve sorunlarının
tespitinin tek yolunun STK’larla işbirliği içinde çalışmak olduğunu söyledi.
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07 Haziran seçimleri öncesi siyasi partilerin milletvekili aday adayları ziyaret turlarını
sıklaştırırken, AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ferhat Akmermer, toplumun bütün
kesimlerine ulaşma yolunda olağanüstü çalışmalar yapıyor. Akmermer, önceki günde iki
önemli sivil toplum kuruluşunu ziyaret etti. İlk ziyaretini Mazlum-Der Kayseri Şubesi’ne
yapan Akmermer, şube başkanı Ahmet Taş ve dernek yöneticileri ile bir süre görüşerek
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mazlum-Der ziyaretinin ardından İHH Kayseri Şubesi’ne
geçen Akmermer, bura da İHH Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar ve yönetim kurulu
üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Türkiye ve dünya sorunları hakkında görüş alış
verişinde bulunan AKP Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ferhat Akmermer, sivil toplum
kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, toplumların ancak STK’ların etkin çalışmaları ile
dinamik bir yapıya kavuşabileceğini, STK’ların etkin olamadığı toplumlarda hem ekonomik
hem de sosyal yaşamda sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi. Akmermer, “Sivil toplum
kuruluşları aktif ve etkin toplumlar, her alanda gelişmeye ve kalkınmaya açık toplumlardır.
Allah kısmet eder, milletvekili seçilirsem, STK’larla el ele, kol kola çalışmalar yapmayı, ortak
projeler üretmeyi hedefliyorum. Toplumların ihtiyaç ve sorunlarını ancak STK’lar ile birlikte
tespit edebilir, birlikte çözebilirsiniz. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi, bugünde STK’lara
büyük önem verecek, onlarla işbirliği içinde ülkemizin sorunları birlikte çözeceğiz” diye
konuştu. Türkiye’nin önemli ve büyük bir ülke olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde önemli
sorunlarla karşı karşıya kalabileceğimizi kaydeden Akmermer, bu sorunların üzerinden
gelebilmek için genç ve enerjik kadrolara ihtiyaç duyulduğunu, 07 Haziran seçimlerinde AK
Parti’nin genç- azimli ve enerji dolu yeni kadroları ile tek başına iktidara yürüyeceğini
söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Ferhat Akmermer, ziyaretler sırasında
görüşlerini şu şekilde dile getirdi. “Bize milletvekilliği gibi kutsal bir görev nasip olursa,
hakkını vermek için bütün gücümle çalışacak, sonuna kadar terleyecek ve halk için
koşturacağım. Sivil Toplum ve siyaset omuz omuza görev yapmalı, halkın mutluluğu ve
refahını için el ele vermelidir. Sivil Toplum kuruluşları ile yaptığım görüşmeler benim için
büyük önem taşımaktadır. Çünkü onlar toplumun nabzını en iyi tutan, sorunları en iyi bilen ve
çözüm önerileri sunan kuruluşlardır. Milletvekili seçilirsem, onlardan bir dakika bile
ayrılmayacak, onlarla her alanda işbirliği yapacağım

Sivil Toplum kuruluşlarının bir anlamda sesi, gözü ve kulağı olacağım Akmermer,
Mazlum_Der ve İHH’ya yaptığı ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini belirterek,
görüşmeler sırasında edindiği bilgilerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12068.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Motosikletli Hırsızlar Tutuklandı
Kayseri'de 5 ayrı iş yerinden tütün, sigara, çakmak ve laptop çaldıkları belirlenen 3 kişi
olaylarda kullandıkları motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde 5 ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldiği
öğrenildi. Hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.K., bir adet kuru sıkı tabanca ve 30 adet
fişek, 12 kilo tütün, 125 adet çakmak, viski ve şampanya ile olayda kullandığı motosiklet ile
birlikte gözaltına alındı. N.Y. isimli zanlıdan ise çalıntı oldukları belirlenen iki adet laptop ve
bandrolsüz sigaralar ele geçirildi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren M.K., M.M. ve N.Y.'nin
haklarında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12069.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Dağda mahsur kalan keçi bir haftadır
kurtarılmayı bekliyor
Kayseri'de dağda çıktığı yerde mahsur kalan bir keçi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor.
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nde köylüler dağda çıktığı yerde mahsur
kalan bir keçi olduğunu fark etti. Köylülerden Ali Karaköse ve Hanifi Gögel, yetkililere haber
verdiklerini ancak keçiyi kurtarmaya kimsenin gelmediğini söyleyerek, "Zavallı hayvan bir
haftadır çıktığı yerde bulunuyor.

Yetkilileri aradık ama hayvanı kurtarmaya gelen giden olmadı. Eğer kimse gelmezse bu
hayvan kaldığı yerde açlıktan ölecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12070.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Engelsiz kamu, engelsiz hizmet
Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personele yönelik olarak 'Engelsiz Kamu, Engelsiz
Hizmet' konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
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Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Meclis
Salonu'nda düzenlenen seminerde ERÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Şenol tarafından
'Engellilik Kavramı, Engelli Gruplar ve Engelli İstatistikleri' konusunda bilgiler verilirken
Kadircan Gökalp de engelli bir birey olarak 'Hayat Hikayesi ve Engellilerin Toplumdan
Beklentileri'ni anlattı. Seminerde ayrıca Eğitimci Ülkü Duman tarafından da 'İyilik Yap,
Şükret, Stresi Yen' konulu bir sunum yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12072.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Hasta iletişim birimi sorumluları eğitimi başladı
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamuya ait sağlık kurumları ve özel sağlık işlemelerindeki
sağlık çalışanlarına hasta hakları konusunda eğitim verildi.
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Geriatri Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde açılış konuşmasını yapan İl
Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Hasta hakları alanında uluslararası ölçekte yaşanan
gelişmeler, hak kullanımı konusunda giderek artan toplumsal bilinç ve duyarlılık, sivil toplum
örgütlerinin konuya sahip çıkmaları nedeniyle hasta hakları öncelikli bir toplumsal gündem
maddesi haline gelmiş bulunmaktadır. Bu gelişmeler öncelikle sağlık çalışanlarını yakından

ilgilendirmektedir. Bu bakımdan bahsi geçen trendin zorlanmasıyla hasta Hakları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 2014/32 sayılı Hasta Hakları
uygulama Genelgesi hükmünce gerek kamuya ait sağlık konularında ve gerekse özel sağlık
işletmelerinde tüm sağlık çalışanlarının hasta hakları konusunda yoğun bir eğitim alma
gereksinimi doğmuştur" dedi. Dr. Kılıç, "Sağlık alanında herhangi bir misyon ve sorumluluk
sahibi kişilerin, hasta haklarıyla ilgili bilgi ve birikimlerini artırmak, sağlık kurumlarında
hasta ilişkileri, hasta hizmetleri, hasta iletişim birimleri ve hasta hakları kuralları gibi
ünitelerde görev yapacak kişilere gereksinim duyacak temel bilgi ve becerileri kazandırmak
amacıyla Hasta İletişim Birimi Sorumluları eğitimi planlanmıştır" diye konuştu. 8 saat teorik,
8 saat uygulamalı olan eğitimlerde, hasta haklarının tarihsel gelişimi, hasta hakları ve
sorumlulukları, hasta hakları mevzuatı ve değişiklikler, bakanlık uygulamaları anlatıldı.
Toplantıda ayrıca beden dili, empati, stres yönetimi, hasta-sağlık çalışanı ilişkisi de anlatıldı.
Hasta-sağlık çalışanı ilişkisi İl Sağlık Müdür Yardımcısı İbrahim Demirel, Hasta Haklarının
tarihsel gelişimi, hasta hakları ve sorumlulukları, hasta hakları mevzuatı ve değişiklikler,
bakanlık uygulamalarını Hasta Hakları İl Koordinatörü Aysun Çınar, Beden dili, empati, stres
yönetimini
Birim
Sorumlusu
Beyhan
Ağırnaslıgil
anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12073.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Okay, kaleciliğe soyundu
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’un oyuncusu Okay Yokuşlu, takımının antrenmanında
kaleye geçince, ekibin kalecisi Kamran
Agayev, ortasaha oyuncusunun kaleciliğini
test etti.
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PTT 1. Lig’in 23. Haftası’nda Bucaspor deplasmanı’ndan galibiyet ile dönen sarı - kırmızılı
ekip, haftaya neşeli başladı. Bobo ve Sereno’nun da takıma katılmasıyla takımdaki moraller
üst seviyeye çıktı. Antrenmanda, takımın ortasaha oyuncusu Okay Yokuşlu kaleci eldiveni
takarak kaleye geçince, takım arkadaşları Okay’a şut çekmek için sıraya geçti. Şut sırasında
başı çeken isim ise, Azeri kaleci Kamran Agayev oldu. Yokuşlu’ya artarda şut çeken, Agayev
genç oyuncunun kaleciliğini test etti. Kaleci Kamran Agayev’de şutlarıyla takım
arkadaşlarının beğenisini topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12074.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sivas'taki kurtarma tatbikatına kayseri katkısı
Türkiye'nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş, danışmanlık hizmeti
kapsamında bilgi ve tecrübelerini aktarmaya devam ediyor.
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Bu çerçevede bu yıl hizmete giren ve danışmanlık hizmeti Erciyes A.Ş tarafından yürütülen
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde halatlı sistemlerden (telesiyej) insan kurtarma
eğitimi verildi. 20 kişiye yönelik olarak 3 gün süren eğitimin ardından yapılan kurtarma
tatbikatında, 2 bin 552 m. rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ndeki telesiyejde teknik
arıza nedeniyle mahsur kalan kayakçılar, halatlar vasıtası ile yaklaşık yarım saat içinde teker
teker aşağı indirdi. İl Özel İdaresi bünyesindeki Buruciye A.Ş. personeli tarafından
gerçekleştirilen tatbikatı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Sivas Vali Yardımcısı Salih
Ayhan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve Buruciye A.Ş. Genel
Müdürü Mustafa Altun ile Sivas İl Genel Meclisi üyeleri de izledi. Konuya ilişkin bir
değerlendirmede bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı kayak
merkezlerinin en önemli sorunlarından birinin de arama-kurtarma faaliyetleri olduğunu
belirterek, "Kayseri Erciyes A.Ş. ve Buruciye A.Ş. arasında eğitim ve danışmanlık
konularında işbirliği yapıyoruz. Bu çerçevede de Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ni
sürekli takip ediyoruz. Erciyes A.Ş. olarak 3 gün boyunca Buruciye A.Ş. personeline kurtarma
eğitimi verdik. Bugün yapılan kurtarma operasyonu, yarın oluşabilecek muhtemel bir kaza
veya kurtarma için önemli bir gösterge olacaktır. Çok başarılı bir operasyon gerçekleşti" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12075.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Erciyes Üniversitesi’nde gençlik ve geleceğimiz
konferansı
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘Gençlik ve Geleceğimiz’ isimli
konferans düzenlendi.
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Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr.
Seyit Mehmet Şen konuşmacı olarak katıldığı konferans, Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri
ve öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı
Berat Deniz yaptığı açılış konuşmasında; “Gençlik bir milletin dinamik gücüdür. Türk tarihini
bütün dönüm noktalarında, ülkenin karanlık günlerden geçtiği milli mücadele dönemlerinde
de, Türk gençliği aktif olarak rol almıştır. Tıbbiyeliler, Mülkiyeliler, Harbiyeliler ve diğer
unsurlarıyla milli iradenin tecelli etmesinde öncülük etmişlerdir. Türk gençliği müşterek
noktaları ortaya çıkaran bir anlayışla geleneğine ve tarihine sahip çıkmalıdır. Her konuda
örneğimiz olan Peygamber efendimiz gençlik dönemi ile bizler için en güzel örnektir. Popüler
kültürün tesiri bilgiyi şuura dönüştürmeye engel olmakta ve gençliği suni bir yaşam tarzına
dayatmaktadır. Buda gençlerimizi milli ve manevi değerlerden uzaklaştırmaktadır. Ancak her
şeye rağmen ümit gençliktedir, heyecan gençliktedir, bilgi gençliktedir, gelecek gençliktedir.”
dedi. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eski Rektörü Prof.
Dr. Seyit Mehmet Şen konferansta öğrencilere gençliğin çok önemli bir dönem olduğunu
belirterek şunlara değindi; “Genç insan düşü olan insandır, hayali olan insandır, heyecanı olan
insandır, aşkı ve tasası olan insandır. Bu özellikleri taşımayan insan biyolojik olarak genç de
olsa zihin ve ruh olarak genç değildir. Önemli olan şey gençlerimizin zihin ve ruh olarak genç
olmalarıdır ve gençliklerini ölünceye kadar korumalarıdır.” Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen
sözlerine şu şekilde devam etti: “Gençliğiniz ruhi ve zihni gençlik olmalıdır. Genç insan düşü
olan insandır. Sürekli düş görmelisiniz. Gençlik ise o düşe göre hayal kuran insandır. Hayal
edeceksiniz ve heyecan duyacaksınız. Bir insanın aşkı, sevdası, düşü ve hayali yoksa o insan
genç insan değildir bitmiş bir insandır. Gençlik bir ülkenin bir milletin geleceğe uzanan elidir.
Bu el ne kadar güçlü ve uzun olursa ülke de o kadar güçlü olur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12076.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Yahyalı’da aile içi iletişim konferansı verildi
Yahyalı Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Belediye ve Özel İdare Çalışanları
Birliği Sendikası ile birlikte “ Aile İçi İletişim” konulu bir konferans düzenlendi. Eğitimci
Tarkan Zengin tarafından verilen konferans, Yahyalı Belediyesi Kültür Salonu’nda yapıldı.
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Yahyalı Belediyesi Kültür Salonu’nda yapılan konferansa Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Alper, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Kafalı, Sendika Uzmanı Eğitimci Tarkan Zengin, Belediye Yöneticileri, Bem-Bir-Sen
üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
teknolojinin hızla gelişmesi ile evlerimize giren telefon, bilgisayar, televizyon ve internetin
aile içi iletişimi bitirdiğini söyledi. Başkan Öztürk “ İletişim ile ilgili kitapları okuyoruz ama

