KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
13.01.2014–19.01.2014
HELAL SANA MEYSU
Türkiye'nin ilk meyve suyu markalarından Meysu, bir ilke daha imza attı. Meysu, üretim
süreçlerinde yaptığı köklü reformlarla, Türkiye'de "Helal" belgesini kullanmaya hak kazanan
ilk meyve suyu markası oldu.
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“Uluslararası Helal Konseyi” tarafından akredite edilen “Gıda ve Đhtiyaç Maddeleri
Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği” GĐMDES tarafından verilen belge ile,
Meysu markalı vişne, şeftali, kayısı, portakal, karışık nektar çeşitleri artık “Helal” belgeli.
Arap ülkelerine ihracat yapılacak
Kayseri’de 1948 yılında akide şekeri ve şekerleme ürünleri ile faaliyetine başlayan,
Türkiye’nin ilk gıda eksperi Güldüoğlu Ailesi’ne ait Gülsan Gıda çatısı altındaki Meysu,
aldığı helal gıda belgesiyle Arap ülkelerine meyve suyu ihraç edecek.
Meysu, alınan helal gıda belgesi sayesinde, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Katar
ve Irak gibi Arap ülkeleriyle birlikte uzak doğudaki Endonezya ve Malezya'ya meyve suyu
ihraç etmeyi hedefliyor. Irak'la görüşmeleri tamamlayan Meysu, önümüzdeki günlerden
itibaren ihracata başlıyor.
Kapasite %40 artacak
Helal belgeli ürünlerin dünyadaki ihracat payının 2.5 trilyon. Gülsan Gıda, Meysu üzerinden
aldığı helal gıda sertifikasıyla kapasitesini yüzde 40 arttıracak.
Yeni pazarların oluşmasıyla birlikte kapasite artırımına gidilecek firmada, ihracat yapılan ülke
sayısının da artması yönünde adımlar atıldı. Gülsan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Bekir
Güldüoğlu, 2014 yılının kendileri için ihracat ve kapasite artırım yılı olacağını vurguladı. 45
ülkeye fiili ihracat yapan Gülsan Gıda’nın helal gıda sertifikasıyla ülke sayısını 60'a
çıkarmayı, cirosunu yüzde 15 arttırmayı hedefliyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5113.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đmam Hatipliler birinci oldu
KOCASĐNAN ĐMKB ANADOLU ĐMAM HATĐP LĐSESĐ ATLETĐZM TAKIMI ĐL
BĐRĐNCĐSĐ OLDU
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Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi öğrencileri Atletizm 5000 bin metrede Kros Đl
Birinciliğini elde ettiler. Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm
yarışmalarında takım halinde birinci olan imam hatip lisesi kros takımı böylece büyük bir
başarıya imza attı. Atletizm takımı şu öğrencilerden oluştu; 9-D sınıfından Abdullah Kamış,
Yılmaz Topal, 9-E sınıfından Mustafa Derebaşı, 10-D sınıfından Burak Saylak, Cihan
Kahraman, M. Emin Karabulut.Bu başarısı ile Kocasinan ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi
takımı önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil etme
şansı da elde etmiş oldu. Konu ile ilgili bilgi veren imam hatip lisesi beden eğitimi
öğretmenleri Fatih Okur ve Hatice Ülker, okullarının il birinciliğinde olduğu gibi Türkiye
şampiyonasında da Kayseri’yi en iyi şekilde temsil ederek iyi bir dereceyle döneceklerine
inandıklarını belirttiler.Ayrıca, ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi öğrencileri geçtiğimiz
günlerde düzenlenen 4000 metre kros yarışmasında da il üçüncülüğünü elde ederek kürsüye
çıkmış, yine kız masa tenisi takımı da çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.Kocasinan
ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ayman da okul bahçesinde düzenlenen
törenle, okullarına başarılı dereceler getiren öğrencilere okul idaresi adına çeşitli hediyeler
verdi ve başarılarından dolayı öğrencileri kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5114.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Üstad’ın Kapısında, Mahcup Bekleyen Bir
Cumhurbaşkanı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın yaşamının anlatıldığı ‘Bekir Abi’ kitabında,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Yıldız’ın Sabah saat 3’te Necip Fazıl’ın evinin önünde
mahcup bekleyişlerini anlatan ilginç bir anekdot yer alıyor.
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Emir Kalkan ve Đrfan Birol’un hazırladığı ‘Bekir Abi’ kitabında Abdullah Gül ve Bekir
Yıldız’ın Necip Fazıl ile yaşadıkları ilginç bir anekdot yer alıyor. Kocasinan Belediye Başkanı
Bekir Yıldız’ın yaşamını konu alan kitapta Yıldız’ın Üstat Necip Fazıl ile birlikte geçirdiği 6
yıllık serüveni bir başlık altında anlatılıyor. Kitapta bu 6 yıllık serüvenden de ilginç birkaç
olay yer alıyor. Bunlardan biri de Yıldız’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve arkadaşları ile
birlikte Üstad’ı sabah saat 3’te ziyareti. Kitapta Yıldız ve arkadaşlarının zaman zaman
seminer ve konferanslar tertiplediklerini bu etkinlikte bazı hususların uzmanlara danıştıkları
belirtiliyor. Tartışıp çözemedikleri bir konuyu da Üstad’a danışmaya karar verirler. Sabah saat
3’te Üstad’ın kapısında kendilerini bulan Gül, Yıldız ve arkadaşları uzun bir tereddütten sonra
kapıyı çalarlar. Kısa bir süre sonra Üstad kapıyı açar ve içeri buyur eder. Olay ve olayın
devamı kitapta şöyle anlatılıyor;
“Bekir Yıldız ve arkadaşları Kayseri’de Türk Ocağı’nda başlayan okuma faaliyetlerini
Đstanbul’da da sürdürüyorlar, seminer ve konferanslar tertipliyorlardı. Bu konferans ve
seminerlere uzun uzun hazırlanıyorlar, uzmanlara başvuruyorlar ama yine de içinden
çıkamadıkları meselelerde Üstad’a müracaat ediyorlardı. Böyle bir seminer öncesi
aralarında tartışıp çözemedikleri bir konuyu danışmak üzere, Üstad’a gitmeye karar
verdiler.
Geceydi. Bekir Yıldız, Abdullah Gül ve birkaç arkadaşı evin yolunu tuttular. Üstad
Erenköy’de oturuyordu. Yeterli paraları yoktu, gidecekleri yere zaten toplu taşıma
araçlarıyla giderler, hatta çoğu zaman bilet parasını kurtarmak için dolmuşa, otobüse
de binmezler, tabana kuvvet saatlerce yol teperlerdi. Yine, yaya yapıldak saatlerce
yürüdüler.
Hem yürüyorlar hem konuşup tartışıyorlardı, iyice dalmışlardı konunun içine. Üstad’ın
kapısına vardıklarında birde baktılar ki sabahın üçü. Bu saatte Üstad’ı nasıl rahatsız
edebilirlerdi. Kapının önünde dikilip kaldılar. Tereddüt içindeydiler. Derken her nasılsa
cesaretlerini toplayıp zile bastılar. Çok geçmeden açıldı kapı. Üstad güler yüzüyle
karşılarındaydı. Onları coşkuyla, sevgi dolu bir ilgiyle karşıladı, içeri buyur etti. Hemen
önlerine çay, pasta, yiyecek içecek sıralandı.
Oysa Bekir Yıldız da, arkadaşları da o saatte rahatsız etmenin ezikliği içerisinde
kıvranıyorlardı. Bunu hisseden Üstad: “Yahu! Çocuklar,” dedi. “Ben sizi kaç gece
sabahlara kadar uyutmadım. Siz, kaç gece sabahlara kadar uykusuz kaldınız, benim
kitaplarımı okuyarak beyniniz zonkladı. Ne önemi var. Sakın rahatsız ettik diye
üzülmeyin, geldiğinize iyi ettiniz, ben de memnun oldum.”
Gerçekten de onları çok seviyordu Üstad ve onlar “evlatlarından daha yakındı.” Üstad
için.
Gönül bağları, inanç yoldaşlığı, şuur birliği, soy bağlarından daha yakın hale getirir
insanları”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5115.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri’nin Ekonomisi Masaya Yatırılacak
Erciyes Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi tarafından 24 ve 26 Nisan tarihleri
arasında 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu düzenlenecek.Sempozyumda, madencilik
sektörü, Kayseri Sanayiinin Yapısı ve Gelişimi, Kayseri Sanayiinde Kümelenme,...
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Erciyes Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi tarafından 24 ve 26 Nisan tarihleri
arasında 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu düzenlenecek.
Sempozyumda, madencilik sektörü, Kayseri Sanayiinin Yapısı ve Gelişimi, Kayseri
Sanayiinde Kümelenme, Mobilya Sektörünün Gelişimi, Kayseri Mobilya Sektörünün Rekabet
Gücü, Çelik Eşya Sektörünün Gelişimi, Bankacılık ve Finans Sektörü, Sağlık Hizmetleri,
Ticaret, Turizm Sektörü, Eğitim Hizmetleri, Üniversitelerin Kayseri Ekonomisindeki Yeri,
Ulaştırma ve Lojistik, Đnşaat sektörü, Enerji sektörü, Kayseri Ekonomisinin Göreli Gelişme
Performansı, Kayseri’de Đstihdamın Yapısı ve Değişimi, Kayseri’de Üretimin Yapısı ve
Değişimi, Kayseri’de Geleceğin Öncü Sektörleri gibi konuların ele alınacağı bildirildi.
Sempozyuma Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da davet
edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5116.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Suni Karlama Erciyes’te Yüzleri Güldürdü
Erciyes Dağı’nda yeterli kar yağışı olmaması sebebiyle yapılan suni karlama çalışması
turizmcilerin yüzünü güldürürken, kayak severler de karın tadını çıkardı.Suni karlama
çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde pistler bembeyaz...
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Erciyes Dağı’nda yeterli kar yağışı olmaması sebebiyle yapılan suni karlama çalışması
turizmcilerin yüzünü güldürürken, kayak severler de karın tadını çıkardı.

Suni karlama çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde pistler bembeyaz oldu. Hafta sonunu
fırsat bilerek Erciyes’e çıkan vatandaşlar, suni karlama nedeniyle kayak yapma konusunda
herhangi bir sıkıntı yaşamadı.
Hafta sonunu Erciyes Kayak Merkezi’nde değerlendiren vatandaşlardan Đsmet Köklü, “Kar
yağmamasına rağmen suni kar sayesinde kayak yapabiliyoruz. Eşim ve çocuklarımla geldim
hep beraber eğleniyoruz. Herkes mutlu ve çok güzel bir ortam var” dedi. Hatice Develioğlu
ise, “Kurstan arkadaşlarımızla güzel bir aktivite yapalım dedik. Kayseri’de de gelinebilecek
tek güzel mekan Erciyes. Kaymaya çalışıyoruz. Mutluyuz ve çok eğleniyoruz. Ufak tefek
kazalar oluyor. Az önce iki arkadaşın arasına girdim ama sıkıntı yok her şekilde eğleniyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5117.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kto'dan Üyelere Uyarı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyelik bilgilerini
güncellemeyen ve vadesi geçmiş aidat borcu bulunan üyelerin durumuna ilişkin açıklama
yaptı.Başkan Hiçyılmaz, 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyelik bilgilerini
güncellemeyen ve vadesi geçmiş aidat borcu bulunan üyelerin durumuna ilişkin açıklama
yaptı. Başkan Hiçyılmaz, 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince adresleri tespit
edilemeyen ve iki yıldır aidat borcunu ödemeyen üyelerin aidat tahakkuklarının
durdurulacağını belirtti. Hiçyılmaz, bu durumdakilerin üyeliklerinin iki yıl boyunca ASKI’ya
alınacağını ve askı süresi sonunda meslek grupları ile seçmen listelerinden silineceklerini
belirtti.Hiçyılmaz, meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyeler tarafından adres ve
durumları hakkında Kayseri Ticaret Odası'na bilgi verilmesi halinde yapılacak uygulamayı da
anlattı.Başkan Hiçyılmaz, geçmiş dönem aidat borçlarının ödenmesi halinde tekrar aidat
tahakkuklarının başlatılacağını ve meslek grubu ile seçmen listelerine yeniden kayıtlarının
yapılacağını ifade etti.
Đki yıl içinde adres ve bilgilerini güncellemeyen üyelerin ise kayıtlarının silineceğini belirten
Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde herhangi bir hak kaybı doğmaması
için ilgili tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda Oda sicil birimine
başvurmaları gerekmektedir. Üyelerimizin, adres ve bilgilerine ilişkin değişiklikleri kısa
sürede tescil ettirmeye ve Oda aidat borçlarını ödemeye davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5118.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kazak Öğrencilerden, 'Kazakistan Tanıtım
Günü'
Kayseri'de eğitim-öğretim hayatını sürdüren liseli ve üniversiteli Kazak öğrenciler, Kayseri
Uluslar Arası Öğrenci Derneği'nde (KUDER) bir araya gelerek "Kazakistan Tanıtım Günü''
düzenlediler. Tanıtım Günü'nde, Kazak kültürüne...

13 Ocak 2014 Pazartesi 09:44

Kayseri'de eğitim-öğretim hayatını sürdüren liseli ve üniversiteli Kazak öğrenciler, Kayseri
Uluslar Arası Öğrenci Derneği'nde (KUDER) bir araya gelerek "Kazakistan Tanıtım Günü''
düzenlediler. Tanıtım Günü'nde, Kazak kültürüne ait 'Çakçak', 'Meşhur Samsa', 'Baursak',
'Kazak mantısı' ve 'Rus salatası' yapıldı.
KUDER Eğitim Sorumlusu Müslüm Yalçın, "Daha önce Afganistan, Somali, Filistin,
Azerbaycan, Moğolistan, Endenozya, Fas, Yemen gibi ülkeler başta olmak üzere birçok
ülkeden misafir öğrenci kardeşimizle bu tür kültürel tanıtım faaliyetleri düzenledik. Bu
etkinliklerle misafir öğrencilerimizin memleket hasretlerini gidermelerine az da olsa katkı
sunmayı, farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olmayı, birlik beraberliğimizi pekiştirmeyi ve
tüm insanlığa 'Biz Bir Milletiz' mesajını bu öğrenci kardeşlerimiz aracılığıyla ulaştırmayı
amaçladık. Đnşaallah çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.
KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Blut da, ''Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği
olarak misafir öğrencilerimize yönelik birçok alanda faaliyet yürütmekteyiz. Şu an 37 farklı
alanda seminer programları düzenleyerek devam ettirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz başta
olmak üzere, burs, barınma, gıda, rehberlik gibi alanlarda da öğrencilerimize katkı sunmaya
gayret etmekteyiz" diye konuştu.
Ülke tanıtım faaliyetlerinin de en az diğer çalışmalar kadar önemli olduğunu ifade eden Bulut,
bu faaliyetlerin öğrencilerin hem birbirleriyle hem de Kayseri halkı ile tanışıp kaynaşmalarına
vesile olduğunu, diğer ülkelere ait tanıtım çalışmalarının da tüm hızıyla devam edeceğini,
amaçlarının KUDER bünyesinde bulunan tüm ülkelerle Kayseri halkını buluşturmak
olduğunu söyledi. Özellikle 3-4-5 Mayıs 2014'te Kayseri Meydan Parkı'nda gerçekleştirmeyi
planladıkları 7. Uluslar Arası Öğrenci Buluşması'nın çok önemli olduğunu söyleyen Mücahit
Bulut, "Yaşadığımız şu günlerde insanlığın her şeyden çok sevgi, barış ve hoşgörüye ihtiyacı
var. Yaklaşık 73 ülkeden öğrenci ile yürüttüğümüz faaliyetler inşaallah insanlığın huzura
kavuşacağı günlerin müjdeleyicisi olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5119.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bünyan’da Mevlit Kandili Coşkusu
Bünyan Merkez sağlık camiinde akşam namazına müteakip başlayan mevlit kandili
programına çok sayıda vatandaş katıldı. Bünyan belediyesi mevlid-i şerif programı öncesinde
Bünyan’da tüm camilere kandil simdi dağıttı.Bünyan Merkez sağlık...
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Bünyan Merkez sağlık camiinde akşam namazına müteakip başlayan mevlit kandili
programına çok sayıda vatandaş katıldı. Bünyan belediyesi mevlid-i şerif programı öncesinde
Bünyan’da tüm camilere kandil simdi dağıttı.
Bünyan Merkez sağlık camiinde akşam namazını müteakiben başlayan mevlit programını
Bünyan Đlahi gurubu seslendirdiği ilahilerle gecenin renklendirdi. Merkez Sağlık Camii imamı
Mehmet Yılmaz ve Bünyan Hamidiye camii imamı Kurban Cimşid hocanın okuduğu mevlid-i
şerif tilaveti gönülleri yumuşattı. Program Bayramlı camii imamı Đbrahim Görez’in kıldırdığı
yatsı namazı ile son buldu.
Camii çıkışında çok sayıda hayır sever vatandaş ve Bünyan Belediyesi tarafından kandil
simidi gül suyu ve çikolata dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5120.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đl Sağlık Müdürlüğü’nün Ab Projesinin
Kültürel Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Đl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü, Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 25 Ocak-7
Şubat 2014 tarihleri arasında Avusturya Vorarlberg Eyaletine yapılacak olan hareketlilik
faaliyetinin kültürel hazırlık programları devam...
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Đl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü, Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 25 Ocak-7
Şubat 2014 tarihleri arasında Avusturya Vorarlberg Eyaletine yapılacak olan hareketlilik
faaliyetinin kültürel hazırlık programları devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında Avusturya Fahri Konsolosu Mehmet Eğlenceoğlu tarafından
katılımcılara Avusturya hakkında bilgilendirme sunusu yapıldı. Tüm katılımcılara Avusturya
hakkında bilgilendirme, seyahat ve kişisel dosyaları dağıtıldı. Toplantının ardından ilk olarak
16 Aralık 2013 de başlanılan dil hazırlık kursu kapsamında Đngilizce dersi uygulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5121.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Tema'dan Toprak Ve Erozyon Semineri
TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilciliği tarafından öğretmenlere yönelik toprak ve erozyon
semineri verildi.Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toprak ve erozyon
seminerine ilgi yoğun oldu. Dört gün süren semineri TEMA vakfı...
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TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilciliği tarafından öğretmenlere yönelik toprak ve erozyon
semineri verildi.
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toprak ve erozyon seminerine ilgi
yoğun oldu. Dört gün süren semineri TEMA vakfı Kayseri Đl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ve
Temsilci Yardımcı Hakan Tatlı verdi. Nazife Talat Orhan Anaokulu’nda verilen toprak ve
erozyon seminerine çeşitli okullarda görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı. Seminerin son
gününde katılımcılara Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz imzalı seminer belgeleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5122.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Amatör Küme Derbisinden Beraberlik Çıktı
1. Amatör küme A grubunun lideri Gültepespor ile ikinci sırada yer alan Đncesu
Belediyespor'un mücadelesi, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Süper amatör kümeye yükselmeyi
hak eden iki takım Yavuz Özkan Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Karşılaşma,...
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1. Amatör küme A grubunun lideri Gültepespor ile ikinci sırada yer alan Đncesu
Belediyespor'un mücadelesi, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Süper amatör kümeye yükselmeyi hak eden iki takım Yavuz Özkan Stadı'nda karşı karşıya
geldiler. Karşılaşma, Gültepespor’dan Fatih Tekin ve Ahmet Duman'ın, Đncesu
Belediyespor’dan ise Ali Đğde ve Mehmet Akbuğa'nın attığı gollerle berabere tamamlandı.
Đncesu Belediyespor Onursal Başkanı ve Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, maç
öncesi futbolculara başarılar dilemek üzere Yavuz Özkan Stadı'na geldi. Belediye Başkanı
Zekeriya Karayol maç öncesi yaptığı açıklamada, 1925 yılında Đncesu Belediyesinin almış
olduğu kararla kurulan futbol takımının bugüne kadar geldiğini, son dönemde başarılı bir
performans sergilediklerini ve süper amatör kümeye yükselmeye hak kazandıklarını söyledi.
Karayol, Đkinci başkan Hasan Çiftçi’ye ve Genel Antrenör Ali Erhan Keleşoğlu'na ve
futbolculara, başarılarından dolayı teşekkür etti.
Genel Antrenör Ali Erhan Keleşoğlu, Đkinci Başkan Hasan Çiftçi ile Takım Kaptanı ve
Teknik Direktör Ali Đğde ise desteklerini esirgemeyen Đncesu Belediye Başkanına teşekkür
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5123.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Millet Oyuna Gelmedi 3 ayrı anketten çıkan
çarpıcı sonuçlar
GENAR Araştırma Şirketi, 17 Aralık operasyonunun ardından milletin ekonomik ve politik
algılarını değerlendirmek için önemli bir anket çalışması yaptı.
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GENAR Araştırma Şirketi , 17 Aralık'ta başlatılan soruşturmanın ardından halkın
ekonomik ve politik algılarını değerlendirmek için bir araştırma yaptı . 30 büyükşehirde
yapılan ankete 3 bin 181 kişi katıldı . Anketten, milletin 17 Aralık
soruşturmasına güvenmediği sonucu çıktı. Đşte başlıklar halinde çıkan sonuçlar :
ARKASINDA GÜLEN CEMAATĐ VAR: "17 Aralık operasyonu gerçek bir yolsuzluk
operasyonudur, arkasında hiçbir siyasi amaç yoktur görüşüne katılıyor musunuz?" diye
soruldu . Katılımcıların yüzde 57.3'ü "Hayır" dedi. Operasyonun arkasında Fethullah Gülen
cemaatinin olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73 iken, ankete katılanların yüzde 73.9'u da
paralel devletin varlığına inandığını söyledi.
ARKASINDA ULUSLARARASI GÜÇLER VAR: Operasyonun arkasında uluslararası
güçlerin olduğuna inananların oranı yüzde 70.6 iken, ankete katılanların yüzde 63.3'ü son
hadiselerin büyüyen Türkiye'nin önünü kesmek için yapıldığına inandığını belirtti.

HÜKÜMET HAKLI: "17 Aralık'tan beri süregelen AK Parti Hükümeti ve Gülen cemaati
arasında yaşanan tartışmada hükümeti mi yoksa cemaati mi haklı buluyorsunuz" sorusuna
verilen yanıtlarda "Hükümet haklı" diyenlerin oranı yüzde 61.7, yüzde 17.2'si "cemaat
haklı" dedi. " Dershaneler konusunda hükümet mi yoksa Gülen cemaati mi haklı" sorusuna
katılımcıların yüzde 57.8'i hükümetin haklı bulduğunu söyledi. Cemaati haklı bulanlar ise
sadece yüzde 28.8 oranında kaldı.
17 ARALIK'TA HEDEF BAŞBAKAN: "Đçinde yolsuzluk olabilir fakat gerçekte siyasi bir
operasyondur ve hedefi başbakandır görüşüne katılıyor musunuz" sorusuna katılımcıların
yüzde 52.9'u " Hedef Başbakan Erdoğan" dedi.
CHP'LĐLERDEN CEMAATE HAYIR: Gülen cemaati ile CHP bir ittifak içinde olursa siz
bu ittifaka oy verir misiniz?" diye soruldu . Katılımcıların Yüzde 94.3'ü "Hayır" dedi.
Aynı soruya sadece CHP seçmenlerinin yüzde 74.4'ü yine "Hayır" dedi.
Katılımcıların yüzde 48.9'u da 2015'te de iktidarda AK Parti'nin olması gerektiği görüşünde.
CHP 25.3 ile ikinci görünürken, koalisyon olur diyenlerin oranı 22.4. Katılımcıların yüzde
47.5'i de Türkiye'deki en karizmatik liderin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu
söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 14.2 ile ikinci sırada yer alırken, MHP lideri
Devlet Bahçeli yüzde 10.1 ile üçüncü BDP lideri Selahattin Demirtaş yüzde 5.2 ile dördüncü
oldu. >>haber7>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5124.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Euro yükselişte Altın ise hala düşüyor
Finans yatırım araçlarında en yüksek getiri Euro’da gerçekleşti. En çok yatırım yapılan altının
ise yerini şimdilik Euro aldı. Kayseri piyasalarının yatırım gücünün yapılan araştırmalar
neticesinde Euro’ya geçtiği görülüyor. Yatırımların en güvenli finansı durumunda olan altın
yerini dövize bırakmışa benziyor. Tabi bu değerlendirmeler süreklilik arz etmese bile Üretici
Fiyatlar Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyatlar Endeksi(TÜFE) değerleri indirgendiğinde en
yüksek reel getirinin dövizde olduğu gözleniyor.
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Uzmanlar bu piyasa takası diyebileceğimiz bu durumu ülkemizde son günlerde meydana
gelen ve adına “17 Aralık” da ki yolsuzluk operasyonuna bağlamış olsalar bile borsa yatırım
değerlerindeki değişimler bu durumun en büyük tetikçisi. Genel olarak üretici ve tüketici fiyat
endeksinin değişim tablosunu incelediğimizde;

Euro kazandırıyor
En yüksek reel getiri, 2013 Aralık ayında, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ile indirgendiğinde
%2,39,Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,06 oranlarıyla Euro’da
gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %0,85 oranında
reel getiri sağladı. Buna karşılık, Borsa Đstanbul (BIST) 100 Endeksi %6,31, külçe altın %3,54
ve mevduat faizi %0,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise
Amerikan Doları %1,50 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi %5,70, külçe altın
%2,92 ve mevduat faizi %0,05 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Bu özellikle altın
piyasalarında ki düşüşü etkilen son ayların en önemli değerli oldu. Kayseri’de ki kapalı çarşı
esnafı da altının bu ekonomik dalgalanmasından zararlı çıkanlar oldu. Esnafın piyasalardaki
bu dalgalanmanın sebebini tek bir şeye bağlamadıklarını söyleseler de en çok ülke genelinde
yaşanan olumsuz olayların ve havanın etkisi olduğunu düşünüyorlar. Euro’da ise bilinenin
pekte aksine olan bir seyir ile devam ediyor.
Kaybettiren altın oldu
Euro üç aylık değerlendirmede; ÜFE ile indirgendiğinde %2,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise
%2,62 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe
altın ÜFE ile indirgendiğinde %9,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,44 oranında
yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre Euro;
ÜFE ile indirgendiğinde %8,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,40 oranında yatırımcısına
en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde
%11,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren
yatırım aracı oldu.
Haber: Mahmut Hop(stjyer)
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Euro’da gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde; Euro, ÜFE ile indirgendiğinde
%13,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,72 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi
sağladı. Diğer taraftan, külçe altın ÜFE ile indirgendiğinde %21,60, TÜFE ile indirgendiğinde
ise %21,92 oranında yatırımcısına en
çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı(KTO) Mahmut Hiç Yılmaz ise konu ile ilgili önceki günlerde
Kayseri’de ki konut, üretim ve tüketim ile ilişkili olan şu ifadeleri kullanmıştı “ Endekste tüm
il merkezlerinden ve 74 ilçeden ve ayda 27.500 işyerinden 375.000 fiyat derlenmekte ve 4252
kiracı endeks kapsamında takip edilmektedir. TÜFE'de, nüfusun gelir gruplarına veya coğrafi
bölgelere göre herhangi bir ayırımı yapılmadan, Türkiye içinde yaşayan toplam nüfus olarak
alınmaktadır. Ayrıca, endeksteki fiyatlar peşin satın alma fiyatlarıdır. ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5125.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bizim Eyvan bu hafta Moğol Đstilası’nı konuştu
Tarih olmasa da onlar sürekli tekerrür etmekte. Yakıp yıkmalar, kırıp dökmeler, kanlar
akıtmalar… Dünyanın o güne kadar hiç görmediği boyutta bir istila hareketi ... Đslam tarihinin
dönüm noktalarından biri... Cengiz önderliğindeki Moğolların tarih sahnesine çıkışları, Đslam
ülkelerine doğru ilerleyişleri, Harizmşahlar idaresindeki zengin şehirleri yerle bir edişleri...
Cengiz’den sonra gelen Hülagü’nün Đsmaillileri ortadan kaldırışı, Bağdat’ın düşüşü, Abbasi
Devletine son verişi…
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Yaklaşık on yıldır haftanın her Cuma günü edebiyat, sanat, tarih, tasavvuf, müzik, din… vb
gibi konular ile kültür-sanat sohbeti yapan Bizim Eyvan dergisi bu hafta Ahmet Özdemir’in
“Moğol Đstilası” kitabı konuştu. Her hafta oluşturulan serinin kitabını sırası gelen hafta da
anlatanlara “Eyvan Beyi” adı veriliyor. Bu hafta kitabı Ebubekir Sönmez anlattı.Kitabın
anlatımından önce kitabın tanıtımı ve sonrasında yazarın özgeçmişinin anlatılmasından sonra
Moğolların Asya ve diğer coğrafyalar üzerindeki istilaları kaynaklar ışığında anlatıldı.Tarihte
en büyük sınırlara sahip devlet olan Moğol Đmparatorluğu istila ederek, yakarak yıkarak sahip
oldu topraklarda binlerce masumu kılıçtan geçirdi. Doğu Avrupa , Asya, Çin, Sibirya
ovalarını işgal eden Moğollar devlet yaşamı boyunca istilalar da toplam 5 milyondan fazla
insanın ölümüne sebep olmuşlardı. Sınırları Çin denizinden Karadeniz ve Akdeniz’in batısına
kadar ulaşıyordu. Kitapta Moğollar’ı hüküm sürdüğü coğrafyalar ve bu coğrafyalarda yapmış
olduğu istilalar, Çin ile siyasi, ticari, kültürel temaslar dan Devletin çöküşü, Abbasiler’in
yıkılışına kadar geniş bir perspektifte analiz edilen kitap, Moğollar’ın tarihini ele alan
kapsamlı da bir çalışma.Haber: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5126.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Tavuğa Hücum…
Türkiye Đstatistik Kurumu 2013 Kasım ayındaki kümes hayvancılığında ki üretimin verilerini
yayınladı.
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Kasım ayı içerisinde tavuk, yumurta, hindi üretimi ile ilgili açıklanan sonuçlarda ne kadar çok
tavuk ve hindi tükettiğimiz ortaya çıktı.
Elde edilen sonuçlarda kasım ayından bir önceki aya göre %2,2 oranında yumurta üretimi
azalırken bir önceki yılında aynı ayına göre de bu oran yükseldi, %9,2 oldu. Tavuk
yumurtasında ki üretim de 1,4 milyar adet olarak belirlendi.
Kasım’da daha çok hindi yedik
Kesilen tavuk sayılarında kasım ayından önceki aya göre %12,1 oranında artış yaşanırken, bir
önceki yılında aynı ayına göre %4,1 oranında düşüş yaşandı. Kasım ayında kesilen hindi
sayısı ise hem önceki yıllara göre hem de 2013 Kasım ayına göre büyük oranda artış gösterdi.
Hindi bir önceki aya göre %10,4 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre de %0,6
artış gösterdi. Bunda en büyük pay üreticilerin 2014 yılı kutlamaları için daha fazla hindi
üretmeleri de etken oldu. Bu sonuçlar neticesinde 78 milyon tavuk kasım ayında kesildi.
Hindi ise 396 bin adet kesildi. Tavuk ve hindi üretimlerinde de önceki aynı ayın verilerine
göre hem de yıla göre daha fazla üretildiği saptandı. Tavuk üretimi 133.956 ton olurken hindi
ise 3.570 olarak üretim gerçekleştirdi.
Haber: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5127.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kocasinan'dan 1.2 Milyonluk 2 Đhale
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılı taşıma ve güvenlik hizmetleri alımı için
yaklaşık maliyetleri toplamı 1,2 milyon lira olan 2 ayrı ihale yaptıklarını söyledi.Başkan Bekir
Yıldız, 2014 yılı için 23 kişi, 12 ay süreyle...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılı taşıma ve güvenlik hizmetleri alımı için
yaklaşık maliyetleri toplamı 1,2 milyon lira olan 2 ayrı ihale yaptıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, 2014 yılı için 23 kişi, 12 ay süreyle belediye hizmet binası ve bağlı
birimlere özel güvenlik alımı ve 2014 yılı 12 şoförlü araç kiralama hizmet alım işi için
yaklaşık maliyetleri toplamı 1,2 milyon lira olan 2 ihaleyi yaparak sonuçlandırdıklarını
kaydetti.
Kocasinan Belediyesi Đhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan yönetiminde yapılan
yaklaşık maliyeti 548 bin lira olan 23 kişilik, 12 ay süreli belediye hizmet binası ve bağlı
birimlerin özel güvenliğinin sağlanması için açılan ihaleye 5 firma katıldı. Haspaylan, ihale
dosyalarında yaptıkları inceleme sonucunda; 449 bin lira teklif veren Đtimat Özel Güvenlik'in
ihaleyi kazandığını belirtti.
Haspaylan yaklaşık maliyeti 673 bin lira olan 2014 yılı için 12 şoförlü araç kiralama işi
ihalesine 2 firmanın katıldığını, 440 bin lirayla en düşük teklifi veren Ünlüler Tur'un ihaleyi
kazandığını bildirdi. Sözleşme şartlarına göre; Kocasinan Belediyesi'nin kullanımı için 6
binek taksi, 3 panelvan, 3 arazi aracının temin edileceğini kaydeden Haspaylan, "Araçlar 2012

modelden daha aşağı model olmayacak. Günlük 90; yıllık da 301 bin km yol yapacak.
Şoförlere ulaşım ve yemek ücreti ödenecek. 301 bin kilometreyi geçtiği takdirde fark ücreti
hesaplayıp ödeyeceğiz" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5128.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

“Sporda Da Model Şehir Olduk“
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Spor Adamları Derneği'nin
Erciyes'te gerçekleştirmiş olduğu Sevgi ve Dostluk Gecesine katıldı. Kayseri'de spor alanında
yapılan yatırımların konuşulduğu gecede Spor Adamları Derneği'nce...