teoriden pratiğe dökemiyoruz. Bugün burada alacağımız bir saatlik eğitimi evde tatbik
edersek o bile kâr diye düşünüyorum. Aile içi iletişimimizde bozukluklarımız var. Belki de
zamanımızın deccali diyeceğim facebook, twitter gibi sosyal medya kanalları, aile içi
iletişimimizi kötü yönde etkiliyor. Evde otururken bir bakıyoruz, çocuğumuz bir köşeye
çekilmiş telefonla oynuyor. Her şeye bir disiplin getirilmesi gerektiği inancındayım. Günden
güne aile içi iletişimsizliğimiz üzerine koyarak artıyor. Sosyal medyayı, televizyonu, interneti
o kadar yoğun kullanılmaya başlıyoruz ki aile fertleri birbirinden kopuyor. Bizim aile içi
iletişime ihtiyacımız var. Aile fertleri arasında meydana gelen kopukluk, iletişimsizlikten
kaynaklanıyor. Belediye yönetimi içinde iletişim çok önemli. İnsanlarla sağlıklı iletişim
kurabiliyorsanız, onlarla kolay anlaşıyorsunuz, sorunları daha kolay çözüyorsunuz. Gelin
bugünden itibaren aile içi iletişime biraz daha önem verelim. Türk milleti olarak biz kitap
okuma özürlüyüz. Aile içinde sağlıklı iletişim kurmak için daha fazla kitap okuyalım.” dedi.
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gürkan
Alper’de konuşmasında sendika olarak yaptıkları eğitim çalışmaları hakkında bilgiler vererek,
sürekli bir eğitim, sürekli bir kazanım içinde olmaya çalıştıklarını ifade etti. Aile içi iletişimin
son günlerdeki yaşanılan şiddet olaylardan sonra daha öneminin daha da arttığını belirten
Başkan Yardımcısı Gürkan Alper konuşmalarına şöyle devam etti: “ Bugün burada sizlerle
aile içi iletişimi ile ilgili bir paylaşımda bulunacağız. Bunun bereketli olacağı inancındayım.
Eğitmenimiz Tarkan Bey bu konuda oldukça başarılılar. İnşaallah burada bulunan herkes,
kendisine bir şeyler katarak buradan ayrılacak. Bildiğiniz üzere son günlerde kadına yönelik
şiddet ülkemiz gündemi yoğun şekilde meşgul ediyor. Bu tür kadın-erkek ayrımlarının, kadına
karşı şiddetini yoğun olarak gündeme geldiği bir dönemde, bu konferansın çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz inşaların, öncelikle insan gibi davranmaları gerekiyor.
Mersin’de geçtiğimiz günlerde katledilen Özge Can Hanımefendi’nin babasının çok güzel bir
malumatı var. O malumatında insanları sevmenin önemi hakkında çok güzel görüşler bildirdi.
Bu anlamda biz sendika olarak bu konferans sonrası sizlere bir şeyler katabilirsek,
hayatınızda, iş hayatınızda, aile hayatınızda olumlu şekilde yansıyacaktır. Aile hayatınızda
mutlu olursanız bu iş hayatınıza da yansıyacak. Bu konferansımızın sizlere hayırlı olmasını
diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.” Akıcı anlatımı, zengin sunumu ve
interaktif metotları ile dinleyenlerin büyük beğenisini kazanan Zengin’in, eşler arası uyum,
eşlerin birbirleri ile iletişiminde kullandıkları dil, ailede sorumluluk anlayışı, çocuk- annebaba ilişkileri ve evlilik hayatında karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde kullanılacak
iletişim yöntemlerinin anlattığı konferansa Yahyalılı bayanlar yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12077.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Konservatuar'dan tasavvuf esintisi
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, Belediye Konservatuarı Tasavvuf Müziği
Bölümü'nün konseri ile devam etti.

12 Mart 2015 Perşembe 13:45

Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen konsere müzikseverlerin ilgisi büyüktü. Şef Yusuf Hikmet
Balak yönetiminde solo ve koro olarak ilahiler seslendiren konservatuar Türk Tasavvuf
Müziği Bölümü, seyircilere huzur dolu bir akşam yaşattı. Konseri ilgiyle izleyen seyirciler,
seslendirilen ilahilerin gönüllerini okşadığını belirterek, Büyükşehir Belediye
Konservatuarı'na teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12078.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kayseri'de yağan yağmur etkili oldu
Kayseri'de, dün etkisini göstermeye başlayan yağmurlu hava bugün de devam ettirdi.

12 Mart 2015 Perşembe 13:52

Dün etkisini gösteren yağmur bugün de yağmaya devem etti. Meteoroloji Bölge
Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yağmurlu havanın bugün ve yarın devam edeceği,
Cumartesi
günü
ise
havanın
parçalı
bulutlu
olacağı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12079.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

MHP’de, soylu ve dursun aday dayı
7 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi’nde
(MHP) aday adaylığı açıklamaları devam ediyor. Son olarak Metin Soylu ve Yavuz Davut
Dursun milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduklarını MHP İl binasında düzenledikleri
basın toplantılarıyla açıkladı.

12 Mart 2015 Perşembe 18:18

Aday adaylığını açıklayan Soylu Kayseri’nin alt yapı sorunu olduğunu belirterek Kayseri’ye
yapılan yatırımlar hakkında hatırlatmalar yaptı. MHP’nin Anadolu’nun parlayan yıldızı
olacağını vurgulayan Soylu: “İnşallah Kayseri’de birinci olup, Türkiye’de iktidar olmanın
yolunu açacağız” ifadelerini kullandı. MHP’de aday adaylığını açıklayan diğer isim Yavuz

Davut Dursun ise2015 yılının ülkemiz açısından birçok gelişmeye ve önemli olaya sahne
olacağını belirterek: “ Hedefimiz tek başına iktidara tam yol ilerlemektir. Milletimizin artan
sorunlarına çareler üretmektir. Milliyetçi hareket, ülkücü camia liderimiz Sayın Dr. Devlet
Bahçeli’nin işaret ettiği gibi tek ses tek nefes, tek yürek olarak bu yolu yürümeye mecburuz.
İnandığımız değerleri kutsal addediyoruz ve bu yolda yorulmadan, yılmadan, kırılmadan
çalışmak gibi bir zorunluluğa sahip olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Ömrünü, gönlünü bu
davaya adamış, teşkilatın her kademesinde görev yapmış, Kayseri’nin evladı bir kardeşiniz
olarak 25. Dönem Kayseri MHP Milletvekili aday adayı olduğumu ilan ediyorum ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12080.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Taş Mektepliler Mehmet Akif Ersoy'u andı
Kayseri Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma
gününde düzenlenen program ile İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı.

13 Mart 2015 Cuma 11:38

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı
Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ilçe milli eğitim
müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış
konuşmasını yapan Kayseri Lisesi Müdürü Ahmet Sait İlter, "Mehmet Akif Ersoy’un Türk
şiirinde bu kadar kendisi olabilen, içinde yaşadığı toplumla kendisini aynı tutan, yüksek ahlak
sahibi, mütevazi, entelektüel kapasitesi son derece yüksek ve yaşadığı dünyanın farkında bir
başka şair bulmak olukça zordur. Mehmet Akif Ersoy hayatını tamamıyla milletine ve vatanın
istiklaline adamış bir insandır. Akif’in gelecek umudu olan Asımın nesli bu topraklar üzerinde
tüten en son ocak sönmeden al sancağı söndürmeyecek ve istiklalimizin sembolü olan
marşımızı söylemeye, anlamaya ve yaşatmaya devam edecektir. İstiklal Marşımızın
TBMM’de kabul edilişinin 94. yılı nedeniyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Kayseri Lisesi’nin şehit öğrencileriyle tüm şehitlerimizi
ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Program, slayt eşliğinde Mehmet Akif
Ersoy'un hayatının anlatılması ile devam etti. Kayseri Lisesi öğrencilerinin milli şair Ersoy'un
şiirlerini seslendirmesi ile devam eden program, Kayseri Lisesi tiyatro grubunun oyunu ile
sona erdi. Programın sonunda protokol, öğrencilerin başarılı çalışmasından dolayı karanfil
hediye ederek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12081.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kültür Ve Sanat Merkezi'nde "Abim Geldi"
tiyatrosu sahne aldı
Marc Comelettı’nın yazdığı, Bora Severcan’ın yönettiği "Abim Geldi" adlı tiyatro oyunu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kayserili tiyatroseverlerle
buluştu.

13 Mart 2015 Cuma 11:41

Oyunda Volkan Severcan, Bekir Aksoy, Yeliz Şar, Melda Gür, Pelin Akil ve Seyhan Şaşko
gibi Türk tiyatrosunun sevilen oyuncuları yer aldı.
Konusunda 1970’lerde İstanbul’un Cihangir semtinde yaşayan Tansu isimli yakışıklı bir
adamın hikayesinin anlatıldığı tiyatro gösterisine Kayserili Tiyatroseveler yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12082.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Mehmet Akif Ersoy Develi'de anıldı
İstiklal Marşının Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Mehmet Akif
Ersoy Ortaokulu tarafından Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

13 Mart 2015 Cuma 11:45

94 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulüyle alakalı programa ilçe protokolüyle
birlikte Develi halkından da yoğun katılımı oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını okul müdürü İbrahim Yılmaz
yaptı. Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı animasyon filmin akabinde “Bayraksız
Olamam” ve “Uyan” adli şiirler seslendirildi. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan
İstiklal Marşı Oratoryosu’nun gösterisinin ardından “Taceddin Dergahında Akif” isimli,
Mehmet Akif’in ne şartlar altında İstiklal Marşını yazdığı konu edinen oyun sergilendi.
Program sonunda İstiklal Marşının güzel okunmasıyla alakalı yarışmada dereceye giren ve

yine bu alanda kompozisyon ve resimleriyle dereceyi hak eden öğrencilere ilçe protokolü
tarafından hediyeler verildi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan programın sonunda
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bizlere bu anlamlı günde böylesine güzel program
hazırlayan okul idaresi ve öğrencilerini ayrı ayrı kutluyorum. Milli hafızamızda unutulmaz
yeri olan Mehmet Akif’in ve ölümsüz eseri olan Milli Marşımızın kabulünün 94. Yıl
dönümünde Mehmet Akif’i ve verilen mücadeleleri çok iyi anlamak ve anlatmak
durumundayız. 94 yıl önce kabul edilmiş Milli Marşımız bir ömür dilimizden düşmeyecektir”
diye konuştu. Develi Kaymakamı Enver Ünlü ise, "Türk Milleti’nin bağımsızlığa ve kutsal
değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 94. yıldönümünü kutluyoruz. Merhum Mehmet
Akif’in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele
ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde
yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk
milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir
emanet olduğunu göstermektedir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12083.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Ali Şir Nevai Erciyes Üniversitesi’nde anıldı
Erciyes Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından ‘Emir Ali Şir Nevai
Anma Programı’ gerçekleştirildi.