13 Ocak 2014 Pazartesi 14:08

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Spor Adamları Derneği'nin
Erciyes'te gerçekleştirmiş olduğu Sevgi ve Dostluk Gecesine katıldı. Kayseri'de spor alanında
yapılan yatırımların konuşulduğu gecede Spor Adamları Derneği'nce Başkan Özhaseki'ye
plaket verildi.
Kayseri Spor Adamları Derneği'nin düzenlediği Sevgi ve Dostluk Gecesi'ne katılan Başkan
Mehmet Özhaseki, masaları gezerek geceye katılanlarla selamlaştı. Geceye, Talas Belediye
Başkanı Rıfat Yılırım ile amatör ve profesyonel spora hizmet veren isimler katıldı.
Gecede konuşan Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halim Demir ile Derneğin Yönetim
Kurulu Üyesi Halil Severcan derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek katılımcılara
teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında spor adamları
ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aramızdaki ortak duygu spor, ama
spordan da önce Kayseri. Hemşehri olmak, aynı toprağın insanı olmak elbette önemlisi" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlardan bahseden ve özellikle büyük projelerin
yapımında yaşanan zorluklara değinen Başkan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hizmet
etmek emin olun kolay değil. Bir taraftan finans sorununu çözeceksiniz. Bir taraftan da işleri
yürüteceksiniz. Stadın yapım hikayesini size anlatsam 1 saat sürer. Çektiğimi bir Allah biliyor
bir de ben biliyorum. Ömrümden beş sene götürmüştür bu stad. Đş yapması öyle zor ki. Đş
yapmazsanız hiçbir sıkıntı yok. Çok iş yaptıysanız, çok söz söylenir. Đçimden gelen hep şu
oldu. Allah nasip etti bu göreve geldik. Boğazımızdan bir şey geçmedikten sonra hepsinin
hesabını Allah'ın izniyle veririz, sonuna kadar devam edelim dedim. Hayalim dışarda görülen
güzellikleri şehrimize kazandırmak oldu. Sonra da insanların duasını almak. Allah'a şükür
model olduk. 'Model şehir' diyorlar, 'marka şehir' diyorlar gurur duyuyoruz. Şehrimizin stadı
ile övünüyoruz. Kayseri'de milli maçları hiç görmezdik. Dünya şampiyonasının bir ayağı
yapıldı şehrimizde. Spor salonumuz da keza öyle. Dünya Basketbol şampiyonası yapıldı.
Amatör sporlar için binden fazla okulda ve bölgede mini sahalar yapıldı. Daha pek çok tesisi
sporun hizmetine sunduk." Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halim Demir, de
konuşmasında "53 yıldır sporun içindeyim. Bu tesisleri, bu imkanları hayal edemezdik.
Kayseri'yi dünyada örnek şehir haline getirdiniz. Yurt içinde ve yurt dışında belediye

başkanları sizleri hayranlıkla takip ediyor" diyerek Başkan Özhaseki'ye şükran plaketi takdim
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5129.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayserispor, Barbekü Partisinde Stres Attı
Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından
Kayserispor'da futbolcular ve teknik ekip, düzenlenen barbekü partisinde stres
attılar.Kaldıkları otelin bahçesinde düzenlenen barbekü partisiyle ilgili...
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Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından
Kayserispor'da futbolcular ve teknik ekip, düzenlenen barbekü partisinde stres attılar.
Kaldıkları otelin bahçesinde düzenlenen barbekü partisiyle ilgili kulübün internet sitesinde yer
alan açıklamada, ''Antalya'da kamp yapan takımımız barbekü partisiyle çalışmalarına kısa bir
mola verdi. Morallerinin yüksek olduğu gözlenen futbolcularımızın eşleri ve aileleri de
kampımızı ziyarete gelerek futbolcularımıza moral verdiler" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5130.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayserigaz, Tasarrufu Öğretiyor
Kayseri'nin doğalgaz tedarikçisi Kayserigaz, başlattığı 'Doğalgaz Eğitim Evi Projesi' ile
doğalgaz kullanıcılarına ve ilkokul öğrencilerine, doğalgazın güvenli ve verimli kullanılması
konusunda eğitim veriyor.Kayserigaz Müşteri Hizmetleri...
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Kayseri'nin doğalgaz tedarikçisi Kayserigaz, başlattığı 'Doğalgaz Eğitim Evi Projesi' ile
doğalgaz kullanıcılarına ve ilkokul öğrencilerine, doğalgazın güvenli ve verimli kullanılması
konusunda eğitim veriyor.

Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, Kayserigaz olarak Doğalgaz Eğitim
Evi Projesi başlattıklarını belirterek, ''Bu projenin aslında başlama nedeni, halkımızdan gelen
taleplerdi. Fark ettik ki, halkımız özellikle doğalgazın verimli ve tasarruflu kullanılması
konusunda eksik bilgiye sahipler. Aynı zamanda doğalgazlı şömine, doğalgaz sobası gibi son
teknolojik cihazlar konusunda yeteri kadar bilgileri yok. Bütün bunları düşündük. Aynı
zamanda doğalgazın güvenli kullanılması konusunda da halkımızı bilgilendirmeye karar
verdik. Böylece Doğalgaz Eğitim Evi Projimizi başlattık. Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi
imzalayan müşterilerimizi örnek evimize davet ediyoruz. Burada müşterilerimize doğalgazı
nasıl kullanacakları konusunda uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Aynı zamanda nasıl daha
verimli kullanırlar, faturalarını nasıl daha düşük ödeyebilirler, bunları da uygulamalı olarak
gösteriyoruz'' dedi.
Doğalgaz Eğitim Evi'nde sadece müşterilerine eğitim vermediklerini ifade eden Bahtiyar,
''Đlkokullardaki öğrencilerimize, resmi kurumlarımıza özel günler düzenleyerek aynı
eğitimleri veriyoruz. Her yaş grubuna göre özel eğitimler veriyoruz. Bu çalışmamızın çok
olumlu geri dönüşlerini de alıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Bu arada, eğitim için Büyükşehir Belediyesi'nin doğalgazlı otobüsü ile Kayserigaz'a gelen
ilkokul öğrencilerine, Doğalgaz Eğitim Evi'nde doğalgaz kullanımı, çevrenin korunması ve
temiz çevre konularında bilgiler verildi. Kayserigaz yöneticileri, öğrencilere çeşitli hediyeler
de verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5131.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

250 Bininci Seyirciye Plaket
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tiyatro
gösterilerini izleyenlerin sayısı 250 bini aştı. 250 bininci izleyiciye Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından plaket verildi.Kayseri Büyükşehir..
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tiyatro
gösterilerini izleyenlerin sayısı 250 bini aştı. 250 bininci izleyiciye Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından plaket verildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2005 yılından beri her hafta iki oyunu tiyatro izleyicisi ile
buluşturuyor. Pera's Pandıras adlı oyunla başlayan ve şu sıralar Yeşil Papağan Limited ile
devam eden bu süreçte tiyatroseverler yüzlerce oyunu ücretsiz izleme imkanı buldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro faaliyetleri bugüne kadar 250 bini aşkın izleyici
tarafından takip edildi. 250 bininci izleyici olan Koçyiğit ailesi plaketle ödüllendirildi. Yeşil
Papağan Limited adlı oyunu izlemek üzere gelen Gamze ve Özcan Koçyiğit'e Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan tarafından plaket ve çiçek
verildi. Hemşire Gamze Koçyiğit, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu tür etkinliklerle bizi
buluşturması çok güzel. Biz bunlardan çok mutluyuz ve devam etmesini istiyoruz" diye

konuştu. Özcan Koçyiğit ise 250 bininci seyirci olduklarını öğrenmelerinin güzel bir sürpriz
olduğunu dile getirerek "Belediyemize çok teşekkür ederiz. Güzel bir anı olacak" dedi.
"TĐYATRODA MERKEZ OLDUK"
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan da Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin önderliğinde yıl içinde tiyatrodan konsere, resim
sergisinden kültür turlarına kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu
etkinliklerimizden biri de tiyatro. 2005 yılından bugüne kadar düzenli olarak
gerçekleştirdiğimiz tiyatro faaliyetlerinde bugün 250 bininci izleyicimize plaket takdim
ediyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Belli bir takvim dahilinde hafta içi ve hafta sonu hem
büyükler hem küçüklere yönelik olarak düzenlediğimiz tiyatro oyunlarının yanı sıra alanında
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası organizasyonu olan Liselerarası Tiyatro Festivali şehrin bu
konuda bir cazibe merkezi olmasını sağladı. Belediye olarak şehrimizdeki amatör tiyatro
topluluklarına kapı açarak ve profesyonel tiyatroları Kayseri'ye getirerek dolu dolu tiyatro
günleri yaşatıyoruz. Bütün oyunlarımızın ücretsiz olduğunu da hatırlatarak Kayserilileri
etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu.
BÜYÜKŞEHĐR'DEN NOSTALJĐ GECESĐ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca Tango Alaturka
Gecesi düzenlendi. Gecede, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği korusu
tarafından geçmişte tango sanatçılarının seslendirdiği birbirinden güzel eserler icra edildi.
Şehir Tiyatrosunda düzenlenen ve büyük ilgi gören konser, salonu dolduran seyirciler
tarafından coşkuyla izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5132.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Esnaftan Menemenli Teşekkür
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Nato Taksi durağında çalışan esnafın daveti
üzerine öğle yemeğinde taksici esnafının konuğu oldu. Esnaf, Başkan Özhaseki için menemen
hazırlığı içindeydi; ancak Başkan ziyarete erken...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Nato Taksi durağında çalışan esnafın daveti
üzerine öğle yemeğinde taksici esnafının konuğu oldu. Esnaf, Başkan Özhaseki için menemen
hazırlığı içindeydi; ancak Başkan ziyarete erken gelince menemeni tamamlayan Özhaseki
oldu. Yumurtaları ustaca kıran Başkan Özhaseki, menemen içindeki yumurtanın çırpılması ve
domatese yavaş yavaş karıştırılması gerektiğini ifade ederek menemen yapımında da
maharetli olduğunu gösterdi.
Taksici esnafı Başkan Özhaseki'yi "Duraklarımız çok güzel oldu, elinize sağlık" sözleriyle
karşıladı. Başkan Özhaseki de durakları belediyeye yük getirmeden modern hale getirdiklerini

belirterek, "Şehir merkezindeki duraklar yap-işlet modeli ile yenilendi. Yeni duraklar için
görüşmeler sürüyor" dedi.
"ÖZHASEKĐ ĐLE ÖVÜNÜYORUZ"
Başkan Mehmet Özhaseki'nin Nato Taksi durağını ziyaret ettiği haberini alan Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de durağa gelerek Başkan Özhaseki'ye eşlik etti.
Başkan Özhaseki'ye ATM'li yeni durakları kastederek "Allah sizden razı olsun, şu güzelliği
ortaya çıkardınız" diyen Ali Ateş, "Halkla iç içe olduğunuz için size çok büyük sevgi saygı
gösteriliyor. 81 vilayete örnek olacak şekilde esnafa destek veriyorsunuz. Herkes esnafa sizin
gibi yaklaşmıyor. Sizin gibi başkanımız olduğu için övünüyorum. Siz kimseyi kırmadan
dökmeden hizmet yapıyorsunuz. Sizin idare sisteminiz sayesinde halk huzur içinde.
Kayseri'deki kaynaşmayı siz sağladınız. Şehrimizdeki kardeşliğin dostluğun mimarı
sizlersiniz. Her işinizle örnek oldunuz. Allah gücünüzü artırsın" şeklinde konuştu.
Başkan Özhaseki ise bu şehrin mayasında esnaflık kültürü olduğunu belirterek, "Ticaret
adamı nizahı sevmez" dedi ve ticaret şehri Kayseri'nin kendi içinde bir huzuru olduğunu
söyledi. Özhaseki bu huzurun bozulmaması gerektiğini vurguladı.
ESNAF ĐLE MENEMEN YEDĐ
Nato Taksi'de daha sonra sofra kuruldu, menemen getirildi ve afiyetle yenildi. Öğrenciliği
döneminden dolayı kolay yapılan yemekleri iyi bildiğini söyleyen Başkan Özhaseki,
"Yumurtadan 10 çeşit yemek yapardık" dedi. Belediye hizmetlerinin yoğunluğu nedeniyle
evinde nadiren çocukları ile birlikte kahvaltı yapabildiğini ifade eden Özhaseki, "Çoluk
çocuğu biraraya getirebildiğim zamanlarda mutfağa girip menemen yapıyorum" diye konuştu.
Başkan Özhaseki'ye davetlerini kırmadığı için teşekkür eden taksici esnafı da vatandaşla her
zaman bir arada oldukları için şehrin nabzını çok iyi tuttuklarını belirterek, Başkan
Özhaseki'nin halk tarafından çok sevildiğini ve buna sürekli şahit olduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5133.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

“Kayseri'yi Övünçle Anlatıyoruz“
Türk sinemasının ünlü aktörü Kadir Đnanır, sinema ve tiyatro sanatçısı Jülide Kural ile birlikte
Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Erciyes'te biraraya gelen
Kadir Đnanır, "Kayseri, başkanımızın gösterdiği...
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Türk sinemasının ünlü aktörü Kadir Đnanır, sinema ve tiyatro sanatçısı Jülide Kural ile birlikte
Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Erciyes'te biraraya gelen
Kadir Đnanır, "Kayseri, başkanımızın gösterdiği performans ile ülkemizin güzide
merkezlerinden biri oldu" dedi.
Türk sinemasının en ünlü isimlerinden biri olan Kadir Đnanır'a Kayseri ziyaretinde sinema ve
tiyatro sanatçısı Jülide Kural da eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,