13 Mart 2015 Cuma 11:47

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını
Kayseri Afganistanlı Öğrenciler Temsilcisi Mucib Rahmani gerçekleştirdi. Rahmani
konuşmasında Ali Şir Nevai’yi Anma Programı’nın bu sene Erciyes Üniversitesi’nde ilk defa
gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Erciyes Üniversitesi Uluslararası
Öğrenciler Koordinatörü Prof. Dr. Karamehmet Yıldız konuşmasında Erciyes
Üniversitesi’ndeki yabancı öğrenci yoğunluğuna değindiği konuşmasında yabancı öğrenciler
için gerçekleştirilen organizasyonlara dikkat çekti. Yıldız; “Bir yıl içerisinde uluslararası
öğrencilerimizle bir takım sosyal, kültürel ve akademik aktiviteler içerisindeyiz. Erciyes
Üniversitemiz uluslararası öğrenciler açısından oldukça renkli bir üniversite. Bu program da
Afganistanlı öğrencilerimiz tarafından düzenledi.” şeklinde konuştu. Erciyes Üniversitesi
Öğretim üyelerine ve öğrencilerine Emir Ali Şir Nevai hakkında bilgiler aktaran Afganistan
Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alim Labib; “Ali Şir Nevai 15. yüzyılın
edebi, kültürel hem de siyasal anlamda önemli bir şahsiyetidir. Ayrıca devlet adamı olarak da
edebiyata ve kültüre büyük hizmetler yapmıştır.” dedi. Programda konuşma yapan Erciyes
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Argunşah, Ali Şir Nevai ve Kaşgarlı Mahmut gibi şairlerin Türk dilinin bugüne gelmesinde

önemli köşe taşları olduğuna değinerek; Ali Şir Nevai ve Kaşgarlı Mahmut’un eserleri
hakkında bilgi verdi. Programda Afganlı Sanatçı Daut Çavuş da Afganistan müzik
eserlerinden
oluşan
bir
konserle
izleyenlere
keyifli
dakikalar
yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12084.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Şehrin huzuru için gayret ettim

13 Mart 2015 Cuma 11:50

Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki,
Kayseri Serbest Bölgesi yöneticileri ve Serbest Bölge’de faaliyet gösteren iş adamları ile bir
araya geldi. Bugüne kadar Kayseri’nin huzuru için gayret gösterdiğini ifade eden Özhaseki,
“Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bir ayrımcılığın parçası olmadan huzuru
sağlamaya çalıştım” diye konuştu. Kayseri Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dolphin
Firması’nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti
Milletvekili Aday Adayı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı ve
Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç ile iş adamları katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri için 21 yıl emeğini esirgemeyen ve
şehri marka şehir haline getiren Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etti. Özhaseki’nin Serbest
Bölge’nin kurucu başkanı olduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, “Değerli Başkanımızın her
zaman söylediği gibi belediye başkanı olarak üzerimize düşenlerin dışındaki işleri de kendi
işimiz gibi görüp, elimizi taşın altına koyuyoruz. Başkanımızın Kayseri’ye kazandırdığı
Serbest Bölge’den dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın
konuşmasının ardından İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı da olan Halit Özkaya Serbest
Bölge adına Mehmet Özhaseki’ye teşekkür plaketi verdi. Özhaseki’ye Organize Sanayiler ve
Serbest Bölge’ye verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Özkaya, bu hizmetlerin Ankara’da
da devam etmesini istediklerini kaydetti. “HER PROJENİN ARKASINDA BÜYÜK BİR
EMEK VAR” Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı
Mehmet Özhaseki de konuşmasına belediye başkanlığı süresince yaşadıklarını anlatarak
başladı. İnsanların ilgisi ve desteğinin kendisi için bir güç olduğunu ifade eden Özhaseki,
“Yolda karşılaştığımızda insanların teşekkür etmesi, yaşlı teyzelerin sırtımızı sıvazlayıp dua
etmeleri, büyüklerin takdir eden sözleri müthiş motivasyon oluyor” dedi. Geriye doğru
baktığında vicdanını rahatsız eden ve keşke yapmasaydım diye düşündüğü hiçbir işin
olmadığını dile getiren Özhaseki, “Çünkü hiçbir projeye akşam düşünüp de bir oturmada
karar verip sabah gelip başlamadım. Bütün büyük projelerin arkasında yıllarca süren bir emek
var. O yüzden pişmanlığım yok. Bir Erciyes projesinin arkasında 7-8 yıllık bir emek var.
Raylı sistemin arkasında benden önceki belediye başkanlarıyla birlikte 30 yıllık bir emek var.
Yamula Barajının arkasında 20 yıllık bir emek var. Şehirde yapılan ne varsa yapılan arkasında
müthiş bir gayret var” diye konuştu. “HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMADIM” Başkanlığı süresince
Kayseri’yi geleceğe taşıyan hizmetlerin yanı sıra şehrin huzurunu korumak için de gayret

gösterdiğini vurgulayan Özhaseki, “Bu şehrin kendine has bir barışı var, huzuru var, dengeleri
var. Bunlara riayet ettim. Herkese eşit mesafede yaklaşmaya çalıştım. Şu falan partili işini
yapmayayım, şu geçenlerde gazetede bir şey dedi ters durayım veya elime geçti canına
okuyayım diye Allah biliyor düşünmedim. Çünkü bu veballi bir iş. Hiç kimseyi dışlamadan,
ötekileştirmeden, bir ayrımcılığın parçası olmadan huzuru sağlamaya çalıştım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12085.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Türk Dünyası Ve Akraba Toplulukları 10.
Kayseri Tarım Fuarı açıldı
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türk Dünyası ve Akraba
Toplulukları 10. Kayseri Tarım Fuarı' açıldı.

13 Mart 2015 Cuma 12:46

Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarın açılış törenine, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, davetliler
ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, "2 sene
önceki açılışımızda hedefimizin Türkiye’de birinci olmak olduğunu söylemiştik. Bugün
Türkiye’nin en büyük fuarı olduğumuzu katılımcılar gösterdiler. Ana hedefimiz gerçekten
Avrupa’nın en büyük fuarı olmaktır. İnşallah bu noktada da büyük adımlar atıyoruz. Bu sene
ki fuarımızın ana teması ‘Dilde birlik, fikirde birlik ve tarımda birlik.’ Bugün çok şükür Türk
dünyasından, Afganistan’a kadar fuarımızda 20’den fazla ülke bulunmaktadır. Bu öncelikle
Kayseri için daha sonra Türkiye için büyük bir rekor olmuştur. Sanayi ve ticaret şehri olan
Kayseri’de aslında tarımda çok önemlidir" dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz ise, fuarın daha iyi şartlar altında açılması için çalışacaklarını söyledi. Hiçyılmaz,
"Sadece tarım fuarı açısından değil Kayseri’de düzenlemekte olan fuarların bundan sonraki
süreçte daha iyi şartlar altında düzenlenmesi bakımından fuar yerimizin yeniden ele alınması
ve gayret göstermemiz gerektiğini bugün bir kez daha anlamış bulunuyorum. Her ne kadar
Kayseri’de tarım ve mobilya fuarı istediğimiz katılımlar ile yapılıyorsa da, eğer yerimiz olursa
daha çok fuarların organize edileceğini düşünüyorum. Yerimiz konusunda biraz sıkıntımız
var" diye konuştu. Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da, "Bilindiği gibi
fuarlar gerçekten önemli organizasyonlardır. Özellikle bu tür organizasyonlarda katılımcı
firmalar ile onların ürünlerini sergilediği hedef kitlesi olan gruplar arasında bir alışveriş
oluşuyor. İnsanlar bu tür fuarlardan hem teknolojik gelişmeleri takip edebiliyorlar hem de
onları tanıma fırsatı buluyorlar. Açılan tarım fuarı çok önemlidir. Uluslararası bir kimlik
kazanmış olması da çok önemlidir" şeklinde konuştu. "BU TÜR FUARLAR KAYSERİ'NİN

EKONOMİSİNİ CANLANDIRMAYA DEVAM EDECEKTİR" Törende bir konuşma yapan
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fuarların önemli olduğunu söyledi.
Kayseri'de açılan fuarların Kayseri'nin ekonomisini canlandırmaya devam edeceğini kaydeden
Çelik, "İnternet teknolojilerinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönem de bile fuarlar birliklerini
ekonomik anlamda koruyorlar. Fuarlar, ikili görüşmelerin yapıldığı, sıcak bağlantıların
yapıldığı, ürünlerin denendiği özelliklerinin olduğu yadsınamaz. İnşallah bu fuar ve buna
benzer fuarlarımız Kayseri ekonomisin canlandırmaya ve diğer vilayetlerden öne çıkarmaya
devam edecektir. Bu konuda da biz üzerimize düşeni belediyeler olarak yapmaya hazırız"
diye konuştu. Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, “Ticaret ve sanayi olarak bilinen Kayseri’de
Türkiye’nin en büyük tarım fuarına ev sahipliği yapmak Kayseri’nin tarımda önemli bir yere
sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Birçok üründe üretim miktarı olarak Türkiye’de söz
sahibiyiz. Başta kabak ve ay çiçeği olmak üzere şeker pancarı, domates, tarım ürünleri ve
diğer yumurta ve balıkçılık konusunda Kayseri’nin yadsınamaz bir yeri var. Bu tarım fuarının
tarım da ki modern tekniklerin gelişmesi adına verimliliğin artırılması adına gerek cihazların
gerekse ürünlerin tanıtılması adına ilimize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra fuarda açılan stantları gezen Vali
Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik diğer protokol üyeleri Hatay
künefelerinin satıldığı standa gelerek künefenin şerbetini döktü. Künefenin tadına bakan Vali
Düzgün, basın mensuplarına künefe ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12086.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Boydak'ta eylem sonrası yüzde 20 zam
Geçtiğimiz ay içerisinde Boydak Holdinge bağlı Boytaş'ta meydana gelen işçi eylemlerinin
ardından Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinin yüzde 20 zam oranıyla anlaşmaya varıldığı
açıklaması yapıldı.

13 Mart 2015 Cuma 12:57

Boydak Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boydak Holding bünyesinde tekstil ve
çelik eşya sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki işçilere yüzde 20 oranında zam yapıldığı
açıklanırken, bilindiği gibi geçtiğimiz ay, Boydak Holding'e bağlı işletmelerde yüzlerce işçi
iki gün süren eylem yapmıştı. Boydak Holding bünyesindeki mobilya, tekstli ve çelik iş
grubuna üretim yapan şirketler ile taraf sendikalar arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri tamamlandı. Üç ayrı sendika ile gerçekleştirilen sözleşmede bu sendikalara bağlı
işçilerin ücretlerinde 2015 yılı için ortalama %20’lik rekor bir artışa karar verilerek, anlaşma
sağlandı. Türkiye’de sekiz ayrı sektörde 41 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Boydak
Holding’in taraf sendikalar ile gerçekleştirdiği sözleşme kapsamında; mobilya, tekstil ve çelik
iş grubu şirketlerinde çalışan işçilerin ücretlerinde toplamda yapılan %20’lik zam
uygulamasının yanı sıra; kira, yemek, çocuk ve yakacak gibi sosyal yardım kalemlerinde de

zam oranı seviyelerinde iyileştirme yapılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Boydak Holding
CEO’su Memduh Boydak, işçi ve işveren temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler
sonucunda varılan mutabakatla 2015 ve 2016 yıllarında uygulanacak olan zamların, günümüz
ekonomik koşulları düşünüldüğünde Boydak Holding’in en önemli paydaşı olarak gördüğü
çalışanlarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. İç Anadolu Bölgesi’nin en
büyük, Türkiye’nin ise sayılı gruplarından biri olan Boydak Holding’in işçi hakları ve iş
barışına duyduğu saygıya vurgu yapan Memduh Boydak, “Biz yaptığımız işin merkezine
daima çalışanımızı, insanı koyan bir grubuz. Yarım asrı aşkın süredir işçimizle el ele, omuz
omuza, iş barışını hiç zedelemeden, karşılıklı hassasiyetle Kayseri ve Türkiye için çalışıyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de en değerli kaynağımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızın
haklarını en üst seviyede tutmak için diyalog ortamını, uzlaşı zeminini her daim
destekliyoruz. Vardığımız son mutabakat da, bu konudaki kararlılığımızı ve inancımızı bir kez
daha ortaya koymuştur. İşçilerimize enflasyonun ve ülke ekonomik şartlarının üzerinde
imkânlar sunarak, birlikte üretip, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12087.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Protokol konuştu, esnaf coştu
Kayseri'de açılan 'Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları 10. Kayseri Tarım Fuarı' protokol
üyeleri açılış konuşması yaparken, fuara katılan esnaflar da bağırarak müşteri çekmeye çalıştı.

13 Mart 2015 Cuma 13:13

Kayseri'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Türk Dünyası ve Akraba
Toplulukları 10. Kayseri Tarım Fuarı' açıldı. Açılış öncesinde alana gelen protokol üyeleri
yerlerine geçerken, fuar alanı da dolmaya başladı. Protokol üyeleri açılış konuşmasını
yaparken, stant açan bir esnafın protokole aldırmadan bağırarak müşteri çekmeye çalışması
dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12088.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Günlük 18 gram tuz kullanıyoruz
Nefroloji Bilim Dalı tarafından 12 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle basın açıklaması
yapıldı. Yapılan basın açıklamasında konuşan Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr.
Ruhan Düşünsel, “Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum; vatandaşlarımız komşularının
ilacını kullanmasın. İşte ‘bütün ilaçlar bitkilerden üretiliyor ne zararı var’ diyorlar. Çok zararı
var" dedi.

13 Mart 2015 Cuma 13:25

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde düzenlenen basın açıklamasına, Çocuk Nefroloji
Derneği Başkanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Ömer Faruk
Özyurt, Erciyes Üniversitesi Nefroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde
Gündüz, Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları Nefroloji öğretim üyesi Doç. Dr. Murat
Sipahioğlu ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı. Basın açıklamasında
konuşan Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, "Bugün 12 Mart Dünya
Böbrek Günü. Bu tüm dünyada kutlanıyor. Birçok aktiviteler düzenleniyor. Bizde kendi
birimimizde bu günü kutlamak istedik. Yapılan programın önemi böbrek hastalıklarına dikkat
çekmek. O bakımdan çeşitli broşürler hazırladık. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum;
vatandaşlarımız komşularının ilacını kullanmasın. İşte ‘bütün ilaçlar bitkilerden üretiliyor ne
zararı var’ diyorlar. Çok zararı var. O bitkilerin içerisinde yüzlere madde var. Bunları birçoğu
toksit. Çocuk nefroloji bölümünde çok iyi biliyoruz ki bir takım otlar yiyip ondan sonra
böbrek yetmezliğinden hastaneye gelen çocuklar var. Kesinlikle ilaçlar gelişi güzel
kullanılmamalı. Böbrek biliyorsunuz vücutta zehirli maddelerin atıldığı yer. O yönden ilaçlar
buna göre kullanılmalıdır” diye konuştu. Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları Nefroloji öğretim
üyesi Doç. Dr. Murat Sipahioğlu ise, “Böbrek yetmezliği ile ilgili 2012 verilerine göre 60 bin
hasta diyaliz tedavisi almaktadır. Buna 50 bini hemodiyaliz tedavisi almaktadır. Bu bize
gösteriyor ki tüm dünyada ve Türkiye’de böbrek hastalıkları oldukça yaygın bir problem. Bu
hastalık sosyal ve ailevi yaşantıları da olumsuz etkilemektedir. Bunlar bize böbrek
yetmezliğinin önemini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Sipahioğlu ayrıca, “Günlük
yaşantımızda yapmamız gereken birtakım şeyler var. Bunlar tuz alımının kısıtlanması,
yaklaşık biz Türkiye’de yapılan bir çalışmada günlük 18 gram tuz tüketiyoruz. Bunun ideal
olabilmesi için 6 grama kadar düşürülmesi gerekiyor. Bu yemek tuzunu kısarak, ekmekte
aldığımız tuzu kısarak bu hedeflere ulaşma şansımız var. Ayrıca obeziteyle ile mücadele
etmeliyiz. Düzenli bir şekilde beslenmeliyiz. Bunlar böbrek yetmezliğinde yapılması gereken
temel önlemlerdir” şeklinde konuştu. Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Özyurt da,
“Burada benim annem 16 sene diyalize girdi. Hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmek lazım.
Bu diyaliz hasta ve aile için oldukça sıkıntılı bir süreç. Hasta olmadan vücudumuzdaki
organların kıymetini bilelim” dedi. Erciyes Üniversitesi Nefroloji Ana Bilim Dalı öğretim
üyesi Prof. Dr. Zübeyde Gündüz de, “Gerçekten çok önemli bir gün. Herkes de böbrek
hastalığı olabilme ihtimali var.

Hepimiz birer böbrek hastası adayıyız. O nedenle böbreklerimizi çok iyi korumamız lazım.
Bu konu ile ilgili nasıl beslenmeleri konusunda halkımızı uyarmaya çalıştık. Programın
hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12089.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından yürütülen '100. Yılında Çanakkale' Projesi kapsamında
100 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.

13 Mart 2015 Cuma 13:30

Kocasinan Kaymakamlığı tarafından yürütülen 100. Yılında Çanakkale Projesi kapsamında
Çanakkale'ye gidecek 800 öğrenci arasında yer alan 100 kişilik öğrenci kafilesi Çanakkale'ye
uğurlandı. Ahmet Eren Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Vali
Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve Erdoğan Aygenç, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrenciler ile şehitlere selam gönderdiğini söyledi.
Çolakbayrakdar, "Hayırlı bir yolculuk olmasını umuyorum. Çocuklarımız hayırlı gidip
gelsinler. Sayın kaymakamımız bu projeyle ilgili bana ilk bilgi verdiğinde çok
heyecanlanmıştım. Bugün de bugünde çocuklarımızın bu heyecanını paylaşmak ve uğurlamak
için buraya geldim. Kaymakamımıza bu projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum.
Değerli bir proje. Muhakkak ki milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları vardır. Bin yıllık
devletler kurmuş necip bir milletin tarihinde de çok fazla dönüm noktaları var. Bunlardan bir
tanesi de Çanakkale’dir. 1017’de Anadolu’ya girişimizin sayısal olarak da bir önemi vardır.
Bu yıl 100’üncü yılı olacak. Çanakkale ile birlikte Anadolu topraklarının bizim ana yurdumuz
olmasının bir kez daha mührünün vurulmuş olduğu bir tarih. Bu tarihi anlamak için bu tarihte
neler olduğu ve bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığı ile ilgili çocuklarımız oraya
gidecekler ve o ruhu görerek yaşayacaklar. Eminim ki içlerinde onlarca Seyit onbaşı var.
Oraya gittiklerinde atalarının nasıl bir bedeller karşısında kendi topraklarımızı yeniden
kazandıkları ile ilgili o ruhu yeniden yaşayacaklar. Döndüklerinde bugün ki gittiklerinden
daha farklı bir ruhla geleceklerdir. Öğrencilerimizden de şehitlerimize selam söylemelerini
istedik" ifadelerini kullandı. Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise, turların 8 hafta boyunca
devam edeceğini söyleyerek, "Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla
Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen 100’üncü yılında Çanakkale projesi kapsamında
hazırladığımız ve 8 bölümden birisi olan Çanakkale kültür turlarına bugün itibariyle
başlıyoruz.

8 hafta devam edecek olan kültür turlarımıza öğrencilerimiz Bursa ve Çanakkale illerini
ziyaret edecekler. Orada yaşanılanları ve atalarımızın orada hangi fedakarlıklarla
savaştıklarını yerinde görecekler" diye konu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12090.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Çanakkale’nin 100. yılına özel ‘Çanakkale
geçilmez’ mahyası
Kayseri’de Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü münasebetiyle kent meydanında bulunan
camiye ‘Çanakkale Geçilmez’ mahyası yazıldı.

13 Mart 2015 Cuma 13:52

Kocasinan Kaymakamlığı ile İl Müftülüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı olması
nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami’ye ‘Çanakkale Geçilmez’
mahyası yazıldı. Mahyayı gördüklerinde gururlandıklarını söyleyen Kayserili vatandaşlar,
Çanakkale ruhunun yaşanması ve yaşatılması gerektiğini söyledi. Kayserili Fatih Torun
mahyayı gördüklerinde mutlu olduklarını belirterek, “Sadece ‘Çanakkale Geçilmez’ deyip
geçmemek lazım. O zamanki ruhu yaşamamız lazım. Atalarımızın orada kan döktüğünü,
bizim rahat yaşayabilmemiz için ne kadar cefalar çektiklerini bilmemiz ve anlamamız lazım”
diye konuştu. Öte yandan kent meydanı Türk bayraklarıyla da süslenerek Çanakkale’nin 100.
yıl dönümü kutlamalarına hazırlandı. Mahyanın bir hafta boyunca camide yazılacağı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12091.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

13 Mart 2015 Cuma 13:55
Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı üzerinde M. T.’nin kullandığı 38 HU 162 plakalı
otomobil ile P. D.’nin sürücüsü olduğu 38 PV 226 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından

otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına
alındı. Otomobiller, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza
ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12092.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Ayağına 2 Tonluk Demir Düştü
Kayseri’de ayağına 2 tonluk demir düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

13 Mart 2015 Cuma 13:56

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada işçi
olarak çalışan M. A.’nın (33) ayağına 2 tonluk demir düştü. Arkadaşlarının durumu haber
vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
kaldırılan M. A., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12093.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Otomobil markete girdi
Kayseri’de bir otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla markete girdi.

13 Mart 2015 Cuma 14:00

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Göz Sokağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. 38
AH 461 plakalı otomobil, sürücüsünün park ederken fren yerine gaza basmasıyla bir markete
girdi. Otomobilin marketin ortasına kadar girmesiyle müşteriler ve işyeri sahipleri şok
olurken, otomobil sürücüsü aracı bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinde
inceleme yaparken kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle marketten çıkarıldı. Markette maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12094.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sukayağı parkında hazırlıklar başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Sukayağı parkında yaz sezonuna
yönelik hazırlık ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

13 Mart 2015 Cuma 14:01
33000 m2 alana kurulan tesis 4000 m2 ada, 520 m2 sukaypark, 830 m2 yürüyüş yolu 65000
ton kapasiteli gölet'ten oluşmuştur. 2015 yılı Nisan ayı içerisinde açılması planlanan Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki en gözde tesislerden biri olan
Sukayağı parkı yeni sezonda da ziyaretçilerini bekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12095.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Başkan Çelik, Kaski'den brifing aldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyeye bağlı birimler ve şirketlerden brifing
almaya devam ediyor.

13 Mart 2015 Cuma 14:02

Başkan Çelik, bugün de KASKİ Genel Müdürlüğü'ne giderek Genel Müdür Ender Batukan ve
diğer yetkililerden bilgiler aldı. KASKİ tarafından yürütülen proje ve yatırımların yanısıra
yeni bağlanan ilçe ve mahalleler başta olmak üzere 2015 yılı yatırım programının ağırlıklı
olarak ele alındığı programda, altyapı eksikliği bulunan ilçelerde hızlı şekilde su, kanal ve
atıksu arıtma tesisi ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği vurgulandı. Brifingin ardından bir
değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ'nin Türkiye'ye
örnek işler yaptığına vurgu yaparak, "KASKİ, bilindiği gibi Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin en büyük yatırımcı kuruluşu. Şehrin altyapı hizmetlerini yerine getiren, içme
suyu, kanalizasyon ve atıksu gibi işleri yürüten KASKİ'de de oturmuş bir iş düzeni ve kadro
var. Türkiye çapında örnek işler yapan, ilgili bakanlığın her zaman örnek gösterdiği bir

kuruluşumuz. Bugün de burada devam işleri, bu sene yapılacak ihaleleri ve önümüzdeki sene
yapmamız gereken işleri görüştük. Verimli bir toplantı oldu" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12096.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kadınlara ‘Ailede sadakat’ semineri
Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından yürütülen Ailede Değerler Eğitimi kapsamında
'Ailede Sadakat' konulu seminer düzenlendi.