Vali Orhan Düzgün ve Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın da katılımıyla Erciyes'te
Kadir Đnanır ile biraraya gelerek sohbet etti.
Kayseri'yi çok beğendiğini belirten Ünlü Aktör Kadir Đnanır yaptığı açıklamada, "Kayseri'yi
çok yakından takip ediyoruz. En güzel merkezlerimizden birisi. Özellikle başkanımızın
gösterdiği performans ve içinde yaşayan halkın sahiplenmesiyle ülkemizin güzide
merkezlerinden birisi oldu. Onur duyduğumuz, herkese övünçle anlattığımız Anadolu'nun çok
önemli bir merkezi. Kısa bir ziyaret için geldim. Đnşallah en kısa zamanda uzun geleceğim"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5134.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Allah Rasulunun Elini Tutmak” Konulu
Konferans Verildi
Yazar Ahmet Taşgetiren Altınoluk dergisinin davetlisi olarak geldiği Kayseri de “Allah
resulünün elini tutmak”konulu bir konferans verdi.
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Kadir Has Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa katılım son yıllarda görülen en fazla
katılımlardan birisi oldu. Altınoluk yazarlarından Abdullah Sert’inde konuşmacı olarak
katıldığı konferansta Abdullah Sert”Allah resülü getirin şu hayatınızı benimkine benziyor
mu? Dediğinde benzemeyen tarafımız onun mübarek hayatına benzeyen tarafından fazla
olmamalı dedi. Devamla resulullah s.a.v.;”Ben ahrete sizden evvel gideceğim sizin için
hazırlık yapacağım buluşma yerimiz havz ı Kevser olacaktır. Ben Allah ı inkar etmenizden
ona şirk koşmanızdan korkmuyorum ama birbirinizle didişip tefrikaya düşmenizden ve
helakinizin tefrikalar ve fitneler yüzünden olmasından korkuyorum” hadisi şerifi
muvacehesinde konuştu.
‘MÜSLÜMANLARIN GÜNDEMĐNĐ MÜSLÜMAN OLMAYANLAR BELĐRLĐYOR’
Resulullah hayatımızda ne kadar varsa hz peygamberin elinden o kadar tutuyoruz demektir.
Bu günler onu hatırlamak ve hayatımızı onun umdeleri müvacehesinde yeniden tanzim etme
günüdür. Bu toplantının Kayseri ye ve bize hayatımızı resulullahın çizgisine döndürmeye,
hayatımızı yeniden onun istediği şekilde tanzim etmeye vesile olmasını dilerim. Onun elini
tutabilseydik rahmet insanı, rahmet toplumu olurduk. Şeytan tefrika ve fitne ekemez buna
gücü yetmezdi. Ahlak insanı, erdem insanı olurduk, merhamet, şefkat ve dürüstlük önde gelen
vasfımız cömertlik ve infak nifakın yerine geçerdi. Đnsana karşı, eşyaya karşı, hayvana karşı
merhametlimiyiz? Kendimizi yeniden muhasebeye çekelim. Bu günkü halimizle resulullahla
aramızda kapanması gereken büyük mesafeler var.Kur an ahlakıyla aramızda mesafeler
var.Amerikadan bakınca, Japonya dan bakınca bakın Đslam ahlakına denecek ve imrenilecek
toplumsal üstün bir ahlakımız yok. Resulullahın elinden tutabilseydik mutlu aileler olurduk.
Yıkıntılar,boşalmalar, ailevi cinayetler bu kadar olmazdı. Türkiyeli, Bosnalı, Arabistanlı

Müslümanlar bir araya gelip güçlü ümmet olmayınca vahdet ve kardeşlik de olmuyor, izzet ve
şeref de olmuyor. Đdeal bir hayat yaşamak için ideal insanın elinden tutmak onunla
aynileşmek zorundayız. Bu gün Đslam ülkelerinde olan bitenlerin hiçbirisi kendi
insiyatifleriyle gelişmiyor. Dışarıdan kumanda edilen günlere esir edildik, Đslam dışı güçlerin
yörüngesinde savruluyoruz. Kendimize gelmemiz yeniden siyasetimizi, ekonomimizi,
ahlakımızı ve ailemizi tekrar onun istediği minval üzere yeniden tanzim etmek zarureti vardır.
“diyen yazar Ahmet Taşgetiren Kayseri de Altınoluk kitabevinde de kitaplarını imzalayarak
okuyucularıyla sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5135.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Böyle ceza görülmedi Đki Bidon Mazota 13 Yıl
Hapis Cezası
Kayseri’de, iki bidon mazot çaldıkları iddia edilen iki kardeşe 13 yıl hapis cezası verildi.1.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar M.K.(27), H.K. (22) ve avukatları
hazır bulundu. Đddiaya göre, M.K. ile H.K., 22 Ağustos...
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Kayseri’de, iki bidon mazot çaldıkları iddia edilen iki kardeşe 13 yıl hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar M.K.(27), H.K. (22) ve
avukatları hazır bulundu. Đddiaya göre, M.K. ile H.K., 22 Ağustos 2013 tarihinde Develi
Gezbel yolu üzerinde bir şantiyeye ait kepçelerin mazot depolarından piyasa değeri 200 TL
olan iki bidon mazot çalmaya kalkıştı. Şantiyeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan kepçelerden
mazot çalmak isteyen M.K. ve H.K., şantiye bekçisi K.G. tarafından fark edildi. Duruma
müdahale etmek isteyen bekçi K.G.’yi havaya ateş açarak korkutan M.K. ile H.K. olay
yerinden araçla uzaklaştı. Olayı gören şantiye bekçisi K.G., aracın plakasını alarak durumu
jandarmaya bildirdi. Jandarmanın bir aylık takibi sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına
alınarak mahkemeye sevk edildi. Gasp suçlamasıyla hakim karşısına çıkan M.K., “Ben silah
sıktığımda bekçi K.G. yoktu. Ortalık boştu. Aldığım iki bidon mazotun değeri 200 TL
civarında zaten. Neden böyle bir şey yapayım. Kardeşimin olayla uzaktan yakından ilgisi yok.
Beş aydır kardeşim cezaevinde tutuklu ve yaptığım her şeyden pişmanım. Yaptım bir cahillik.
Yüksek yargıdan beraatımı istiyorum” diye konuştu.Olayla ilgisi olmadığını öne süren sanık
H.K. ise, şimdiye kadar bu tür olaylarla ilgili hiçbir şey yapmadığını belirterek "5 aydır
tutukluyum. Ömür boyu şartlı dahi olsa salıverilmek istiyorum ve beraatımı talep ediyorum”
dedi.Dosyayı son kez inceleyen mahkeme heyeti, gasp suçlamasıyla yargılanan sanıklar
hakkında 13 yıl hapis cezası kararı verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5136.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Gripten Korunmanın Yolu Hijyenden Geçiyor
Melikşah Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Işın Cantekin, yaklaşık son bir aydır
herkeste benzer belirtiler ve buna bağlı olarak ağır bir grip salgını olmduğunu belirterek,
''Vücudu korumak adına bol sıvı almalı ve dengeli...
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Melikşah Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Işın Cantekin, yaklaşık son bir aydır
herkeste benzer belirtiler ve buna bağlı olarak ağır bir grip salgını olmduğunu belirterek,
''Vücudu korumak adına bol sıvı almalı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek bağışıklık
sistemini güçlendirmeliyiz. Temizliğe ve hijyene önem vererek ellerimizi bol su ile
yıkamalıyız'' dedi.
H3N2 virüsü olarak adlandırılan grip salgınından korunmanın yollarını anlatan Melikşah
Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Işın Cantekin önemli açıklamalarda bulundu. Kronik hastalığı
olanlar, 65 yaş üzeri bireyler ve solunum problemi olan kişilerin Eylül ve Ekim aylarında, kış
dönemi öncesi eczanelere gelen grip aşısını alıp muhakkak aşılarını yaptırmalarının
gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Cantekin, 6 aydan küçük bebekler, hamileliğin ilk üç ayı
içerisinde olan bayanlar ve yumurtaya alerjisi olan kişilerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiğini
söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Cantekin; ülkemizde ve dünyada salgın olan bu hastalıktan korunmanın
yollarını anlatırken, ''Bu bir virüs olduğu için insana antibiyotikler etki etmemekle birlikte
şunlara dikkat ederek hastalıktan korunabiliriz. Kapalı ortamda çok fazla bulunmamalıyız,
bulunmak durumunda kalırsak ortamın havalandırılmasına dikkat etmeliyiz. Vücudu korumak
adına bol sıvı almalı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek bağışıklık sistemini
güçlendirmeliyiz. Temizliğe ve hijyene önem vererek ellerimizi bol su ile yıkamalıyız''
ifadelerini kullandı.
Antibiyotiklerin virüse karşı çok işe yaramadığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Cantekin;
“Doktorlar bu antibiyotikleri insanda ikinci bir enfeksiyon olmaması için veriyor. Hastalığı
atlatabilmek için öncelikle dinlenmemiz gerekiyor. Yine bol sıvı alarak bu şekilde vücuttaki
virüsü atabilelim ama göğsümüzde yanma hissediyor ağrı ile birlikte boğazımızdan gelen
balgam yeşil ve sarı renkte ise muhakkak bir hekime başvurmalıyız. Çünkü gribin ileriki
evresi zatürredir. Bu şekilde birçok insan yaşamını yitirebiliyor” dedi.
Enfeksiyonun çok çabuk yayılmasının sebebinin ellerin çok fazla yıkanmaması, hapşırma
esnasında genelde yüzün elle kapatılıp daha sonra ele bulaşan virüsü dokunulan yerlere de bu
şekilde bulaştırılmaktadır. Yine kapalı ortamlarda virüs hızlı bir şekilde yayıldığı için buna da
çok fazla dikkat edilmediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Cantekin; mümkün olduğunca hastalıktan
korunmak için hijyene gerekli önemin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5137.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayserili Uçmayı Sevdi
Kayseri'de uçakla yolculuğu tercih edenlerin sayısı, 2012 yılına göre yüzde 21 artarak 1
milyon 602 bine ulaştı. 2001 yılında 147 bin 292 olan iç hat yolcu sayısı, 2013'te 1 milyon
384 bin 715 oldu.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı...
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Kayseri'de uçakla yolculuğu tercih edenlerin sayısı, 2012 yılına göre yüzde 21 artarak 1
milyon 602 bine ulaştı. 2001 yılında 147 bin 292 olan iç hat yolcu sayısı, 2013'te 1 milyon
384 bin 715 oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları
Đşletmesi (DHMĐ) Genel Müdürlüğü, hava yolu taşımacılığıyla ilgili 2013 yılı rakamlarını
açıkladı. Açıklamaya göre, 2012 yılında Kayseri Erkilet Havalimanı'ndan uçakla yolculuğu
tercih edenlerin sayısı, 1 milyon 329 bin 826 iken, 2013 yılında bu rakam yüzde 21 oranında
artarak, 1 milyon 602 bin 972 oldu. 2001 yılında 147 bin 292 olan iç hat yolcu sayısı, 2013'te
1 milyon 384 bin 715'e, 2001'deki 33 bin 510 olan dış hat yolcu sayısı ise 2013'te 218 bin
257'e ulaştı.Yıllara göre bakıldığında, Erkilet Havalimanı’ndan 2001 yılında 180 bin 802,
2002’de 242 bin 134, 2003’de 324 bin 959, 2004’te 467 bin 328, 2005 yılında 541 bin 956,
2006’da 681 bin 107, 2007’de 765 bin 306, 2008’de 674 bin 882, 2009’da 779 bin 223,
2010’da 940 bin 245, 2011’de 1 milyon 223 760, 2012’de 1 milyon 329 bin 826 ve 2013’te
ise 1 milyon 602 bin 972 yolcu taşındı.Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan
uçak sayılarında da yıllar itibarıyla büyük artışlar gözlendi. Açıklanan rakamlara göre, 2012
yılında toplam 10 bin 977 uçak, Erkilet Havalimanı'ndan sefer yaparken, 2013 yılında bu
rakam yüzde 26'lık artışla 13 bin 856 oldu. 2001 yılında 1688 uçak seferi yapılmışken, 2013'te
11 bin 880 sefer gerçekleşti.Erkilet Havalimanı’ndan yük taşıma rakamları da bir önceki yıla
göre yüzde 14 artış gösterdi. Buna göre, 2012’de bagaj, kargo ve posta taşımacılığı 17 bin 585
ton olurken, 2013’te bu rakam 10 bin 961 tona ulaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5138.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri’de Bir Kişi Bıçaklandı
Kayseri’de bir kişi, otomobilinin içinde bıçaklandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinin
Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde H.K.’nın, 38 RF 291 plakalı otomobilinin
içinde göğsünün sol tarafından bıçaklandığı öğrenildi.Olayda...
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Kayseri’de bir kişi, otomobilinin içinde bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinin Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde
H.K.’nın, 38 RF 291 plakalı otomobilinin içinde göğsünün sol tarafından bıçaklandığı
öğrenildi.
Olayda yaralanan H.K., ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde delil toplama çalışması yaparken, yol trafiğe kapatıldı.
Yetkililer, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5139.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayıp Olan Ebubekir Çelebi’yi
Çalışmaları Yeniden Başladı

Arama

Kayseri’de Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir
Çelebi’yi arama çalışmaları yeniden başlatıldı.29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde
Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı...
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Kayseri’de Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir
Çelebi’yi arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı
otomobil takla atmış, ancak sürücü Ebubekir Çelebi tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.
Ebubekir Çelebi’nin yakınlarının uğraşları sonrasında arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından Kızılırmak köprüsü ve yakınlarında arama
çalışmalarının yeniden başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5140.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayserili Dağcılar Hasan Dağı’na Tırmandı
Kayseri Dağcılık Đl Temsilciliği’nin faaliyetleri çerçevesinde, Kayserili dağcılar Aksaray’da
bulunan ve 3 bin 268 metre yükseklikteki Hasan Dağı’na tırmandı.Cumartesi günü
Kayseri’den hareket eden 14 dağcı aynı gün Aksaray’da...
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Kayseri Dağcılık Đl Temsilciliği’nin faaliyetleri çerçevesinde, Kayserili dağcılar Aksaray’da
bulunan ve 3 bin 268 metre yükseklikteki Hasan Dağı’na tırmandı.
Cumartesi günü Kayseri’den hareket eden 14 dağcı aynı gün Aksaray’da bulunan Hasan
Dağı’na ulaştı. Uzun ve zorlu bir tırmanışın ardından Kayserili dağcılar zirveye ulaştı.
Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Kayserili dağcılar, aynı güzergahı kullanarak indi.
Kayseri Dağcılık Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz, “14 sporcumuz ile Hasan Dağı zirve tırmanışını
gerçekleştirdik. Büyük bir moral bulduk ve bundan sonraki faaliyetlerimiz için şimdiden
çalışmalara başladık” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5141.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri Süper Amatör Küme
Süper Amatör Küme'de haftaya lider olarak giren Hacılar Erciyesspor, Ziya Gökalp
Polbayspor'a 3-1 mağlup olarak liderlik koltuğunu Demirspor'a kaptırdı.STAT: Argıncık 1
NoluHAKEMLER: Ramazan Koca xxx, Mehmet Türksoy xxx, M.Selçuk Şahin xxxZĐYA...
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Süper Amatör Küme'de haftaya lider olarak giren Hacılar Erciyesspor, Ziya Gökalp
Polbayspor'a 3-1 mağlup olarak liderlik koltuğunu Demirspor'a kaptırdı.
STAT: Argıncık 1 Nolu
HAKEMLER: Ramazan Koca xxx, Mehmet Türksoy xxx, M.Selçuk Şahin xxx
ZĐYA GÖKALP POLBAY: Mehmet xxx, Uğur xx (Dk. 41 Kubilay xxx), Kadir xxx, Savaş
xxx, Oğulcan xxx, Mahmut xxx, Tolga xxx, Ali x (Dk. 26 Serhat xx), Yusuf xxx, Mehmet
Yxxx, Đsmail xxx

HACILAR ERCĐYESSPOR: A.Samet x, Mesut x (Dk. 27 Ebubekir x), Ahmet x, Fatih x,
Kemal x, Koray x, Cüneyt x, Nihat x, Ali x, Emre x, Tamer x
GOLLER: Dk. 2 Yusuf, Dk. 44 Tolga, Dk. 69 Đsmail (Ziya Gökalp Polbay), Dk. 79 Tamer
(Hacılar Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5142.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Türk Sinemasının Efsane Đsmi Kadir Đnanır
Vali Orhan Düzgün, Türk sinemasının Altın Portakal ödüllü oyuncularından Kadir Đnanır ile
tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural’ı Kayseri’de ağırlayarak, kentin kültür varlıkları ile
turizm değerlerini yerinde tanıttı.Vali Düzgün’ün...
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Vali Orhan Düzgün, Türk sinemasının Altın Portakal ödüllü oyuncularından Kadir Đnanır ile
tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural’ı Kayseri’de ağırlayarak, kentin kültür varlıkları ile
turizm değerlerini yerinde tanıttı.
Vali Düzgün’ün davetlisi olarak Kayseri’ye gelen Kadir Đnanır ile Jülide Kural’ın ilk durağı
Valilik Konutu oldu. Samimi ortamda geçen özellikle tiyatro, sinema ve turizm üzerine
konuların konuşulduğu kahvaltının ardından konukları ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nı
yaya gezen Vali Düzgün ile eşi Gül Düzgün, özellikle Kayseri Kalesi ve Saat Kulesi ile
meydanın etrafında yer alan Selçuklu eserlerine ilişkin bilgi aktardı. Konuklarını, tarihi kültür
varlıkları açısından özel bir önem taşıyan ve bu anlamda sokak sağlıklaştırma çalışmaları
yapılan Talas ilçesine götüren Vali Düzgün ile eşi Gül Düzgün, Ali Saip Paşa Sokağı’ndaki
restore edilen evler hakkında detaylı bilgi verdi.
Talas’taki Devlet Konukevi’ni de konuklarına gezdiren ve buranın bahçesinden Kayseri’yi
anlatan Vali Düzgün, konuklarının, “Kayseri’yi hiç bu kadar güzel bir açıdan görmemiş ve
böylesine güzel olduğunu tahmin etmemiştik” sözleri üzerine Kayseri’nin her bir bölgesinin
kendine has güzellikleri bulunduğunu, kültür varlıkları ve doğal güzellikleri üzerine yürütülen
çalışmalar sonucunda bu güzelliklerin herkes tarafından bilinebilir hale geleceğine dikkat
çekti.
Talas’taki tarihi doku ve geçmişten bugüne medeniyetlerin ruhunun yapılarda hâla yaşıyor
olmasının kendisini oldukça etkilediğini dile getiren Kadir Đnanır da şunları söyledi:
“Kayseri’nin de bir parçası olduğu Kapadokya Bölgesi’nde pek çok televizyon yapımı
gerçekleştirdik. Sayın valimizin ve değerli eşlerinin tanıtımıyla bu bölgenin özellikle sinema
sektöründe değerlendirilebileceğini gördük. Kayseri, doğal ve kültürel yapılarıyla turizmde
gelecek vaat ediyor.”
Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün, günün devamında konuklarını Erciyes Kış Turizm
Merkezi’ne götürerek yapılan çalışmaları yerinde gösterdi. Vatandaşların sevgi gösterileri
arasında Erciyes Kayak Merkezi’nde bir süre gezen Kadir Đnanır ile Jülide Kural,
çalışmalardan etkilendiklerini dile getirirlerken, “Uluslararası önemli kayak merkezlerini de

görmüştük. Yapılan çalışmalarla birlikte Erciyes’in çok kısa süre içerisinde dünya genelinde
hak ettiği değeri bulacağına inanıyoruz” dediler.
Erciyes Kış Turizm Merkezi gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
kentin önde gelen bazı sanayici ve işadamları da katılarak ünlü oyuncularla Kayseri üzerine
sohbet etti.
Vali Düzgün, ziyaretin sonunda, Kadir Đnanır ve Jülide Kural’ı Kayseri’de ağırlamaktan
duydukları memnuniyeti iletti. Kadir Đnanır da kendilerine çok güzel bir ev sahipliği yapan
Vali Düzgün’e teşekkür ederek, “Kayseri’yi çok daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulduk. Biz
artık Kayseri’nin gönüllü elçileri olarak kendi sektörümüzde Kayseri’nin önemini anlatacağız
ve tanıtımına katkı sağlayacağız” dedi.
Kadir Đnanır ile Jülide Kural’ın Kayseri gezisinde Kapadokya bölgesinin önemli turizmcileri
arasında yer alan Kazakistan'ın Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5143.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Gündeme bomba gibi düşen o ses kaydı
Fethullah Gülen’e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları internete düştü. Kayıtlarda Gülen,
telefonla kendisini arayan şahsa, bir “holding başkanı” gibi talimatlar veriyor ve bazı iş
adamlarının kafaya alınmasını tavsiye ediyor.
14 Ocak 2014 Salı 10:07
Fethullah Gülen’in ses kayıtları internete düştü. Gülen’in, Amerika’daki Pensilvanya’daki
malikanesinden yaptığı telefon görüşmelerinde çok çarpıcı açıklamaları yer alıyor. Fethullah Gülen
telefon görüşmelerinde iş takibi yaptığı açıkça görülüyor.
GÜLEN: “(KOÇ’UN SPONSORLUĞU) ĐYĐ OLMUŞ, ÜZERLERĐNE MÜFETTĐŞLER
SALINSA BĐLE BĐ ŞEY YAPAMAZLAR
Fethullah Gülen’in telefon görüşmelerinde; Polat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor
Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat’ın, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’u Türkçe
Olimpiyatları’na sponsor olması için aradığı ifade ediliyor. Mustafa Koç, Gülen Cemaati yetkililerine,
“Memnuniyetle biz sponsor olmak istiyoruz” demiş. Gülen, 14 Ekim 2013 tarihinde yaptığı telefon
görüşmesinde, Mustafa Koç’un sponsorluğunu kabul ediyor ve “Evet iyi olmuş. Üzerlerine müfettişler
salınsa bile bir şey yapamazlar” demiş.
GÜLEN, UGANDA’DAKĐ RAFĐNERĐNĐN KOÇ HOLDĐNG’E VERĐLMESĐNĐ ĐSTEMĐŞ
Gülen’in yaptığı telefon görüşmesinde, Uganda’daki rafinerilerin Koç Holding’e verilmesi isteniyor.
Gülen, “Uganda Devlet Başkanı’ndan haber geldi. Orada bir rafineri meselesi vardı. Onlara (Koç
Holding) teklif edelim mi edelim” teklifine, “Onların dışında başkası öyle ağır bir yükün altına
girebilir mi?” diye cevap vermiş.
Gülen’in, 14 Ekim 2013 tarihinde Gülen Cemaati yetkilisiyle yaptığı görüşme şöyle:
- Alo
- Fethullah Gülen: Efendim
- Efendim hürmet ederim. Bir iki husus vardı efendim, müsaade ederseniz arzetmek istiyordum.
- Fethullah Gülen: Buyrun
- Zatıalinizle görüştükten sonra geçen gün Mustafa Bey aradı, Koç. Sizin orada başkentteydi
(Washington) bir süredir. “Aile içinde de teyit ettiler” dedi. “Memnuniyetle biz sponsor olmak
istiyoruz buna” dedi. Kendisi de bizzat bulunmak istiyor efendim. Adnan Polat Bey de kendisini
aramış efendim o görüşmeden sonra. Süleyman ağabey de teyit etti onu. Bu şekilde bilgi vermek
istedim o konuyu.
- Fethullah Gülen: Evet iyi olmuş. Yani onların bulunması da iyi. Vakıa, onlara karşı da yukarıdan
bir tavır var da. Fakat mali şeyleri karışık yoksa, problem olabilecek yanları yoksa, bir şey yapamazlar

yani. Üzerlerine müfettişler salınsa bile bir şey yapamazlar.
- Rahat duruyorlar efendim.
- Fethullah Gülen: Evet. Zannediyorum tedbir aldılar. Haberdardılar.
- Evet Efendim. Teşekkür ettiler efendim o hususta. Davetiye taslağı gibi kendisini istişare makamında
şeyler yapalım mı efendim? Temas yapalım mı bu konularda?
- Fethullah Gülen: Đyi olur. Ama şey, Büyük Patron pek bilmesin. Onunla temasımızı çok bilmesin.
- Başüstüne efendim. O konuda zannedersem bir takip altındayız. Ben, bazı hususlar var. O gelen
arkadaşlar, zatıalinizin o tarafa geldiler. Geçen başıma bir vakıa geldi. Onları aktaracağım efendim.
Size de gelip aktaracağım. Zannedersem o konuda takip ediyorlar orayla alakalı.
- Fethullah Gülen: Doğrudur
- O gittiğimiz gün akşam bazı şeyler oldu da efendim. Telefonlar geldi. Bir de efendim bu Uganda
Devlet Başkanı’ndan haber geldi. Orada bir rafineri meselesi vardı. Uzun süredir gündemdeydi.
Çıkarmamışlardı. “Türkiye’den büyük bir firma getirirseniz memnun oluruz” dediler. Onlara (Koç
Holding) teklif edelim mi edelim? Onların da ilgisi var bu konuya.
- Fethullah Gülen: Onların dışında başkası öyle ağır bir yükün altına girebilir mi?
- O yükün altına girebilecek bizim çevremizde pek bildiğimiz bir insan yok efendim. Türkiye’dekiler
de büyükler efendim genelde içerde şeylere giriyorlar. Onlar “Sizin göstereceğiniz insanlarla ortaklık
yapmak isteriz” gibi bir üslupları da var. Đsterseniz biraz daha çalışalım, öyle şey yapalım.
- Fethullah Gülen: Öyle yapalım. Biraz da böyle dediğimizi yapacak, diyeceğimiz şeyleri derken
rahat olabileceğimiz birisi olsa daha iyi olur. Olmazsa onları tercih ederiz.
“NAZĐF BEY’Đ DE SIKI TUTMAK LAZIM”
- Başüstüne efendim. Bir de efendim bu Mehmet Nazif Bey’in büyük bir işi vardı. Çinliler alacak
gibiydi. Sonra başka iki işi onlara vermiş. O iş için dışişleri bakanı tekrar davet etti, “Bayram sonrası
gelseniz” dedi, “Bu işi alabiliceğiz” dedi. O konuda nasıl yapalım? Gidelim mi Nazif Bey’le tekrar?
- Fethullah Gülen: Olabilir. Nazif Bey’i de sıkı tutmak lazım.
- Başüstüne efendim. Görüştük hacca gitmeden. Bir de efendim Twitter’da TUSKON’la alakalı bir
kampanya yapıyorlar. Müspet gibi görünüyor ama farklı bir siyasi içerikten atıyorlar mesajları.
Kapatılmayla ilgili malum gündem şeyleri söylüyorlar. O konuda müspet bir mail atıp, onun
gündemimizde olmadığını, ülkemize hizmete devam ettiğimizi falan söyleyip... Çünkü yanlış insanları
heyecanlandırır tarzları var. Böyle bir şey yapsak müsaade ederseniz.
- Fethullah Gülen: Kapatma ne?
- Daha önce bir Önder Bey Malatya mahreçli bazı haberleri geçmişti. Đşte dershanelere karşılık
TUSKON’un kapatılması gibi haberler geçtiler. Üzerinde durmadık o zaman.
- Fethullah Gülen: Onların elinde mi öyle bir şey yapmak?
- Yani mümkün değil efendim bu. Sivil toplum kuruluşu. Denetlerler. En fazla kamu yararımızı
almaya çalışırlar elimizden ama kendi kayıtlı teşekkür ve takdirleri var. Her şeyi de bakanlıklarla
müştereken yapıyoruz. Yani gayrıcebri bir şey olmazsa herhangi bir şey olmaz efendim.
- Fethullah Gülen: O zaman o yapmak istediğiniz şeyi yapın inşallah.
- Başüstüne efendim
“Habertürk Gazetesi’nde Gülen aleyhine hiçbir şey çıkamaz”
Fethullah Gülen’in telefon görüşmelerinde, Gülen Cemaati yetkililerinin, Habertürk Televizyonu ve
Habertürk Gazetesi’nin sahibi Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner’e baskı yaptıkları
açıkça görülüyor.
Gülen’in, 1 Kasım 2013 tarihinde Gülen Cemaati yetkilisiyle yaptığı görüşme şöyle:
- Ali Sabancı’yla beraberdim dün Hocam. Çok Selamları var. Sağlığınızı sıhhatinizi sordu. En çok da
o arayıp sordu bu süreçte. Ceyda Hanım bir mektup verdi. O da o şekilde telefonla olmayabilir dedi.
Turgay Ciner Bey’e uğradık bugün. Hasan beyle bir köşe yazarının menfi yazı yazma durumu vardı.
Onu öğrenmiştik. Kendisini aradık. Bizzat devreye girdi. “Bu gazetede aleyhinize hiçbir şey çıkamaz”
dedi. “Hepsi bunların hizmet müessesesi” dedi. Büyüğümüzün (Fethullah Gülen) aleyhine de ben
burda bir şey çıkartmam dedi. Öyle güzel bir görüşme geçti efendim kendisiyle.
- Fethullah Gülen: Çok iyi. Allah Razı olsun
- Bu dostlarımıza Uganda’dan ananas falan gelmiş. Đşte efendim onlara göndermiştim. Bugün teşekkür
mektubu yazmış o Koç. Adamı da aradım. Yardımcısıyla görüştük. Bu iftar meselesini de orada tekrar
görüşürken Mustafa (Koç) Bey’in Adnan Bey Polat’ın aramasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti
efendim. Ben Süleyman abiyle de paylaştım bunu, söyledim kendisine. “Herhangi bir şey olursa ben

görüştüreyim, Federasyon Başkanı’nı da tanıştırdık zaten” dedim. “Siz arada kalacak olursanız bizim
üstümüze atın en azından. Siz kötü olmayın Adnan Bey’le” dedim. Böyle bir şey çıktı ortaya hocam.
- Fethullah Gülen: Meseleyi çözün bence. Yumuşakça inşallah.
- Bir de efendim rafineri meselesini ben şeye götürmedim. Koç’a. Fatih Baltacı Bey o ortağı olan iki
ayrı ülkedekilerle görüştü. Đlgilenmiyorlar. Akın Đpek Bey’e söyledim. O da ilgilenmiyor. Bu ayın
8’inde de müracaat etmek için son tarihi. Onlara bildirelim mi bunu Koç’a . Başka bir alternatif
gelmedi aklımıza.
- Fethullah Gülen: Evet olabilir bence de. Gönüllerinize girmiş olursunuz.
- Başüstüne hocam.
- Hürmet Ederim. Allah’a afiyetler versin inşallah
BANK ASYA’YI KURTARMAK ĐÇĐN HER YOLU DENEMĐŞLER!
Gülen Cemaati yetkililerinin telefon görüşmelerinde, kirli 17 Aralık operasyonuna verdikleri desteğin
ardından vatandaşların Bank Asya’dan paraları çekmesi konusu da gündeme gelmiş. Gülen Cemaati
yetkilileri, Bank Asya’ya para yatırılması için talimatlarda bulunuyor ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nda (BDDK) adamlarının olduklarını ifade ediliyor.
Bir başka görüşmede ise Gülen, Bank Asya’nın kurtarılması için ne gerekiyorsa hemen
yapılmasını istiyor. O görüşme ise şöyle:
- Aloo
- Fethullah Gülen: Efendim
- Efendim hürmet ederim. Bu Ali Bey’in iş yeriyle alakalı bu büyük müşterilerden bir kaç tanesi almış
yani almış şeylerini. Tabii o bayağı büyük. Bunlar içerisinde henüz belli olmayan THY var bir de
banka var. O da alırsa biraz zorlanacak gibi görünüyor. Acaba biz bu arkadaşlarla beraber olacağız
birazdan onlarla böyle usturubuyla görüşsek böyle önde gelen olanları 2001’de olduğu gibi şeylerini
yatırmalarını istesek uygun olur mu?
- Fethullah Gülen: Ben size demiştim, o elinizdeki şeyler olmuyor mu?
- Onlar küçük kalıyor efendim.
- Fethullah Gülen: Öyle mi?
- Evet. Yani bu büyük. Bayağı büyük. Böyle yani bayağı bir arkadaşların da paniğe maniğe
sevketmeden külli şeyin olması ancak o şeyleri kapatabilir.
- Fethullah Gülen: Var mı? Yolu var mı onun?
- Đşte efendim şu anda bazıları mesela şimdi ihtiyaçtır deyip kendileri aramış. Ama biz bunu aşarız
diye bir hafta içerisinde şey olmuş ama fakat şu andaki görüntü THY ne yapacak belli değil? Büyük.
300 küsur. Bir de o bankanın 300 küsur. Öyle büyük toplu şey yaparlarsa o şeymiş. Yapma ihtimalleri
çok yüksek şu anda. Çekme ihtimalleri.
- Fethullah Gülen: Ne yapılabilir?
- Efendim arkadaşlarla görüşerek, arkadaşlar bu yakın çevrelerin yani şeylerini oraya 2001’de olduğu
gibi yatıracaklar.
- Fethullah Gülen: Mümkün mü o?
- Đşte o daha önceden malumalleri yapmıştık zatıalinizin tensibiyle 2001’de.
- Fethullah Gülen: Yapın. Yapın. Hiç ahesteler hissetmeden çarçabuk hemen yapın. Çarçabuk.
- Başüstüne efendim. Bir de efendim bugünkü şeyle alakalı, bugünkü Hüseyin Gülerce’nin yazısı o
sulh mü o zatıalinizin bilgisi dahilinde mi yoksa kendiğilinden mi yazdığı bir şey?
- Fethullah Gülen: Hatırlayamadım. Nedir O?
- Efendim 3 şart koşuyor. 1. yolsuzlukların üzerine gidilsin diyor. Yani paralel yapı varsa onları tasfiye
edebilir. 2. Dedikodu gıybet etmeyelim. Bu bütün ülkeyi rahatsız ediyor. Sulh yolunu teklif ediyor.
- Fethullah Gülen: Önemli değil.
- Başüstüne
- Fethullah Gülen: Haberim yok. Siz şimdi o meseleyi halledin. O meseleyi halledin.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5144.html
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Türkiye'ye büyük ihanetin kanıtı
Aralık'ın ardından ortaya atılan ikinci dalgayla, dev projeler hedef alındı. Şirketlerin kredi
almaları engellenerek projelerin önünün kesilmek istendiği ortaya çıktı. Đhaleleri alan
işadamlarına yönelik tedbir kararları ile projelerin geciktirilmesi amaçlandı...
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Türkiye'yi çağ atlatacak projeler engellenmek isteniyor. Uluslararası taşımacılık devlerini
rahatsız eden üçüncü köprü, havayolu şirketlerini zora sokacak olan üçüncü havalimanı gibi
projeleri yapan işadamlarının hedef alınması, operasyonların da gerçek niyetini ortaya
koyuyor . Seçim ayarlı 17 Aralık operasyonundan sonra başlatılan ikinci dalga ile ortaya
atılan işadamı isimlerinin bu projeleri
yapanlar olması gözlerden kaçmazken, mal
varlıklarına tedbir konularak projelerin tamamlanmasının önlenmesi ya da geciktirilmesi
amaçlanıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, üçüncü köprü ve üçüncü havalimanını
yapan işadamlarının hedef olduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu : "Đkinci operasyon
dedikleri operasyona baktım. Mallarına tedbir konulmaya çalışılan , yahut bir şekilde bir
yerlerle ilişkilendirilen kişilere bakıyorsunuz, istisnasız ya üçüncü havaalanını yapacak
olan ekip veya şu anda üçüncü köprüyü yapacak olan ekip. Üçüncü havalimanı Avrupa'da
birilerini rahatsız etti. Eğer Đstanbul'daki dünyanın en büyük havalimanı olan üçüncü
havalimanı bittiği zaman Frankfurt'un pabucu dama atılacaksa orada durup düşünmemiz
lazım. Üçüncü havaalanının ihalesi yapılırken devlet bu işadamlarına para mı ödedi ?
Hayır. Bu işadamları kendi kaynaklarıyla bu havaalanını inşa edecekler. Devlete 22 milyar
euro artı KDV para ödeyecekler . Sadece bu 80 milyar TL eder. Aşağı yukarı 10
milyarlık da bir yatırım yapacaklar oraya. Bu parayı kamu bütçesi alacak."
GECĐKEBĐLĐR UYARISI
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şunları söyledi: "23 Aralık'ta açıklanan bir soruşturma
var. Çok ilginç soruşturma. 150 milyon kişilik üçüncü bir havayolunu yapmak için adım
attığımızda Gezi olaylarında ve son olaylarda hedef alındık. Bu son soruşturmada
biliyorsunuz havaalanı işine giren işadamları hakkında tedbir kararı alındı. Bu tedbir kararı
kaldırılmazsa o havalimanı yapımı ciddi derecede tehlikeye girecektir. Kredili erişim için bu
tür davalar engel oluşturabilir."
LOBĐLERĐ ÇOK RAHATSIZ ETTĐK
Türkiye son yıllarda ulaşım, altyapı, enerji ve savunma alanlarında mega projelere hız verdi.
Dev hamleler özellikle uluslararası lobileri çok rahatsız etti. Projelerden bazıları şöyle:
* Sinop Nükleer Sant.: 22 milyar $
* Akkuyu Nükleer Sant.: 20 milyar $
* Đstanbul-Đzmir Oto.: 16 milyar $ Taarruz Uçağı (JSF): 16 milyar $
* Kanal Đstanbul: 15 milyar dolar
* 3. Havalimanı: 36.3 milyar euro