13 Mart 2015 Cuma 14:04

Göznuru, Sümer, Beyazşehir, Erkilet, Ziyagökalp, TOKİ, Argıncık ve Belsin KAYMEK
tesislerinde aynı anda düzenlenen seminerde İl Müftülüğü'nden vaizeler tarafından ailede
sadakat konusu anlatıldı. Göznuru'ndaki seminerde kadınlarla biraraya gelen İl Müftülüğü
vaizesi Ayşe Bedir, kadın-erkek fıtrat farklılığına değinerek eşlerin birbirlerine karşı
göstermeleri gereken sadakat konusu üzerinde durdu. Fiziksel sadakatın önemi kadar
duygusal sadakatın da önemini vurgulayan Bedir, eşler arasında yalan olmaması gerektiğine
vurgu yaptı. Seminere katılan kadınlar da bu tür programlarla kendilerini yenilediklerini ve
bilmedikleri pek çok konuyu öğrenme imkanı bulduklarını söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12097.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

ERÜ uluslararası kurs düzenledi
Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği, Türk Hastane
Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği ile Erciyes Üniversitesi’nin iş birliği ile 'Enfeksiyon
Kontrolündeki Yeni Bakış Açıları' kursu düzenlendi.

13 Mart 2015 Cuma 14:09

Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği, Türk Hastane
Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği ile Erciyes Üniversitesi’nin iş birliği ile Kayseri'de

uluslararası kurs düzenlendi. Bir otelde düzenlenen kursta, 26 ülkeden 70 kişi katılırken, 12
bilim adamı Enfeksiyon Kontrolündeki Yeni Bakış Açılarını tartıştı. Kurs hakkında bilgiler
veren ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp Meşe, "Bu kursun ana başlığı enfeksiyon kontrolündeki
yeni bakış açılarıdır. Hastane enfeksiyonları hastanelerin önemli bir problemidir. Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde de hastane enfeksiyonlarını hastanelerde çok sık görüyoruz. Bunlar
özellikle yoğun bakım hastalarında bazen ölümcül olabiliyor. Dolayısıyla bu enfeksiyonların
hastanelerde önlenmesi gerekmektedir. Bizde bu amaçla bugün burada dünyanın bu konuda ki
uzmanları ile birlikte bunu tartışacağız. Yaklaşık 12 bilim adamı bu kursa konuşmacı olarak
katılıyor. 26 ülkeden 70 katılımcımız var. Hep birlikte enfeksiyon kontrolünde ki yenilikleri
konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12098.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Kocasinan'ın esnaf dostluğu devam edecek
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Esnaf Dostu Belediye özelliğinin
devam edeceğini söyledi.
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Kayseri Esnaf Sanatkar Odaları Birliği
(KESOB) Başkanı Ahmet Övünç ve oda
başkanları Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ı
ziyaret ederek, 'Hayırlı Olsun' dileklerinde
bulundu. Esnaf bir ailenin evladı olduğunu, boş zamanlarını, okul sonralarını ve yaz tatillerini
esnaf babasının yanında çalışarak değerlendirdiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,"
Kayseri'nin sanayi ve ticaret karakteri genlerinde olan bir durumdur. Eski Sanayi Bölgesi'nin
esnaf karakteri, organize sanayi bölgelerindeki sayısı bini aşan fabrikaları gün yüzüne
getirmiştir. Kayseri; gelişmesinin, kalkınmasının ilk adımını sanayi esnafıyla atmıştır, sanayi
esnafımız şehrin ayakları üstünde durmasında lokomotif güç olmuştur" dedi. Başkan Bekir
Yıldız'la başlayıp, Mustafa Çelik Başkan'la devam eden esnaf dostluğunu ve esnaf
hizmetlerini devam ettirmek için her türlü gayreti göstereceklerinin altını çizen Başkan
Çolakbayrakdar," Şehrin genetiğindeki esnaf karakteri, Kocasinan'ın genetiğinde esnaf dostu
belediye olarak yer almaktadır. Kocasinan'ın esnaf dostluğu devam edecek İnşallah. Esnaf
dostu olarak nam salmış Kocasinan Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam
edeceğiz. Bu dostluk artarak devam edecek. Esnafımızla sırt sırta verip rahat, huzurlu,
bereketli ve bol kazanç sağlayacak çalışma imkanı ve mekanları sunacağız. Kocasinan’ı
büyütme hedefleri gerçekleştirmede esnaf siteleri her zaman önemli faktörlerimiz olacak.
Esnaf sitelerinin büyük çoğunluğu bizim bölgemizde; bunların sayılarının artırılması,
yenilerinin kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Esnafın önünü açmak, onlara yeni
ufuklar kazandırmak istiyoruz. Esnafın gelişimi ve büyümesi istihdamı artıracak, yeni iş
imkanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek" şeklinde konuşmasını bitirdi. Başkan
Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Ahmet Övüç de, “Ülkemize, şehrimize ve insanımıza katkı
sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geleceğin sanayicilerini yetiştireceğiz.

Desteklerinizi bekliyor, Allah kolaylık versin diyoruz” şeklinde duygularını dile getirdi.
Başkan Övüç, esnaflar adına Başkan Çolakbayrakdar'a el işlemeli, Kayseri'nin Meşhur Bakır
İbriği'ni hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12099.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Örnek gençlik merkezi olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gençlik merkezine dönüştürme çalışmaları
devam eden Talas Amerikan Koleji'nde incelemelerde bulundu.
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İlgili belediye bürokratlarıyla birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve
yetkililerden bilgiler alan Başkan Çelik, Kayseri'ye yakın zamanda çok güzel bir gençlik
merkezi kazandıracaklarını söyledi. Gezi ve incelemelerinin ardından bir açıklama yapan
Başkan Çelik, bu merkezi, başarılı öğrencilerin istifadesine sunacaklarını belirterek, "Güzel
Talasımızın en mutena yerlerinden birisinde, Talas Amerikan Koleji diye bildiğimiz tarihi
binanın önündeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokolle burayı 25 yıllığına
devraldık ve Gençlik Merkezi'ne dönüştürme çalışmalarımız sürüyor. Bu merkezi, okulunda
başarılı olan, dereceler yapan gençlerimizin imkanına sunacağız. Hem yıl içinde hem de yaz
aylarında farklı aktiveteler ve imkanlar olacak burada. Ayrıca tüm Kayseri halkına, bu eşsiz
manzara eşliğinde kafeterya ve restoran hizmeti verilecek. Bunların yanısıra bir de açık havuz
yaptırıyoruz. Yani herşeyiyle mükemmel bir tesis ortaya çıkacak. Ben buradan öğrenci
kardeşlerimize sesleniyorum ve derslerine daha çok çalışıp okul birinciliğine ulaşarak buradan
yararlanma imkanına kavuşmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Başkan Çelik, şu ana kadar 2
milyon liralık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12100.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

YGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz
15 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na gireceklere toplu
taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
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Konuya ilişkin bir açıklama yapan ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hayri
Naziksoy, sınav giriş belgesini gösterenlerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz
yararlanabileceğini belirterek, "Pazar günü öğrencilerimiz için önemli bir sınav var. Bu sınava
girecek olan kardeşlerimize destek olabilmek amacıyla hem belediye ve halk otobüslerinde
hem de raylı sistemde ücretsiz yolculuk yapma hakkı tanıdık. Sınav giriş belgesini gösteren
herkes toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı
Naziksoy, sınava girecek öğrencilere başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12101.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

SAĞLIK-SEN çalışanları sosyal haklarının
iyileştirilmesini istedi
Sağlık Sen Kayseri Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında, sosyal haklarının
iyileştirilmesi istendi.

13 Mart 2015 Cuma 14:21

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinikleri önünde yapılan basın açıklamasında konuşan
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “14 Mart Tıp Bayramı öncesi sayın
Başbakanımız tarafından sağlık çalışanlarına müjde şeklinde açıklanan hususlar ile ilgili
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak görüşmelerimizi
kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz; sağlık çalışanları insanımızın sağlığının emanetçileri, sağlık
sisteminin sigortasıdır. Sağlık çalışanları bugüne kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmediği
gibi bundan sonra da insan hayatına zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmayacaktır. Bu
nedenle sağlık çalışanları olarak bugün de işimizin başında, aziz milletimizin hizmetindeyiz”
diye konuştu. Doğan ayrıca, Sayın Başbakan tarafından müjde olarak açıklanan nöbet

ücretlerinde yüzde 50 oranında artışı, çalışanlar olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Nöbet
ücretleri dışında sağlık çalışanları olarak, uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz yıpranma
payı ve ek ödemelerinin emekliliğe yansıması konularında ise Sağlık Bakanlığı yetkililerinin
sayın Başbakanı yanılttığı ortadadır. Biz sağlık çalışanları için müjde; bütün meslek gruplarını
kapsayan yıpranma payı hakkıdır. Biz sağlık çalışanları için müjde; hekim-hekim dışı ayırımı
gözetmeden bütün çalışanların ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasıdır. Bu nedenle SağlıkSen olarak sayın Başbakan tarafından yapılan açıklamaların sahanın beklentilerini
karşılamaktan uzak olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12102.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Suriye'de iç savaş 5. yılına girdi
Mazlumder Kayseri Şubesi ve Suriyeli mülteciler Suriye’deki iç savaşı 5. yılında protesto etti.

15 Mart 2015 Pazar 17:00

Mazlumder Kayseri Şubesi ve Suriyeli mülteciler Suriye’deki iç savaşı 5. yılında protesto etti.
Suriyeli mültecilerin yer aldığı protesto da basın açıklaması yapan Mazlumder Kayseri Şube
Başkanı Ahmet Taş "Mazlumder Kayseri Şubesi olarak, bugün 5. yılına giren yüz binlerce
masum kadın, erkek ve çocuğun ölümüyle sonuçlanan, on binlercesinin de yaralanmasına,
milyonlarcasının sığınmacı durumuna düşmesine sebep olan, Suriye’de ki iç çatışma ve
katliamların sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Teşkilatını, İslam İşbirliği Teşkilatını,
bölge ülkelerini ve halklarını göreve davet ediyoruz. Yaraların sarılması için insiyatif almaya
davet ediyor, çatışmalarda ölenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar, Suriye halkına
başsağlığı diliyoruz.’’ ifadesini kullandı Yapılan basın açıklamasında Suriyeli mülteciler
adına konuşan Salih Karabelli "Okullar, evler, hastaneler, her şey yıkılıyor. Taş üstünde taş
kalmadı. Ülke kan gölü haline geldi ve dünya medeniyeti bu durum karşısında sessiz kimse
Esada dur demiyor.’’ dedi. Savaş yüzünden Suriyelilerin ülkelerini bırakmak zorunda
kaldığını belirten Karabelli "Dünya Suriyede ki katliamlara sessiz kalırken ülkesinin
sınırlarını biz Suriyelilere açan ve misarfir eden Türkiye halkına ve hükümetine Kayseri’de ki
Suriyeliler
olarak
teşekkür
ediyoruz’’
şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12103.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

“Kazandığımız için mutluyuz”
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, 1-0 galip geldikleri Altınordu maçının
ardından, “Üç puana şiddetle ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.
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Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, 1-0 galip geldikleri Altınordu maçının
ardından, “Üç puana şiddetle ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz” dedi. PTT 1.
Lig'in 24. haftasında lider Kayserispor, evinde ağırladığı Altınorduspor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü
mücadeleyi değerlendirdi. Hafta içerisinde Altınordu maçına çok önem verdiklerini birkaç kez
dile getiren Kayserispor cephesinde teknik direktör Ertuğrul Seçme, 3 puanla ayrıldıkları
mücadelenin ardından, “Ligin sonuna yaklaştıkça mücadele gücü artıyor. Bizim de ligdeki
konumumuz belli. Şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Hakem tüm
takdir haklarını rakipten yana kullandı ve oyun düzenimizi bozdu. Kazandığımız için
mutluyuz ve bundan sonra önümüzdeki hafta oynayacağımız maçlara bakacağız” diye
konuştu. ALTINORDU CEPHESİ Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise
mağlubiyetleri ayrıldıkları Kayserispor maçı yorumunda, “Maçtan önce maçın zor geçeceğini
biliyorduk. Bu maça iyi hazırlandık. Puan alıp iyi oynayıp önümüzdeki karşılaşmalara başarılı
oyunu taşımak istiyorduk. Talihsiz şekilde gol yedik. Rakibin deneyimli oyuncuları bunu
affetmedi. Oyun disiplininden kopmadık. Rakibin oyun alanını daralttık ama gol atamadık.
Puan alamadığımız için üzgünüz. Verdiğimiz mücadele önümüzdeki haftalar için olumlu
sinyaller verdi. Yaptığımız mücadele önümüzdeki oyunlar için umut verdi”
değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12104.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Tarım Fuarı çadırında göçük: 1 yaralı
Kayseri'de bulunan Tarım Fuarı çadırında göçük meydana geldi. Göçükte bir kişi yaralandı.
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Kayseri'de bulunan Tarım Fuarı çadırında göçük meydana geldi. Göçükte bir kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Dünya Ticaret Merkezi yanında kurulu bulunan Tarım Fuarı
Çadırının arka cephesinde, aşırı dolu yağışı nedeniyle göçük meydana geldi. Meydana gelen
göçükte Hasan Ceyhan isimli kişi yaralandı.