* Marmaray: 5 milyar dolar
* Haydarpaşa Limanı: 5 milyar dolar
* Ankara-Đstanbul YHT: 4 milyar $
* Sivas-Kars YHT: 4 milyar dolar
* Ankara-Đzmir YHT: 4 milyar dolar
* 3. Köprü: 4.5 milyar lira
* ATAK Helikopteri: 3.3 milyar dolar
* Yeni tip denizaltı: 2.7 milyar $
* Ankara-Sivas YHT: 2.5 milyar $
* Ulaştırma Uçağı: 1.7 milyar dolar
* Avrasya Tüneli: 1.3 milyar dolar
* M60 Tan Modernizasyonu: 687 milyon dolar
* Mayın Avlama Gemisi: 625 milyon dolar
* Sea Hawk Deniz Helikopteri: 557 milyon dolar
* ALTAY Milli Tankı: 500 milyon dolar.
Kaynak: Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5145.html
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Hangi kurum Kimin tarafında
Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman bugünkü köşe yazısında Cemaatle-hükumet
arasındaki iktidar savaşını kaleme aldı. Olayın bir dershane olayı olmadığı artık net bir şekilde
ortaya çıktığını söyleyen Yayman bu süreçte hangi grupların kimlerin yanında olduğunu
yazdı.
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Đşte Hüseyin Yayman'ın o köşe yazısı:
Cemaatle-hükümet arasındaki sorunun bir iktidar savaşı olduğu artık net olarak anlaşılıyor. En
azından olayın asıl nedeninin dershaneler olmadığı görüldü. Tanım netleşti. Aynı sosyolojiden
gelen iki yapı tarihte görülmemiş biçimde ölümüne mücadele veriyor.
Tarafların yanında duran ana ve ara güçler var. Büyük bir güç mücadelesi ve politik satranç
yaşanıyor. Yerel seçim sonuçlarına göre taraflar yeni bir strateji tayin edecekler. Peki bu
mücadelede kim hangi tarafta yer alıyor...
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Devleti temsil ediyor ve dolayısıyla bu meselede taraf.
Politik karakteri ve meselenin hassasiyeti gereği diplomatik üslupla konuşuyor. Ancak
açıklamalarının satır aralarına bakıldığında mesele aydınlanıyor. Cumhurbaşkanı 'devlet
içinde devlet' olmaz diyor. Erdoğan'la aynı gelenekten gelen Gül'ün hükümetle ortaklaşma
içinde olduğu anlaşılıyor.

CHP: Kemal Kılıçdaroğlu ve 'yeni CHP' cemaatle 'konjonktürel/faydacı/araçsal' bir ittifak
yaptı. Normalde bu iki yapının bir araya gelmesi ontolojik olarak imkânsız. Ancak 'Erdoğan
karşıtlığı' geçici bir işbirliği sağlıyor. Kılıçdaroğlu'nun kısa erimli hedefi 30 Mart. Yerel
seçimlerden başarıyla çıkılırsa cemaatle kurulan taktik ittifak, stratejik bir koalisyona
dönecek.
MHP: Devlet Bahçeli şimdilik 'bekle gör' yaklaşımıyla hareket ediyor. Devlet Bey
meydanlarda yolsuzluk meselesini öne çıkarıp resmi görüşlerini söylese de kapalı devre
toplantılarda 'hükümeti düşürmek için cemaatle işbirliği yapmayız' dediği ileri sürülüyor.
'Yeni devlet'e dair kafası karışık olsa da son tahlilde MHP, 'devletle' hareket edecektir.
BDP: BDP süreci dışarıdan izleyip olaya ihtiyatla yaklaşıyor. Yolsuzluk ve hükümete karşı
operasyon konularını ayrı ayrı değerlendiriyor. Kürtlerin ve Öcalan'ın tavrı BDP'ye nazaran
daha rafine. BDP'nin 'cemaat karşıtlığı' 'yeni Türkiye'nin inşasında ilginç bir koalisyon
yaratıyor.
TSK: TSK, Cumhurbaşkanı gibi bu meselede devletten yana taraf. Gelinen noktayı 'yıllardır
biz söylüyorduk ama anlatamadık' şeklinde haklı çıkmanın özgüveniyle hareket ediyor. TSK
bu meseleyi varoluşsal bir sorun olarak görüyor.
MĐT (Mücadelenin ana hedefi mi?): Bu mücadelede tavrı en net kurumlardan biri de MĐT.
Bütün olay teşkilatın müsteşarına operasyonla başladı. Cemaat-hükümet kavgası yanında
güvenlik bürokrasisinin 'yıkıcı rekabeti' var. MĐT'in Türkiye okumasıyla, 'eski Emniyet'in
okuması arasında stratejik farklar var. Sorun tam da buradan kaynaklanıyor.
Emniyet (Kimi destekleyecek): Aslında bu soruya başka bir soruyla cevap vermek lazım.
Hangi emniyet? 'Eski Emniyet'in son operasyonlarla hükümetin yanında olmadığı görüldü.
Emniyet'in içindeki geniş bir blok cemaatin yanında duruyor.
Diğer cemaatler (Ne yapacaklar?): Đçselleştirilmiş ve aşkın bir devlet algısına sahip
dindarlar ve diğer cemaatler 'emre itaat' prensibi gereği 'yolsuzluk' konusunu ayırıp,
hükümetin yanında yer alıyorlar. Kriz derinleşirse bu gruplar doğrudan sahaya inebilirler.
Cemaatlerin bu mücadelede sembolik önemi var.
Ulusalcılar (asli kuvvet mi?): Ulusalcılar bu mücadelenin ikincil merkezini oluşturuyor.
Mücadelenin sonucunu tayin edemeseler de seyrini etkileyecekler. 'Anti Erdoğan' cephesiyle
hareket edelim diyenler yanında; cemaatin yedek kuvveti olmayalım diyenlerin örtük
mücadelesi devam ediyor.
Sermaye: TÜSĐAD sermayesinin önemli bir kısmı 'anti Erdoğan' cephesiyle stratejik bir
işbirliği yapmış durumda. Şimdilik Erdoğan'ın karşısında yer alıyorlar. Ancak mücadelenin
seyrine göre pozisyon değiştirebilirler. Asıl tartışma Anadolu sermayesi üzerinde yapılıyor.
Medya: Eski Türkiye'nin medyası refleksleri gereği 'Erdoğan karşıtı' cephede yer alıyor.
Operasyonel üstünlük eski medya ve yeni paydaşlarında olsa da psikolojik üstünlük hükümet
medyasında.
ABD/Avrupa/Đsrail: Dış dünyanın tavrı bir kesimden yana olmaktan ziyade mücadelenin
seyrine göre tutum alacaktır. Dış güçler çıkarları gereği faydacı bir yaklaşımla pozisyon
alıyor. Bununla birlikte 'Erdoğan memnuniyetsizliği ve pazarlık arayışı' gözlerden kaçmıyor.
Mücadelenin ilk sonucunu Cumhurbaşkanı Gül ve Bahçeli; kalıcı sonucunu ise 30 Mart'ta
HALK tayin edecek. Bir sonraki yazıda bu mücadeleyi kim kazanacak sorusuna cevap
bulmaya çalışacağız...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5146.html
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Özhaseki, Seçim Çalışmalarına Hangi Đlçeden
Başlayacak?

Osman Kağan
osmankagan@hotmail.com.tr
14 Ocak 2014, 11:25

·

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Çarşamba günü ( Yarın) Dünya Ticaret
Merkezinde bir toplantı yaparak, Ufuktaki Kent Kayseri’yi anlatacak. Daha önceki projelerini
hatırlatarak, tamamlananları tek tek izah edecek. Kayseri’de büyük bir davetli topluluğu
önünde konuşacak olan Başkan Özhaseki, seçim çalışmalarına da 17 Ocak’ta Yeşilhisar
Đlçesinden başlayacak. Đlçeleri tek tek gezecek olan Başkan Özhaseki, oradaki AK Parti
adaylarına destek isteyecek ve kendi projelerini ilçe halklarına anlatacak.
MUSTAFA ÖZSOY’UN PROJELERĐ NASIL?
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Özsoy’un
projeleri bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu projelerden bazılarını inceledim. Cumhuriyet
Meydanı ile ilgili geliştirdiği proje, Başkan Mehmet Özhaseki’nin daha önceki sık sık telaffuz
ettiği çalışmalara benziyor. Bu yüzden Meydan projesi yeni bir proje gibi gelmiyor. Ama
Sivas Caddesi ile ilgili yaptığı projeyi ise takdir ettim. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş.
Sivas Caddesi böyle olsa güzel olur. Yapılabilir mi elbetteki yapılır. Yeter ki istensin. Neyse,
Mustafa Özsoy’un diğer projeleri ile ilgili fazla yorum yapmaya gerek yok, en azından
Milliyetçi Hareket Parti’sinin ( Proje üretmiyor) eleştirilerine büyük bir cevap olmuş. Mustafa
Özsoy ve ekibi güzel çalışmalar ortaya çıkarmış.
HARĐKALAR DĐYARINDAKĐ HAVUZ TEHLĐKE SAÇIYOR
Kumarlı bölgesine yapılan Harikalar Diyarı güzel bir yer olması açısından önemli. Ancak,
özellikle Sukaypark’ın yapıldığı suni gölet bu aylarda tehlike arz ediyor. Neden mi? Yaklaşık
65.000 ton su doldurularak oluşturulan gölet, yazın sonunda boşaltılmadı. Zaten boşaltmak da
biraz zor gibi geliyor. Ama bu gölet hava sıcaklığının eksileri düştüğü bu günlerde dondu.
Allah korusun donan gölete girip kaymak isteyen ya da, yanından geçerken kazara düşen
birisi olursa ne olacak. 1.80 metre derinliğindeki bu gölet şuan tehlike oluşturuyor. Harikalar
diyarının olduğu bölgede oturan gençler özellikle çok dikkatli olmalı. Donan gölete kaymak
için kesinlikle girmemeliler. Yetkililer de vatandaşları göletten uzak tutmaya çalıştıklarını
söylüyor ama yeterli değil. Şuan için donan göletle ilgili hiçbir koruma yapılmadığı gelen
bilgiler arasında. Eğer böyleyse benden uyarması.
DUYDUNUZ MU?
Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan’ın 17 Aralık operasyonunun Dubai’de
planlandığını söylediğini,

·

SGK’nın, prim borcu olan 4.5 milyon kişiyi affetmeyi planladığını,

·

1620 engelli vatandaşımızın devlet memuru olacağını,

·

Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin Kuzey Irak’tan Türkiye’ye petrol ihracatına sert tepki
gösterdiğini,

·

Đl Genel Meclisinde kavga eden, MHP'li Meclis Üyesi Halit Demir, ve AK Partili üye
Mehmet Akif Başer'in barıştığını,

·

Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün Kayseri’nin tanıtılması açısından yoğun bir çaba içine
girdiğini ve yaptığı çalışmaların takdir topladığını,

·

Kayseri Ekonomisinin Erciyes Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’nde Nisan
ayında yapılacak sempozyumla masaya yatırılacağını,

·

Bu yılda Suudi Arabistan’ın Hac ibadetini yapacaklara uyguladığı kotanın devam
edeceğini,

·

Mış… Muş…
Siirt’te 12 yaşında evlendirilen kız çocuğunun şüpheli ölümü inceleniyormuş,

·

Talas- Başakpınar arasına yapılacak viyadükün akıbeti merak ediliyormuş.

·

Kayseri’nin trafik çilesine çözüm olarak viyadük ve alt geçitlere hız verilmesi
isteniyormuş.

·

Genar’ın anketinde Cemaat suçlu bulunmuş.

·

Sarıoğlan’da aday belirleme konusunda AK Parti içinde sıkıntı varmış.

·

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’ye gelerek adaylarını açıklayakmış.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5147.html
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Recep Çamdalı gözaltına alındı
Đnsan Hak ve Hürriyetleri (ĐHH) Đnsani Yardım Vakfı Kilis Şubesine yapılan baskınla
başlayan ĐHH'yı bitirme Operasyonu Kayseri'ye de sıçradı.
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Kayseri ĐHH Mülteci Birim sorumlusu Recep Çamdalı gözaltına alınarak Ankara'ya
götürüldü. Ömer Faruk Aksebzeci'nin de evinde aramalar yapıldığı ancak bir suç unsuruna
rastlanmadığı belirtilirken Aksebzeci'nin umrede olduğu ifade edildi. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5148.html
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Erciyes, Avrupa'da Sahne Alıyor
Dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden birisi olma yolunda önemli adımlarla yürüyen
Erciyes'te yatırımların tamamlanmasının ardından tanıtım faaliyetlerine de başlandı.
Avrupa'nın beş büyük turizm acentasının yetkilileri Kayseri'ye...
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Dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden birisi olma yolunda önemli adımlarla yürüyen
Erciyes'te yatırımların tamamlanmasının ardından tanıtım faaliyetlerine de başlandı.
Avrupa'nın beş büyük turizm acentasının yetkilileri Kayseri'ye gelerek bölgenin turizm
potansiyelini inceledi. Kayseri'ye ve Erciyes'e hayran kalan turizmciler Avrupa'nın farklı
ülkelerinde tanıtım ve destinasyon faaliyetleri yürütecek. Erciyes'e büyük bir konaklama tesisi
yapan Maxima Hotel Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Bilal ile birlikte
Kayseri'ye gelen Avrupalı turizm acentalarının temsilcileri Erciyes Kayak Merkezi'nin
yanısıra, Kayseri'deki önemli tarihi eserleri ve Harikalar Diyarı'nı gezdi.
"DĐREK UÇAKLA GELEBĐLMEK BÜYÜK AVANTAJ"
Kayseri ve bölgenin turizm potansiyeli ile ilgili görüşlerini açıklayan ID Travel'dan Ammy
Vyen, bölgede çok ciddi bir potansiyel olduğunu belirterek, "Erciyes, önümüzdeki dönemde
Avrupa'da çok ses getirecek bir kayak merkezi potansiyeline sahip. Avusturya, Đtalya, Đsviçre
gibi bilinen kayak merkezlerinin öne çıkan özellikleri var. Erciyes'te de öne çıkan unsurları
vurguladığımız takdirde bilinen kayak merkezleri arasında yer alır. Direk uçaklarla kayak
yapmaya gelebilmek çok lüks bir potansiyel. Bu bize satış için ekstra bir argüman
oluşturuyor. Erciyes'te bu mümkün. Kayseri'yi tanıttığımızda burada Roma-Bizans dönemine
ait eserleri görmek Avrupalıların ilgilerini çekecektir. Kayak sporu yapanların önüne
Kayseri'nin barındırdığı kültürü de koyacağız. Ayrıca buranın çileği Kapadokya.
Kapadokya'yı da üzerine koyunca çok ciddi bir paket oluyor. Hollanda'nın en büyük turizm
fuarında çok ciddi bir tanıtım yapacağız" diye konuştu.
"HEM TARĐH HEM KÜLTÜR DOLU"
Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUĐ'nin kuruluşu olan Kras Tur Müdürü Mandy Clynk da
açıklamasında geçen haftadan itibaren Erciyes'le ilgili ilk rezervasyonları almaya
başladıklarını belirtti. Clynk, "Bu ziyaret çok yararlı oldu. Hem modern yaşantıyı, hem de
tarihi dokuyu görme şansımız oldu. Camileri de kiliseleri de gezdik ve çok rahattık. Bu durum
turizm açısından çok önemli" dedi. Kras Tur Müdür Yardımcısı Vanda Rombauts ise özellikle
Selçuklu müzesinden etkilendiğini belirterek, "Birkaç sene sonra burayı düşünemiyorum. O
kadar güzel çalışmalar var ve o kadar güzel ilerliyor ki" diye konuştu.Campany Travel
Counsellors Müdürü Samantha Ammerlaan da açıklamasında Kayseri mutfağını çok
beğendiğini ve kesinlikle kayak yapmak için Kayseri'ye geleceğini söyledi. Ammerlaan,
Avrupa'da tanıtımlara başladıklarını da kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5149.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Hukuksuz Aramaya Sert Tepki
ĐHH'nın Kilis ofisine yapılan baskınla başlayan ve Kayseri'ye de sıçrayan operasyonlar
sonrası ĐHH Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla ĐHH Genel Sekreteri Yaşar
Kutluay ve ĐHH Avukatı Uğur Yıldırım baskın hakkında açıklamalarda bulundu. Kutluay ve
Yıldırım 'hukuksuzluğa' dikkat çekti.
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Đşte o açıklama;
"14 Ocak Salı günü sabaha karşı 06:20 sularında Kilis emniyetinden olmayan, nereden olduğu
belli olmayan Terörle Mücadele Ekibi olduğunu söyleyen emniyet mensupları tarafından
arama kararı göstermeksizin Vakfımızın Suriye halkına yardımlarının koordine edildiği Kilis
Ofisimize hukuksuz bir operasyon düzenlenmiştir.
ĐHH personeli olup Kilis ofisimizde çalışan bir kişi ile ilgili olarak yapıldığı söylenen
operasyon her ne hikmetse kişinin evine değil de ĐHH ofisine gelinmiş ve ĐHH'nın
bilgisayarlarına el konulmuştur.
ĐHH ofisinde ve aynı yerde bulunan Katar Kızılay'ına ait olan mekanlarda yapılan usulsüz
aramalarda personel dışarı çıkartılarak hiçbir personelin üçüncü bir gözün görmediği şekilde
şahit olmadığı şekilde aramalar yapılmıştır.
ĐHH'ya ve Katar Kızılay'ına ait olan bilgisayarlara hukuksuzca el konulmuştur. Avukatlarımız
tarafından yapılan itirazlara rağmen usuli işlemler gerçekleşmemiştir.
Kurumumuz bu saatten itibaren bu usulsüzlükle oluşan eklenebilecek aleyhe hususların da
kaybolacak lehe hususların da sorumluluğunu işbu emniyet amirlerine ve savcıya yüklemiştir.
Bu operasyonun uygulanma şekli çok net bir şekilde göstermektedir ki uzun süredir ĐHH'yı El
Kaide ile irtibatlandırma çabası bu aşamaya kadar ulaşmıştır. Direkt ĐHH ya tüm planlamalara
rağmen suç atamayanlar bir ĐHH personelini hedef alarak ve bu personelin üzerinden ĐHH'yı
bağlantılandırmaya çalışmaktadır.
Buradan ilan ederiz ki ;
ĐHH Suriye halkına yardım etmekten, mazlumların yanında olmaktan asla vazgeçmeyecektir.
Daha bugün Kuveyt'te Suriye halkına yapılacak yardımların görüşüldüğü uluslar arası
koordinasyon toplantısında orada bulunan Başkanımız Bülent Yıldırım Suriye için bu yıl ki
yardım hedefini 50 milyon dolar olarak açıklamıştır.
ĐHH 20 yıllık ve Türkiye halkı ile beraber dünyanın dört bir yanındaki vicdanların yetimlerin
kurumudur.
Hiçbir örgüte, hiçbir devlete, hiçbir hükümete bağlı değildir. Đradesi de idaresi de kendi
yönetim kuruluna aittir. Mavi Marmara'dan sonra ĐHH Đsrail, Neoconlar, Suriye'ye yardımın
kesilmesini isteyenler ve bunların yerel işbirlikçileri tarafından hedef alınmıştı. ĐHH hakkında
bu operasyonla ve bu hukuksuzluklara imza atanlar da bu amaca hizmet etmektedirler. Đsrail
dışişleri bakanı Liberman'ın "ĐHH Đsrail için büyük bir tehlikedir" derken esasen bunu net bir
şekilde açıklamıştır.

Neye kime nereye hizmet ettiği açık olan bu ahlaksız operasyona karşı her tür hukuk yoluna
başvuracağımız gibi yardımlardan hiçbir şekilde geri durmayacağımız da buradan ilan
ediyoruz."
ĐHH AVUKATI: HUKUKA AYKIRIDIR, MAHKEME YANILTILMIŞTIR
ĐHH Đnsani Yardım Vakfı Avukatı Uğur Yıldırım, Vakfın Kilis Şubesinde yapılan aramayla
ilgili, "Kilis Savcılığına avukatlarımız, arama yapan polislerle ve yapılan işlemle ilgili suç
duyurusunda bulunmuşlardır. Aynı zamanda Ankara'dan da girişimlerde bulunulmuştur. Bu
noktada son aldığımız bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından da bu aramayı yapan polisler
hakkında, şu anda Kilis'te soruşturma açılmış durumdadır. Bununla ilgili 2 tane cumhuriyet
savcımız görevlendirilmiştir" dedi.
Yıldırım, "Kilis ofisimize yapılan baskın 2012 yılında başlatılan soruşturma ile alakalı El
Kaide bağlantısı ile ilgili olarak yapıldı. Bu soruşturma kapsamında Kilis ofisinde 9 aydır
SSK'lı olarak çalışan normal bir işçimizin kendi ev adresi olduğu iddiası ile arama başlatılmış.
Arama kararı bana henüz 5 dakika önce ulaştı. Bu arama kararında mahkemeye ilgili kişinin
ikametgah adresi olarak ĐHH Kilis ofisi verilerek bir nevi mahkemede yanıltılarak alınmış bir
arama kararıdır. Hukuka aykırılık buradadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5150.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bakan Yıldız'dan Petrol Açıklaması 'Bulsak
Bile Söylemeyiz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, seçimde istismar edilmemesi için petrol
bulunsa bile bunu kamuoyuyla paylaşmayacaklarını söyledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, düzenlediği basın toplantısında gündeme
ilişkin soruları yanıtladı.
Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya piyasalarına taşınması konusundaki
gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldız, bugüne kadar çözümün kolaylaştırılmasından
yana olduklarını ve her zaman bu pozitif tutumu devam ettireceklerini belirtti.
Yıldız, alternatif güzergah arayışları için, "Bugünkü Suriye'den mi petrol boru hattı
geçireceksiniz. Bir gün işlemez o boru hattı. Biz başka projelere saygılıyız. Kendi yaptığımız
projelerle ilgileniyoruz. Đsrail'den de Suriye'den de geçirebilirler ama biz istikrarlı bir ülke
vadediyoruz" dedi.
EN FAZLA PETROL ĐTHALATI IRAK'TAN
Irak’ın kuzeyinde ya da güneyinde petrol çıkarılacak ve dünya piyasalarına sunulacaksa
bunun en güvenli yolunun Türkiye olduğunu söyleyen Yıldız, "Irak, en fazla petrol aldığımız

ülke oldu. Đran'dan daha fazla petrol ithal ediyoruz, ciddi bir ticari hacim var. Iraklı
kardeşlerimizin bu noktaları gözden kaçırmayacaklarına inanıyorum" diye konuştu.
"BULSAK DA SÖYLEMEYĐZ"
Seçimde istismar edilmemesi için petrol bulunsa bile bunu kamuoyuyla paylaşmayacaklarını
belirten Yıldız, şöyle devam etti.
"Çalışkan 1 dediğimiz ve TPAO'ya ait olan kuyuda sorulmadıkça, 'petrol bulundu' diye bir
cümle kullanmıyorum. Hatta şöyle bir karar aldım, arkadaşlarımla da paylaştım. Seçimde
istismar edilmemesi için petrol bulsak bile bunu kamuoyuyla paylaşmayalım dedim. Buranın
rezervi tam tespit edilebilmiş değil."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5151.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Gözaltındaki Đhh Üyesi Önce Ankara Sonra
Van’a Götürülecek
Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyon çerçevesinde gözaltına
alınan R.Ç.’nin önce Ankara’ya sonra Van’a götürüleceği öğrenildi.Sabah saatlerinde
gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerinin ĐHH...
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyon çerçevesinde gözaltına
alınan R.Ç.’nin önce Ankara’ya sonra Van’a götürüleceği öğrenildi.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerinin ĐHH yönetim kurulu üyesi ve
Mülteciler Birim Sorumlusu R.Ç.’nin evinde arama yaptığı öğrenildi.
Arama sonrasında gözaltına alınan R.Ç.’nin sabah saatlerinde Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde doktor kontrolüne getirildiği ve Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındığı ileri
sürüldü.
Polis ekiplerinin, ĐHH Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ö.F.A.’nın da evinde arama
yaptığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5152.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Dağcılık Đl Temsilciliği’nden Dağcılık
Faaliyetlerine Davet
Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Đl Temsilciliği, 2014 yılı faaliyet programını
açıklayarak, tüm Kayserili doğaseverleri, kısa mesafeli trekking yürüyüşlerine ve tırmanış
faaliyetlerine katılmaya davet etti. Tüm faaliyetlerin yetkili...
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Đl Temsilciliği, 2014 yılı faaliyet programını
açıklayarak, tüm Kayserili doğaseverleri, kısa mesafeli trekking yürüyüşlerine ve tırmanış
faaliyetlerine katılmaya davet etti. Tüm faaliyetlerin yetkili eğitmenler ve uzman dağcılar
nezaretinde gerçekleştirileceğinin altını çizen Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz, Kayserili tüm
vatandaşları etkinliklere katılmaya ve dağcılık sporuna destek vermeye çağırdı.
5 Ocak Pazar günü Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü ile başlayan etkinlik takviminin ikinci
programında 19 Ocak Pazar Günü, Kayseri Lifos Dağı tırmanış etkinliği düzenleyeceklerini
belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz, dağcılık sporuna
katılmak isteyen fakat bu konuda kendisini hazır hissedemeyen tüm gönüllüleri, düzenlenen
etkinliklere katılmaya davet etti. Etkinliklerin tamamının yetkili eğitmenler ve uzman dağcılar
kontrolünde gerçekleştirileceğini de belirten Yılmaz, dağcılık ve trekking sporunun gerekli
önlemler alındıktan sonra, en güvenilir ve sağlıklı spor dallarından bir tanesi olduğunu ifade
etti. Doğaya ve doğa sporlarına ilginin her geçen gün arttığının altını da çizen Yılmaz,
özellikle genç nüfusun, hem sağlıklı spor yapmak hem de vakitlerini doğa ile iç içe geçirmek
isteğiyle bu spor dalını her geçen gün daha da benimsediklerini söyledi.
Mevsim şartlarına uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi ile bu sporun ciddi sağlık sorunu
olmayan herkes için çok faydalı olduğunu da söyleyen Đsmail Yılmaz, özellikle kilo vermek
isteyen, doğa ile iç içe olmayı benimseyen ve dağcılık sporuna katılmak isteyip te kendisini
hazır hissetmeyen herkesi, dağcılık faaliyetlerine katılmaya davet etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri Đl Temsilciliği’nin Profesyonel dağcılar için
hazırladığı etkinlik takviminin bu haftaki faaliyeti Aksaray Hasan Dağı Kış Zirve Tırmanışı
ile sona ererken, 15-16 Şubat tarihleri arasında ise Erciyes Dağı Abdülmecit Doğru ve Ahmet
Bilge Anma Tırmanışı ile devam edecek. 19-23 Şubat tarihleri arasında Rize Kaçkar
Dağları’na tırmanacak olan dağcılar, 8-9 Mart tarihleri arasında ise Antalya Kızlar Sivrisi kış
tırmanış faaliyetine katılacak.
Đl Temsilciliğinin doğaseverler ve ilk kez katılacaklar için hazırladığı 2014 yılı trekking
faaliyet programı ise şöyle:
2014 YILI OCAK AYI
1-) ERCĐYES DAĞI 5 OCAK PAZAR SARIKAMIŞ ŞEHĐTLER ANISI YÜRÜYÜŞ
2-) LĐFOS DAĞI 19 OCAK PAZAR TIRMANIŞ
2014 YILI ŞUBAT AYI
1-) ALĐ DAĞ 2 ŞUBAT TIRMANIŞ
2-) KOÇ DAĞI 16 ŞUBAT TIRMANIŞ