Öte yandan, fuar alanında iş makineleri ve traktörlerin bulunması olası bir faciayı önledi.
İtfaiye ekiplerinin onarım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12105.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Milletvekili Aday Adaylarına ‘iyi twit’
tavsiyeleri
7 Haziran Genel Seçimleri için illerden milletvekili aday adaylarının belli olduğu bu süreçte,
milletvekili aday adayları sosyal medyada, siyasal paylaşım konusunda aktif rol oynuyor.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Sosyal Medya Uzmanı Mustafa Bostancı,
”Milletvekilleri aday adayları sıklıkla Twitter kullanırken, seçmenler sıklıkla Facebook
kullanıyor” dedi.
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7 Haziran Genel Seçimleri için illerden milletvekili aday adaylarının belli olduğu bu süreçte,
milletvekili aday adayları sosyal medyada, siyasal paylaşım konusunda aktif rol oynuyor.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Sosyal Medya Uzmanı Mustafa Bostancı,
”Milletvekilleri aday adayları sıklıkla Twitter kullanırken, seçmenler sıklıkla Facebook
kullanıyor” dedi. 7 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde, aday adaylarını belli olmasıyla,
milletvekilleri aday adayları sosyal medyada tanıtım kampanyaları düzenlemeye başladı.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Bostancı, sosyal medyada, etkili siyasal
paylaşımlarının nasıl yapılabileceğini anlattı. İlk olarak sosyal medyanın siyasetçiler için
neden önemli olduğuna değinen Bostancı, ”Sosyal medya iletişim alışkanlıklarımızı
değiştiriyor. Yeni bir nesilden ve yeni iletişim kurma biçimlerinden bahsediyoruz. Geleneksel
olan bir çok şeyin artık yavaş yavaş terk edildiğini görüyoruz. Bu yeni nesil, yani y ve z
kuşakları daha az gazete okuyor, daha az televizyon izliyor ve internet olmadan adeta
yaşayamıyor. Biraz daha açmak gerekirse hayata dair bilgi ve iletişim ihtiyacını internet,
mobil teknolojiler ve sosyal medya üzerinden sağlıyor. Yeni Türkiye'den, ülkemizin önündeki
yeni süreçlerden ve yeni siyaset yapma biçiminden bahsederken siyasal iletişimin eski
kalması beklenemez. Eski siyasal iletişim kurma yöntemlerinin yeterli olması beklenemez.
Siyasal iletişim de bütün bunların etkisiyle değişiyor, dönüşüyor. Gündelik hayatımızı bu
kadar etkileyen sosyal medya söz konusu siyaset olduğunda da etkilerini hissettiriyor. Hem
siyasetçiler hem seçmenler bu mecraları yoğun bir şekilde kullanıyor. Sosyal medya adeta 24
saat açık miting meydanları vazifesi görüyor. Fakat doğru bir şekilde kullanıp kullanılmadığı
konusunda soru işaretleri var” dedi. SİYASETİN ADRESİ ‘TWİTTER’ Siyasetin en aktif
yayılım sağladığı sosyal mecranın Twitter olduğunu söyleyen Bostancı, ”Siyasetin en aktif
yayılım sağladığı mecra Twitter diyebiliriz. Çeşitli araştırmalarımızda bu sonuca ulaştık.
Dünya ve Türkiye gündemini meşgul eden bir çok olayın da Twitter'da yoğunlukla

tartışıldığını görüyoruz. Fakat şunu belirtmekte fayda var ki milletvekilleri sıklıkla Twitter
kullanırken, seçmenler sıklıkla Facebook kullanıyor. Milletvekilleri ve seçmenlerin sosyal
medyada tercih ettikleri öncelikli mecra farklıdır” diye konuştu. “SEÇMENLE KONUŞUN”
Sosyal medyanın pano olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bostancı, aday adaylarının
seçmenlerle iletişim halinde olması gerektiğini söyledi. Bostancı, ”Sosyal medyayı geleneksel
siyasal iletişim mecralarından ayıran temel özelliklerden biri kolaylıkla karşılıklı etkileşime
imkan tanıması. Yaptığımız araştırmalar sosyal medyada kullanıcıların siyasallaştığını
gösteriyor. Fakat siyasetçinin asla sosyal medyayı tek taraflı bir propaganda aracı olarak
görmemesi gerekiyor. Örneklerine rastlıyoruz. Aday ziyaretlerini paylaşıyor, fikirlerini
paylaşıyor, çalışmalarını paylaşıyor fakat kullanıcıların yorumlarına herhangi bir cevap
vermiyor, teşekkür etmiyor. Sosyal medyada kullanıcılarla konuşun. Onların yorumlarına
cevap verin, paylaşımlarını beğenin, sizi takip eden seçmeni geri takibe alın. Sosyal medya
yapısı itibariyle bu etkileşimi gerektiriyor” şeklinde konuştu. “HİKAYELERİNİZ TUTARLI
OLSUN” Sosyal medyanın sadece Facebook ve Twitter'dan ibaret olmadığını belirten
Bostancı, “Bunlar sık kullanılan önemli araçlar fakat youtube, instagram, linkedin gibi
araçları da gözardı etmemek gerekiyor. Yerel ve ulusal televizyonlara çıkamayan aday
rahatlıkla youtube üzerinden bir kanal oluşturarak videolarını paylaşabilir. Kullandığınız
bütün sosyal medya araçlarındaki paylaşımlarınız birbirine benzer ve tutarlı olmalı. Sıklıkla
yapılan bir başka hata ise üretilen içeriğin tüm araçlarda aynı şekilde paylaşılması. Oysa her
aracı kendine özgü kuralları var. Facebook'ta paylaştığınız fotoğrafı, yazıyı, videoyu aynı
şekilde Twitter'da paylaşmamanız, o aracın doğasına göre yeniden düzenlemeniz gerekiyor”
dedi. “TWİT SAATİ 22.00 - 23.00” Sosyal medyanın en yoğun kullanıldığı saat aralığının
akşam 22.00 - 23.00 saatleri aralığında olduğunu söyleyen Mustafa Bostancı, zamanlamanın
çok önemli olduğunu ifade etti. Bostancı, ”Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının yoğun
olduğu saatler var. Genellikle gün içinde her an telefonlarımız sosyal medya bildirimlerine
açık olsa da özellikle bilgisayarın, tabletin telefonun başına geçerek sosyal medyada ne olup
bittiğini merak ettiğimiz, içeriklerle etkileşime girdiğimiz saatler var. Daha geniş kitleye
ulaşmak ve paylaşımlarına etkileşim almak isteyen adayların bu saatleri tercih etmesi çok
daha iyi olacaktır. Türkiye’de sosyal medyanın en yoğun kullanıldığı saatler olarak akşam
22.00 - 23.00 saatleri, en az kullanıldığı saatler olarak sabah 04.00- 05.00 saatleri diyebiliriz.
Siyasi adaylar paylaşımlarını bu saatleri dikkate alınarak yaptığında daha çok kitleye
erişilebilir ve etkileşim alabilir” diye konuştu. “DÜNYA’DA OBAMA, TÜRKİYE’DE
RECEP TAYYİP ERDOĞAN” Dünya’da en çok etkileşim alan sosyal paylaşımın Obama’ya
ait olduğunu söyleyen Bostancı, Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Başbakanlık döneminde Suriye ile ilgili attığı bir Twit olduğunu söyledi. Bostancı,
”Siyasetçilerin paylaşımları sosyal medyada çok popüler. Bu konuda en etkili paylaşım
Obama'ya ait. Twitter'da 2012 yılının en fazla etkileşim alan tweeti Obama'nın bir tweeti.
Türkiye'den örnek vermek gerekirse de siyasi liderler arasında şu an Cumhurbaşkanımız olan
Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde attığı bir tweet olan 'Ama Beşar
yönetiminin asla yanında değiliz. Zira halkına tankla topla silahla yürüyen bir rejimin yanında
bizim olmamız mümkün değildir' sözleri en fazla etkileşim alan siyasi tweet olarak ifade
edilebilir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12106.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

38 bin aday YGS heyecanı yaşadı
Kayseri’de yaklaşık 38 bin aday bugün YGS heyecanı yaşadı.

15 Mart 2015 Pazar 17:11

Kayseri’de yaklaşık 38 bin aday bugün YGS heyecanı yaşadı. Kayseri’de yaklaşık 38 bin
adayın gireceği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00'da başladı. Heyecanlı olduğu
gözlenen adaylar sınav salonlarına yapılan aramalardan sonra alındı. Çocukları sınava girecek
olan aileler ve yakınları dua okuyarak destek olmaya çalıştı. 160 dakika sürecek olan sınav tek
oturumda yapılacak. YGS'de öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12,
felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten
40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak. YGS'de en az bir puan
türünde 140 ve üzeri puan alamayan adaylar, bir yükseköğretim programını tercih etme ve
Lisans
Yerleştirme
Sınavlarına
(LYS)
girme
hakkı
elde
edemeyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12107.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

2050 yılında Kayseri konulu arama konferansı
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa
düzenlenen “2050 Yılında Kayseri” konulu Arama Konferansında, Kayseri’nin stratejik yol
haritası belirleniyor. AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu konferansta gelecekte hayal edilen
Kayseri’yi, Kayseri’nin geleceğini tasarlamakta olduklarını söyledi.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa
düzenlenen “2050 Yılında Kayseri” konulu Arama Konferansında, Kayseri’nin stratejik yol
haritası belirleniyor. AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu konferansta gelecekte hayal edilen
Kayseri’yi, Kayseri’nin geleceğini tasarlamakta olduklarını söyledi. Ortak akıl yaratarak,
katılımlı bir planlama metodolojisi olan, öğretim üyeleri, iş adamları, sanayiciler, öğrenciler,
medya, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla devam eden
konferansta geleceğin kentlerinde hangi özelliklerin olması gerektiği tartışıldı. Konferansta
beyin fırtınası yöntemiyle “Kent konsepti”, “Kayseri nasıl tanınsın”, “Kent kimliği ve

kültürü” konuları öncelikle tartışmaya açıldı, geleceğin kentlerine yönelik çeşitli tahminlerde
bulunuldu. Katılımcılar beyin fırtınasında, gelecekte kış turizmi ve doğa sporlarının yapıldığı
şehirlerin önem kazanacağı, botanik şehirlerin önem kazanacağı, köylerde tarımsal organize
sanayi bölgeleri kurulacağı, elektrikli araçların yaygınlaşacağı gibi tahminlerde bulundu.
Daha sonra yapılan grup çalışmalarında ise öne sürülen fikirler tartışılarak, Kayseri’nin
stratejik yol haritasının belirlenmesi için gerçekleşmesi muhtemel görülen tahminler masaya
yatırıldı. Grup çalışmalarından sonra yapılan sunumlarda da stratejiler belirlendi. Buna göre
sanayi, teknoloji, ulaşım, güvenlik ve eğitim stratejilerinin yapılması konusunda görüş
birliğine varıldı. Yapılacak stratejilerin uygulanmasında ise kent yönetimi, katılım, tanıtım
işbirlikleri, sivil toplum örgütleri, iletişim ve teknolojinin araç olarak kullanılması gerektiği
savunuldu. Konferansı değerlendiren AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri’nin
gelecekteki konumu, açısından düzenlenen bu arama konferansının büyük önem taşıdığını
belirterek, “Gelecekte hayal edilen Kayseri’yi, Kayseri’nin geleceğini tasarlıyoruz” dedi.
Tarih boyunca dünyanın, İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının geçtiği Kayseri’nin
gelecekte de bir ticaret merkezi olma özelliğini sürdürebilmesi için büyük bir potansiyele
sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, hayal edilen Kayseri’nin oluşmasında
üniversite-sanayi işbirliğinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. AGÜ olarak kendilerine
büyük görev düştüğünü belirten Sabuncuoğlu, “3. Nesil üniversitelerin bir özelliği de bilimsel
teorileri pratiğe dönüştürerek, topluma fayda sağlamaktır. Biz de 3. Nesil üniversite olma
yolunda ilerleyen AGÜ olarak, hayal edilen Kayseri’nin tasarımı ve yol haritası için elimizden
gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu. Konferans sonunda görüş birliğine varılan konular
ve alınan kararlar rapor haline getirilecek ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlara iletilecek.
Arama konferansı bugün sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12108.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Balıkçılar 2.5 metrelik Yayın Balığı yakaladı
Kayseri'de Yamula Barajı'nda avlanan balıkçılar, ağlarına takılan 2.5 metrelik yayın balığı
yakaladı.
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Kayseri'de Yamula Barajı'nda avlanan balıkçılar, ağlarına takılan 2.5 metrelik yayın balığı
yakaladı. Kayseri'de arkadaşları ile beraber Yamula Barajı'nda avlanan balıkçı Kutay
Yılmaz'ın ağına 2.5 metrelik yayın balığı takıldı. Gölden çıkarmakta güçlük çeken Yılmaz,
165 kilogramlık yayın balığını zorlukla çıkararak, Balıkçılar Çarşısı'nda çalıştığı dükkanda
vatandaşlara sundu. 2.5 metrelik balığı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken cep
telefonları ile fotoğraf çekti. Balık avlama mevsiminin açıldığını söyleyen Balıkçı Yılmaz,
"Bu 5’inci balığımız oldu. Yakaladığımız balık 165 kilogram, boyu ise 2.5 metredir.

Bu balıkların tam mevsimi başladığı için bundan sonrada büyük yayın balıkları çıkartacağız.
Şimdiye kadar tuttuğumuz en büyük balık budur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12109.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
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Kayseri’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde M. Ş.’nin sürücüsü
olduğu 58 YD 149 plakalı minibüs ile D. K.’nin kullandığı 38 DK 275 plakalı otomobil
çarpıştı. Kazanın ardından minibüs devrilirken, minibüs şoförü ile B.K. ile diğer otomobil
sürücüsü D. K. yaralandı. B. K. ile M. Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
hastaneye kaldırılırken D. K.’nin tedavisi olay yerinde yapıldı. Araçlar, polis ekiplerinin
incelemesinin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12110.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 1 polis yaralı
Kayseri’de bayan sürücünün kullandığı otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 1 polis
yaralandı.
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Kayseri’de bayan sürücünün kullandığı otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 1 polis
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde Y.K.’nin
adlı kadının kullandığı 38 TN 971 plakalı otomobil ile 38 A 5960 plakalı polis aracı çarpıştı.
Kazada polis memuru A.E. (42) yaralanırken olay yerine polis ekibi gönderildi. Yaralı polis
memuru sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına

alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından otomobil
sürücüsü Y.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12111.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Türkiye’nin 12-13 yılda bulduğu kömür
miktarı 7-8 milyar tondur. Yani Türkiye’nin bütün bulduğu kömür miktarı dünyanın yıllık
kömür miktarı kadardır" dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Türkiye’nin 12-13 yılda bulduğu kömür
miktarı 7-8 milyar tondur. Yani Türkiye’nin bütün bulduğu kömür miktarı dünyanın yıllık
kömür miktarı kadardır" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’de
düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi toplantısında 'Enerji Politikaları ve Yeni
Türkiye' konulu konferans verdi. Toplantıya ayrıca Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri
Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, yabancı ülkelerden
eğitim için gelen öğrenciler katıldı. Bakan Yıldız, yaptığı konuşmada, “Öncelikle böylesine
güzide bir toplulukla bir arada olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmem lazım.
Türkiye’de eğitimini devam ettiren birçok konuklarımız var. Bizlerde burada size en güzel bir
şekilde zemin hazırlamak için buradayız. Önümüzdeki süreçte Büyükelçilik görevinden tutun
ki bulunduğunuz ülkelerde çeşitli politikalar yapacaksınız” dedi. ‘Dünyada 1,3 milyar insan
hala elektrikli tanışamamış’ diyen Yıldız “Afrika’yı dikkate aldığımızda yaklaşık 890 milyon
nüfuslu bir ülkenin kullandığı elektrik çok az. Sermayelerin bir yerde toplandığı ama
meşakkatlerinin birbirinden kopamadığı bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Her insan yaşadığı
dünyadan çevreden fırsatlardan faydalanamamış oluyor. O yüzden bizlerin sahte ile gerçeğin
hesaplaşmasını yapmamız gerekiyor. Bizden 100 yıl önce yaşayanlar sanayileşme devrimi ile
bir kısım işlemlerde bulundular. Dünya 2 derecen fazla ısınırsa problem doğuyor. O yüzden
insanlar, yöneticiler o ülkeyi idare edenler bunları düşünmek zorundalar” diye konuştu.
“ETRAFIMIZDAKİ İSTİKRARSIZLIKLAR BİZİ İSTİKRAR ADASI OLMAYA İTTİ”
Bakan Yıldız ayrıca, "Bazı ülkeler petrolden ve doğalgazdan elde ettikleri gelirleri bütçesine
dahil etmezken bazı ülkeler ülke genel bütçeye dahil ediyor. Dolayısıyla Türkiye bir tüketici
olarak koyduğu stratejileri doğru yönetmekle görevli. En fazla petrol, elektrik ve doğalgaz
kullanılıyor. Dünyada bir bağımlılık var. Bunları ne kadar doğru ortaya koyarsak o kadar iyi
işler yapmış oluruz. Tabii dünya bir yandan eskiyor ve yenilenmesi için para harcamak lazım.
Her şey genç kalamıyor. İnsanlar kazandıkları refah seviyesinden ödün vermemek istiyorlarsa

bununla ilgili bedeller ödüyorlar. Ham petrol ve doğalgaz yer altındayken savaşın,
yerüstündeyken barışın sebebi olarak yürüyor. O yüzden enerji ile alakalı yapılan tercihler
uluslararası ilişkilerle ayrışamazlar. Bizim Türkiye dünyanın yüzde 1’idir ama bazı ilişkilerine
baktığımızda yüzde 1’inden daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Etrafımızdaki
istikrarsızlıklar aslında bizi istikrar adası olmaya itmiştir” şeklinde konuştu. “ALGI İLE
GERÇEK YER DEĞİŞTİRMİŞ DURUMDADIR” "Ham petrol fiyatlarını düşüşü çok ciddi
sonuçlar doğurdu” diyen Yıldız, şunları kaydetti: “Amerika Birleşik Devletleri özellikle ham
petrol fiyatlarının düşük oluşuyla Rusya’nın politikalarını etkilerken aynı şekilde ham petrol
fiyatlarının yüksek oluşuyla da Çin’i etkilemektedir. O zaman bakıyorsunuz bu elektrik ve
enerji tedarikinden ziyade çok ciddi bir enstrüman haline geliyor. Türkiye bu enstrümanları
doğru bir şekilde kullandığı için doğalgazda üretici bir ülke olmamasına rağmen 28 Avrupa
Birliği ülke arasında doğalgazı en ucuz satan ülke olmuştur. Şu anda böyle devam etmektedir.
Bizdeki algı böyle değildir. Algı ile kastetmek istediğim gerçekten de budur. Almanya'ya
gidin her yer rüzgar gülleri, güneş pilleri, yeşillikler hep böyle görüyoruz. Algımız budur.
Ama biliyor muyuz ki Almanya’nın kömürden ürettiği elektriğin oranının yüzde 43'lerdedir
ve bunu yüzde 51'lere çıkarmak için bir karar aldı. Bizdeki algı nasıl? Bunların her biri
empozelerle yapılan işlemler. Çok çevreyi kirletiyor ve kömürleri yakmaması lazım
Türkiye’nin ve ülkemizin kömürden elektrik üretme oranı toplam yüzde 28'lerde. Yani algı ile
gerçek yer değiştirmiş durumdadır.” “DÜNYAYI KİMLER KİRLETTİYSE ONLAR
TEMİZLESİN DİYORUZ” Bakan Yıldız son olarak, “Türkiye’nin yıllık kullandığı kömür
oranı ortalama 100 ile 106 milyon ton, dünyanın kullandığı kömür miktarı 7 milyar tondur.
Çin tek başına 3.5 milyar ton kömür kullanıyor. Türkiye’nin 12-13 yılda toplam bulduğu
kömür miktarı 7-8 milyar tondur. Yani Türkiye’nin bütün bulduğu kömür miktarı dünyanın
yıllık kömür miktarı kadardır. Hani kirletmeye ortak oluyordu. O yüzden biz politikalarımıza
şu cümleleri ekledik. Dünyayı kimler kirlettiyse onlar temizlesin diyoruz. Bu çok garip bir şey
olmaz adilane bir şey olur. Başkası kirletip bizler temizlersek o zaman da bize haksızlık olur.
O yüzden doğru bir şekilde bunları yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye kendi sınırları
içerisinde kendi ihtiyacının önemli bir bölümünü kendi kaynaklarından karşılayamıyor.
Toplamda baktığımızda yüzde 27 ile 28'ler civarında yerli kaynaklardan karşılıyoruz. Yüzde
73'ler civarında da ithal kaynaklardan karşılıyoruz. O zaman ülkemizin kendi kendini
karşılayacak yeni kaynaklar bulmak zorundadır. Ama bu bahsettiklerimizin daha ötesinde ve
daha önünde ben siyasi istikrarı koyuyorum” dedi. Konferansta konuşan Kayseri Valisi Orhan
Düzgün ise, “Kayseri Türkiye’de sanayi ve ticaretin kalbi olarak biliniyor. Yurtdışından
öğrenci kabul eden illerin de başında geliyor. Tabi aynı çatı altında birlikte öğretim gören kısa
dönemde olsa bir arada ortak program gören gençlerimizin büyüdüklerinde ben o ülkeye kötü
gözle bakmayacaklarını düşünüyorum. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. İlimizdeki misafir öğrencilerin de burada bulundukları sürece iyi vakit
geçirmelerini diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12112.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı
7 Haziran genel seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı. Seçmen listeleri 14 Mart
ile 27 Mart tarihleri arasında askıda kalacak.
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7 Haziran genel seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı. Seçmen listeleri 14 Mart
ile 27 Mart tarihleri arasında askıda kalacak. Seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla ilgili bilgi
veren Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, "7 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim
Kurulu tarafından hazırlanan sandık listeleri askıya çıkmıştır. Bugün itibariyle askıya çıkmış
olup 27 Mart Cuma günü saat beşe kadar askıda kalacaktır. Bu süre içerisinde vatandaşlar
kendi muhtarlıklarından listeleri kontrol ederek isimlerinin olup olmadığını görebilirler” dedi.
Gerçel ayrıca, "Vatandaşlar ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun ‘ysk.gov.tr’ adresine girip
sistemden de kontrol edebilirler. Listede ismi olmayanlar veya ismi hatalı olanlar ilçe nüfus
müdürlüklerine giderek düzeltmeleri yaptırabilirler. İlçe nüfus müdürlüklerinden alacakları
evrakları da adliye içerisinde bulunan ilçe seçim kuruluna götürüp bırakmaları gerekmektedir.
Bu sayede kesin liste belirlenecektir. Bunun içinde vatandaşlar cumartesi ve pazar günleri de
dahil muhtarlıklara uğrayabilirler ve listeleri inceleyebilirler” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12113.html
Erişim Tarihi: 16.03.2015

Sanat çiledir
Eğitimci-Yazar Ali Aslım: “Gerçek sanat eserleri ne kadar iyi olsa bile ilgi azdır. Bu sebepten
edebiyat sanatına soyunanlar maddiyatı düşünmesinler sanat çiledir. Fedakârlıktır.”
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Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz söyleşilerden bir yenisi ile sizinle
birlikteyiz. Bu söyleşimizde Eğitimci Yazar Ali Aslım’ı tanıyacağız. Aslım’ın yazarlık
serüvenini ve hayat hikayesini konu aldığımız söyleşide Aslım’ın yazarlığa heves edinenlere
de önemli bir tavsiyesi var: “Gerçek sanat eserleri ne kadar iyi olsa bile ilgi azdır. Bu sebepten
edebiyat sanatına soyunanlar maddiyatı düşünmesinler sanat çiledir. Fedakârlıktır.” Öncelikle

sizi tanıya bilir miyiz? 1944 yılında Kayseri’de doğdum. Makine mühendisi ve eğitimciyim.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Şefliği ve Şehirler Arası Otobüs Terminali
Müdürlüğü görevlerinde bulundum. Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Müdür
Vekilliği, idarecilik ve öğretmenlikten sonra 1995’te emekli oldum. Oğlumla kurduğumuz
Asansör Limited şirketim var. Halk Eğitim Merkezlerinde ilçelerde, muhtelif resmi yerlerde
silahlı kuvvetlerde kalorifer ve doğalgaz ateşçisi öğretmenliği görevlerinde bulundum. Sürücü
kurslarında müdürlük ve öğretmenlik yaptım. Bir inşaat şirketinde Makine Mühendisi olarak
7 sene çalıştım. Maddi uğraşlar içerisinde yazmayı ve eserler üretmeyi senelerce ihmal ettim.
Bu durum benim en büyük pişmanlığımdır. Okumayı; araştırıp gerçekçi, toplumcu ve özgün
yazmayı severim. Kayseri Büyükşehir Belediyesince 1995’te açılan yarışmada, mizah yazısı
dalında ikincilik ödülünü, Erciyes Üniversitesinin ve Hâkimiyet 2000 Gazetesinin
yarışmalarında hikâye dalında ödüller kazandım. 2004 yılında Kayseri Ticaret Odası’nın
açtığı Kayseri slogan yarışmasına yurt içi ve yurt dışından 2 bin 500’den fazla kişi katılmıştır.
Kayseri kazanır, kazandırır, sloganıyla 3.lük ödülünü kazandım. Türkiye Yazarlar Birliğinin
ulusal hikâye yarışmasında 2. oldum. ‘Bin bir Cuma, İmar müdürü, Bakan ve Kraliçe, Paşa
olacaktı kurşuna dizdiler’ isimli öykü kitaplarım ve ‘Moskof zorbaları’ adıyla yayımlanan
tiyatro eserim vardır. Bir zamanlar Kayseri 1 ve 2 ile Hacı Kasım Adı Kaldı Dillerde
kitaplarımda geçmişe özlem, başarı öyküleri ve halk biliminden yazılmayanları, yaşadıklarımı
ve gözlemlerimi yazdım. Bir Zamanlar Kayseri dizisinden yeni konular, yeni kısa öyküler,
trajik-komik olayları dosyalarında basıma hazırdır, yayınlatmayı düşünüyor ve düşlüyorum.
Yazarlık, şairlik serüveniniz nasıl başladı? Şiirlerim azdır. Bunları çoğaltıp ilk ve son olarak
bir kitapta toplamayı düşünüyorum. Yazarlık esas uğraş alanımdır. Maalesef bizim
toplumumuzda yazarları hep şair olarak algılayan insanlarımız çoktur. Ailemde değil yazar,
okuma yazma bilenler bile yoktur. Ama ben okumayı, gözlem yapıp notlar almayı,
seviyordum ta! Yedi yaşımda okula başladığımdan beri. Her zaman bir kâğıda veya ufak bir
deftere görüp, hissettiklerimden, duyduklarımdan yazıyor, yazıyorum. Okuma yazmayı
öğrendiğimden beri yazdıklarım bir yığın defterde, dosyalarda ve yüzlerce kâğıtlardadır.
Yerden bulduğum yırtık, kirli bir yazı ve bir kese kâğıdı bile benim için hep bir hazine
olmuştur ve bu tutkum artarak devam etmektedir. Kâğıtlara yazdım yazdım… İnşaat için nasıl
taş, kum, çimento, demir vesaire gibi malzemeler gerekirse benim yazmam içinde
kâğıtlarımda ki, defterlerimde ki harf dizileri yani yazılar malzememdir. Yazmak, okumak
benim için tiryakilik derecesinde bir tutkudur. Okumadığım, yazmadığım zaman sudan çıkmış
balığa dönüyorum. Yazdığım zaman deşarj oluyor içimi döküp rahatlıyorum. İslami, insani ve
edebi mesajlarda veriyorum. Yazarlık, şairlik serüveninizde sizi etkileyen isimler oldu mu?
Necip Fazıl, Sabahattin Ali, Mehmet Akif, Orhan Kemal, Ömer Seyfettin, Yaşar Kemal, Aziz
Nesin, Saik Faik, Ahmet Rasim, Refik Halid, Anton Çehov, Lev Nikolayeviç Tolstoy, Gogol,
Alfenso Daunt, Sadi Şirazi, Fiyodor Mihayloviç, Dostoyevski. Hangi tür eserleri takip
edersiniz? Toplumsal, gerçekçi, düzeni eleştiren, muhalif eserleri severim. Taşlamalı,
güldürürken düşündüren, trajik- komik olayları anlatan eserler hoşuma gider. Kıssadan hisse
çıkartan, ders veren, fabllar anlatan eserleri de okurum. Yazar şair, çalışarak mı? Yoksa
doğuştan kazanılmış bazı yetenekler mi olunur? Yazmak için çok okumak, gözlem yapmak,
toplumda ki trajik çarpık, bozuk yanlış durumları bir deftere veya kâğıda not düşmek gerekir.
Her kesimle düşüp kalkmak, kimsenin etkisinde kalmadan dinlemek, anlamak önemlidir.
Yazılı ve görsel medyayı takip etmek faydalıdır. Arı, yüzlerce tatlı ve acı çiçekten faydalanıp
bin bir emekle bal yapmaktadır. Yazmak çalışmakla, çile ile duygu ile emekle olur. Acılar,
sıkıntılar, dertler bizi pişirir ve yazma eylemine katkı sağlar. Yetenek ve ilhamların benim için
fazla önemleri yoktur. Günümüz dünyasını ve ülkemiz yazar ve şairler için avantaj ve
dezavantajlı yönlerinin sıralar mısınız? Günümüz dünyasında bilgisayar, internet, cep
telefonu, televizyon ve radyo neredeyse her evde ve herkeste vardır. Kitap, dergi ve gazete
gibi yazılı basın ilgi çekmez hale geldi. Acı bir durumdur bu. Cep telefonundan bile oyun

oynar gibi sokakta giderken bilgilenenler, görsel ve sesli faydalananlar gittikçe çoğalmaktadır.
Şiir kitaplarını çoğu yayın evi zarar ederim düşüncesiyle yayınlamaktan kaçınmaktadırlar.
Kitap çıkartmak gittikçe dezavantaja dönüşmektedir. Kitap fuarları, konferans, panel, kültür
ve sanat toplantıları ve belediyenin bu alanlara yardımcı olması, yazar ve şair derneklerinin
çalışmaları işin avantajlı tarafıdır. Kayseri, yazar/şair olabilmek için avantajlı bir ortam
sunuyor mu? Kayseri’de de yazar ve şair olabilmek için vasat bir ortam vardır. Yazar
olabilmek için heveslenenlere Türkiye Yazarlar Birliğinin Kayseri Şubemiz ücretsiz okur,
yazar okulu açtığı halde ilgi çok azdır. Yine de son senelerde olumlu gelişmeler vardır.
Büyükşehir belediyemiz ve başkanları sanat ve kültüre değer verdiler. Yoğun Burç Kültür
Evi, Hunat Medresesi sanata, kültüre katkı sağlıyor. Kale içinde de sanatçılar için sokak ve
yerler verileceğine memnun oldum. Sadece yazarlık ve şairlik yapılarak geçinebilmek
mümkün mü? Sadece yazar ve şair olarak geçinebilmek mümkün değildir. Sanatın ve kültürün
başkenti İstanbul’dur. Burada ulusal yazılı ve görsel basın çok etkilidir. Sanatçıları, şairleri,
yazarları Türkiye’ye ve birçok ülkeye yani milyonlarca kişiye tanıtmakta, eserlerinden
bahsetmektedirler. Kısaca eserlerin pazarlanması İstanbul’un imkânlarıyla yapılmaktadır.
Türkiye’de yazar ve şair olarak geçimini sağlayan insan sayısı iki elin parmak sayısını
geçmez. Kayseri’de yazar ve şair olarak bütün geçimini sağlayan kimsenin olmadığı
kanısındayım. Yazar ve şair olmak isteyenlere veya henüz yolun başında olanlara neler
tavsiye etmek istersiniz? Yazar ve şair olmak için yeteneğin ve ilhamın payı azdır. Her işte
olduğu gibi burada da çok çalışmak gereklidir. Üretmek için emek verilir. Okumak, olayları
analiz etmek, irdelemek sonra onları sentez edip edebi bir üslupla harmanlayıp yazmalıdır.
Hem sanat, hem halk için yazmak bu hususları iyi harmanlamak çok güzel ve faydalı olur.
Şair ve yazarın okulu yoktur. Öykü, şiir, roman ve tiyatro gibi özgün eserler ortaya çıkaranlar
gerçek şair ve yazarlarıdır. Daha doğrusu bunlar edebiyat sanatçısıdır. Bilimsel, tarihi ve dini
konularda kitap yazanlar araştırmacı ve derlemecilerdir. Özellikle yüce dinimizin büyükleri ve
tarihimizdeki değerli şahsiyetlerle ilgili yazılmış yüzlerce kitap ve kaynaklardan faydalanıp
kitap yazanlar daha fazla rağbet görüp, eserleri daha çok satmaktadır. Gerçek sanat eserleri ne
kadar iyi olsa bile ilgi azdır. Bu sebepten edebiyat sanatına soyunanlar maddiyatı
düşünmesinler sanat çiledir. Fedakârlıktır. Gerçek sanatçıların yüreklerinde düzenin
çirkinliklerinden yana dönen yel değirmeni olmak yerine onlarla savaşan Donkişot olmak gibi
bir delilik yatar. Özgün şiir yazanlar öykü roman tiyatro eseri ve senaryo yazarları benim baş
tacımdır. Çileli ve meşakkatli, hayli yorucu çalışma ile özgün yapıtlar üretmek bazen aykırı,
ezberleri bozan, şaşırtan, ilginç olayları yazmak önemlidir. Hayatın her safhasından damlalar
akıtan trajediyi, dramı, çarpıklığı bozukluğu, haksızlıkları, ezilenleri, sömürüyü eserlerinde
dile getirmeleri faydalı olur. Her zaman soyut değil, somut eserler iyidir. Topluma yarar
sağlarlar. Çile sabır çok okumak, düşünmek ve oturup saatlerce yazmak gerekir. Bunun için
bir kâğıt ve kalem yeterlidir. Çalışmak, çalışmak. Yolun başında olanlara son tavsiyem sabır,
metanet, kimseye tanışmamak, kendi tarzını ortaya koymak. Toplumu incelemek, notlar
almak, maddiyattan fedakârlık etmek. Tabi bu arada elinin altında kompozisyon kitapları,
imla kılavuzları, Türk Dili Kurumu’nun sözlüğü, gibi kitaplar bulunmalıdır ki imla hataları
olmasın, noktalama işaretleri yerinde ve uygun kullanılsın. Son olarak neler eklemek
istersiniz? Böyle güzel sorular hazırlayıp, bana söyleşi imkânı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Gazetenize başarılar diler, çalışan emekçi kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve hayat boyu
muvaffakiyetler diliyorum. Söyleşi: Bünyamin Gültekin
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