2014 YILI MART AYI
1-) YILANLI DAĞI 2 MART TIRMANI)Ş
2-) TEKKE DAĞ (ĐNCESU) 16 MART TIRMANIŞ
2014 YILI NĐSAN AYI
1-) HĐSARCIK KIRLANGIC VADĐSĐ 6 NĐSAN YÜRÜYÜŞ
2-) SARIGÖL YAYLASI 20 NĐSAN YÜRÜYÜŞ
2014 YILI MAYIS AYI
1-) BAŞDERE HODUL DAĞI 4 MAYIS YÜRÜYÜŞ
2-) ERCĐYES SÜTDONDURAN YAYLASI 18 MAYIS
2014 YILI HAZĐRAN AYI
1-) BAKIR DAĞLARI 7-8 HAZĐRAN
2-) AKSARAY HASAN DAĞI 22 HAZĐRAN
2014 YILI TEMMUZ AYI
1-) YILANLI DAĞI ĐFTAR PROĞRAMI 13 TEMMUZ
2-) ERCĐYES TEKĐR YAYLASI ĐFTAR PROĞRAMI 27 TEMMUZ
2014 YILI AĞUSTOS AYI
1-) 1999 MARMARA DEPREMĐNĐN ANISINA ERCĐYES TIRMANIŞI 9-10 AĞUSTOS
2-) HACER ORMANLARI VE YEDĐGÖLLER FAALĐYETĐ 22-23-24 AĞUSTOS
2014 YILI EYLÜL AYI
1-) FETHĐYE ÖLÜ DENĐZ (KÖYCEĞĐZ DURMUŞ MÜFETTĐŞĐN KÖYÜ) 4-5-6-7
EYLÜL
2-) MELĐKGAZĐ KALESĐ ŞĐRVAN DAĞI YÜRÜYÜŞ (PINARBAŞI)21 EYLÜL
2014 YILI EKĐM AYI
1-) ERDEMLĐ VADĐSĐ VE KÖYÜ 12 EKĐM
2-) YOZGAT ÇAMLIĞI MĐLLĐ PARKI 25-26 EKĐM
2014 YILI KASIM AYI
1-) YILANLI DAĞI YEŞĐL VADĐDEN ZĐRVE TIRMANIŞI 9 KASIM
2-) LĐFOS DAĞI SERÇEL YAYLASI 23 KASIM
2014 YILI ARALIK AYI
1-) ALĐ DAĞI TIRMANIŞI 7 ARALIK
2-) YILANLI DAĞI KOYUN BABA TIRMANIŞI 22 ARALIK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5153.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Stajyer Avukatlar Erciyes’te Stres Attı
Kayseri Barosu Staj Komisyonu ve stajyer avukatlar Erciyes Dağı’nda stres attı.Kayseri
Barosu Staj Komisyonu ve stajyer avukatlar, ilk olarak Erciyes Kayak Merkezi’nde mangal
yaptı. Daha sonra Erciyes gezisine çıkan Staj Komisyonu ve stajyerler,...
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Kayseri Barosu Staj Komisyonu ve stajyer avukatlar Erciyes Dağı’nda stres attı.
Kayseri Barosu Staj Komisyonu ve stajyer avukatlar, ilk olarak Erciyes Kayak Merkezi’nde
mangal yaptı. Daha sonra Erciyes gezisine çıkan Staj Komisyonu ve stajyerler, gondollarla
Erciyes’in güzel manzarasını seyrettikten sonra öğle yemeği yedi.
Stajyerler, gönüllerince eğlenerek stres attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5154.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

“Müslüman Genç Kız Nasıl Olmalı”
Gazetemiz yazarı Eğitimci Şair – Yazar Ali Özkanlı seminerlerine devam ediyor. Bu kez de
Kayseri Kız Anadolu Đmam – Hatip Lisesinde “Müslüman Genç Kız Nasıl Olmalı” konulu bir
seminer verdi.
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Konuşmasına yazarlık hayatından, eserlerinden ve çalışmalarından örnekler vererek başladı.
Daha sonra günümüzde çok önemli bir konuya parmak basarak günümüz gencinin nasıl
olması gerektiği şu sözlerle anlattı.
Selam; Ahir zamanda dinini öğrenmek için Đmam – Hatip Okulunu tercih eden asrın
Ayşe'lerine, Fatıma'larına, Hatice'lerine, Süğmeyye’lerine olsun. Rabb'im şu an lafzını
öğrenmekle başladığınız dini mübini Đslam'ın şuur ve hakikatine de ulaştırsın. Đçinde
yaşadığımız çağın bilgi çağı olmasına rağmen, toplumdaki ahlaki çöküntünün artması ne
kadarda manidar. Şuur olmadan öğrenilen bilgilerin malumat olma dışında pek anlamı
olmuyor. Oysa ilmin gayesi nedir? Yunus'umuz cevaplasın;
Đlim ilim bilmektir,
Đlim kendini bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Ya nice okumaktır…
'Kendini bilmek'' bir ömür süren bir serüvendir. Kendini bilmek neden mühim? “Men arafe
nefsehu fekad arafe Rabbehu” Nefisini bilen Rabbini bilir… Rabb'e giden yol, kendini
bilmekten geçiyor çünkü.
Çağın unutturmak istediği budur sevgili kızlarım. Dışı parlak ambalajlarla kaplı ışıltılı
dünyayı cazip gösterip, asli vazifeyi unutturmak. Bir genç kız önce fıtratını bilecek. Kadınlık
fıtratını. Bozulmamış fıtratın pusula ibresi Allah'ı ve peygamberini gösterir.
Çünkü Efendimizin beyan buyurduğu üzere; ''Kur'an ve insan ikiz kardeştir'' Yaratılıştan
tanıştır onlar. Gelelim Kadınlık fıtratına, Kadının fıtratında neler var? En başta annelik
istidadı. Küçücük bir kız çocuğunun bebeğine annelik yapması, onu besleyip büyütmesi
fıtratın içindeki annelik sinyalidir.
Demek ki her genç kız müstakbel anne adayıdır. Ayağına Cennetin serileceğini müjdeleyen
Peygamber müjdesine mazhardır. Bir genç kız ileride sahip olacağı çocuğunun yüzüne ak bir
şekilde bakabilmek için evlilikten önceki hayatını dikkatle yaşamalıdır. Kendisine ilham

olacak rehberler, yol gösterecek yıldızlar bulmalıdır. Ama bunu sakın günümüzde ''Star'
olarak adlandırılan sahte yıldız olarak telakki etmeyin.
“Bülbülü rehber edinen gül bahçesine, kargayı rehber edinen leşe gider.”
Đslam tarihi, Osmanlı tarihi yüzlerce hakiki yıldız olan analarımızla doludur, iç dünyamızı
onlarla aydınlatmalı hayat yolunda onları rehber edinmeliyiz. O analar kadınlık fıtratını
muhafaza etmiş nadide şahsiyetlerdir. Đman dolu yürekleri ile içinde bulundukları çağa, zulme
meydan okumuş Rabb'imiz tarafından taltif edinmiş incilerdir.
Ve bugün evlenirken Allah'ın rızasını dahi hatırına getiremeyen bir gençlik... Hakiki yıldızları
kaybettiğimiz için mi yolumuzu şaşırdık? Bir yuvanın kurucusu erkek ve kadının fıtratı
bozulunca yuvalarında ayarı kaçtı, Cennetin başlangıcı olan aile Cehenneme döndü adeta.
Bize ne oldu sevgili kızlarım?
Merhum Arif Nihat Asya'nın dediği gibi;
Bize bir nazar oldu, Cumamız pazar oldu,
Bize ne olduysa, Hep azar azar oldu...
Toplumun kurtuluşu kadının kurtuluşuna, kadının kurtuluşu kadının fıtratı selimesine
dönmesiyle mümkündür. Çağın zehirlerine karşı Kur'an-ı Kerime bakacak olursak onu sadece
söz olarak değil şuuruna da ererek öğreneceğiz.
Şu Đmam-Hatip’te aldığımız bilgiler sözden manaya, manadan anlaşılmaya, anlaşılan da
yaşayışa dönüşmüyorsa ne anlamı var öğrendiklerimizin? Bize bir diriliş lazım, uyanış lazım,
canlanma lazım...
Küfür mukaddes değerlerimizi zahiren alamadı ama bize ruhumuzu kaybettirerek en büyük
zararı verdi. Nasıl mı? Kadınlık fıtratının bir gereği olan örtünün şeklini, ruhunu ve anlamını
kaybettirerek. Evet örtünme de kadınlık fıtratının bir gereğidir. Örtünen kadın huzura erer.
Çünkü örtü aynı zamanda edep, hayâ, iffet alametidir.
Hani yazar diyor ya; ”Kızaran yüzlere madalya takılmalı” çünkü kızarmak hayâ alametidir,
Hayâ da efendimizin beyanıyla iman alametidir. Ne çok ihtiyacımız var kızarmaya...
Bizler bacısının yüzündeki peçeye namahrem eli değdi diye ölümü göze alan Sütçü Đmam'ın
torunlarıyız. Bu mücadele niçin yapıldı. Milyar verseler örtümü çıkarmam diyen anaların
evladı, ne oldu da “milyar verseler örtünmem” der hale geldi.
Bakınız sevgili kızlarım ünlü bir Hollwood yıldızına rol icabı örtü takmak istiyorlar ''Rol icabı
dahi olsa örtünmem'' diyor. Medya, sinema, diziler, gazeteler vasıtasıyla Müslüman genç
kızları örtüden utanır hale getirdiler.
Örtüsünü, edebini, fıtratını kaybetmiş bir genç kız, nasıl ana olacak?
Đşte gerçek ana. Hanne Valide gibi evladını Rabb'e adayan ana. Hani Meryem validemizin
anası Hanne senelerce evlat sahibi olamadı. En nihayet hamile kaldığını anlayınca Kur'an-ı
Kerimde geçen şu duayı yaptı. ''Ya rabbi karnımdakini sana adadım kabul et. Şüphesiz ki sen
işiten ve bilensin'' (Âl-i Đmran Suresi. 35)
Ana odur ki evladını ahirete bağlasın, dünyaya değil… Anne Hanne olursa evlat Meryem
olur. Ana odur ki evladına ilk kelime olarak ''Allah'', ilk cümle olarak ta ''La ilahe illallah''
dedirtir. Çünkü o yavruyu o anaya veren Allah azze celledir. Bu o ananın Rabb'e vefasıdır.
Ana odur ki daha evladı karnındayken yavrusunu Rabb'e adasın.
Ey müstakbel analar, toplumun gözbebeği genç kızlar, kadınlık fıtratına dönmeden, ne hayırlı
bir ana, ne de hayırlı bir eş olabiliriz. Mehmet Akif'in dediği gibi…
''Yükselirse kadın beşer yükselir, Alçalırsa kadın beşer alçalır''
Ana vardır çap kapatıp çağ açan Fatih doğurur…
Ana vardır şer saçan evlat doğurur.
Bayrak şairi Arif Nihat ASYA Fetih Marşında ne diyordu…
…
Yürü hâlâ, ne diye oyunda oynaştasın
Fatih'in Đstanbul'u fethettiği yaştasın.

Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın…
Sevgili kızlarım analık, zevcelik gibi şerefli bir vazifeye aday cennet güllerim! Đslam'ın tadına
vardığınız zaman gerçek değerinizi fark edeceksiniz. Sakın ola bu değeri geçici dünyanın
sahte iltifatlarında aramayın.
Çünkü dünyada verilen değer sıfatlarınız gidince yani gençliğiniz güzelliğiniz gidince biter.
Ama El-Vafi olan Allah, onun yolunda sarf edilen hiçbir şeyi zayi etmez. Allah yolunda giden
gençliğe ebedi, solmayan bir gençlik verilir.
Đlk şehide Hz. Sümeyye anamız gibi. Esmer zayıf bir hanımdı Sümeyye anamız. Ama gözü
ahirete açık olan arifler Sümeyye anamız şehit olduktan sonra Cennetin kapısından gencecik
ve çok güzel bir şekilde içeriye girdiğini müşahede ettiler.
Kim kazandı, kim kaybetti cennet güllerim? Üç günlük dünyanın geçici hevesleri için
gençliğini kullanan mı, yoksa ebedi gençlik için sabredip edebiyle örtüsüyle gençliğini
muhafaza eden mi?
Rabb'im hayat yolculuğunda en önemli bir süreç olan gençliği, kendi yolunda yaşatsın ve
hepinizi Cennetin âşık olup her gün Mevla’dan ''beni o gence kavuştur''dediği Peygamber
aşığı gençlerden eylesin. Âmin…
Yazar Özkanlı; sözlerini şöyle sürdürdü.
Amaç; Kadını Ve Aileyi Đfsat Ederek Toplumu Yok Etmektir. Allah düşmanları, Đslâm
toplumlarını içinden çökertmede ilk önce annelik vasfıyla toplumun eğiticisi olan kadınları
hedef almış, onu ifsat etmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Çünkü kadının ifsadını
toplumun ifsadı takip edecektir. Bu uğurda birçok sahte ülküler ortaya atmış, kadını gerçek
özgürlüğünü bulduğu dininden koparmaya çalışmış ve her şeyini seferber ederek bu nadide
varlığı, kişiliksiz bir metâ haline getirmek için komplolar kurmuştur.
Bilinçli bir Müslüman Hanım elbette bunların farkındadır; çevresindekileri Kur’an ve sünnet
yoluna davet etmede ve onları düşmanların komplolarına karsı uyarmada hırslıdır. Şu
tavsiyelerde bulunabiliriz. Allah'tan bizi, sevdiği ve hoşnut olduğu her şeyde muvaffak
kılmasını diler, sözlerimiz sebebiyle bizi kınamamasını niyaz ederiz.
Yazar Özkanlı; Konuşmasının son bölümünde gençlere şu nasihatlerde bulundu.
Değerli Gençler… Đslâmi kavramları sakın hafife alma! Namazı sakın terk etme! Sakın açılıp
saçılma ve örtünmene çok dikkat et! Üçüncü şahısların yuvanın dirliğini olumsuz etkileyecek
sözlerine aldırma. Evinin ve eşinin mahremiyetini ifşa etme. Mütedeyyin kızlarla arkadaşlık
kur, gıybet ve kovuculuk yapma, laf taşıma! Đster batılı, ister yerli hiçbir kâfiri taklit etme,
özellikle dinî bilgini arttırmada gayretli ol. Rabb’inden sabır ve sebat niyaz et. Ahiret
hayatını sakın unutma! Allah’a (c.c) ve Rasûlüne (s.a.v) isyana çağırmadıkları sürece; esine,
anne ve babana karşı gelme! Nefsini yoldan çıkaran moda dergilerinden, müstehcen
şarkılardan ve müzikten uzak dur! Kur'ân okumaya, öğrenmeye ve biliyorsan öğretmeye
gayret et. Đster telefon, ister sosyal medya, ister başka bir yolla olsun, flört denilen şeyin her
türünden son derece uzak dur.
Şunları da asla ihmal etme: Allah'a (c.c) gerçek bir şekilde iman et ve imanın gerektirdiği
esaslara bağlı kal. Rasûlullahın (s.a.v) hayat tarzına dikkat etmeyi ihmal etme. Allah’a (c.c)
her zaman duâ edip O'na yönelmeyi; O'ndan bağışlanma dilemeyi ve âhiret için de
hazırlıklarda bulunmayı asla ihmal etme. Değerli Gençler! Bu nasihatleri kendin, annen,
baban için ve en önemlisi dinin ve şerefin için tut! Allah yâr ve yardımcınız olsun. Değerli
zamanınızı ayırarak seminerime katıldığınız, sükûnet içinde ve dikkatli bir şekilde
dinlediğiniz için teşekkür ediyor hayırlı günler diliyorum” diyerek seminerine son verdi.
Seminerin sonunda okul müdürü Mikail Karaköse yazara bir buket çiçek sunarak teşekkür
etti. Yazar da eserlerini imzalayarak okul kütüphanesine hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5155.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

''Operasyonun zamanlaması da manidardır''
Kayseri’de ĐHH Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mülteci Birim Sorumlusu Recep
Çamdalı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması yapan Kayseri ĐHH Đnsani Yardım
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Sözduyar, ''Operasyonun zamanlaması da
manidardır'' dedi.
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ĐHH'ya yönelik Van merkezli olarak başlatılan operasyon çerçevesinde, Kayseri’de ĐHH
Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mülteci Birim Sorumlusu Recep Çamdalı gözaltına
alınırken, Ömer Aksebzeci'nin de evinde arama yapıldığı kendisinin umrede olduğu için
gözaltına alınamadığı bildirilmişti.
Kayseri ĐHH Đnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Sözduyar, konuyla ilgili
yaptığı basın toplantısında, Kayseri kamuoyunun da çok iyi tanıdığı Çamdalı’nın ömrünün
insani yardım ile geçmekte olduğunu ve şu anda Kayseri'de ikamet eden mülteci ve yetimlerin
manevi babası konumunda olduğunu belirterek, ''14 Ocak 2014 Salı günü, sabaha karşı saat
07.00 sularında Kayseri Emniyeti'yle alakası olmayan Van Emniyeti mensuplarından terörle
mücadele ekibi olduklarını söyleyen görevliler tarafından Kayseri ĐHH Đnsani Yardım
Derneği Yönetim Kurulu Üyemiz Recep Çamdalı’nın evine operasyon düzenlenmiştir. Recep
Çamdalı'nın evinde şahsına ait bilgisayarına el konulmuş, ev didik aranmıştır' diye konuştu.
''Operasyonun zamanlaması da manidardır''Yapılan operasyonun zamanlamasına dikkat
çeken Sözduyar, ''Operasyonun zamanlaması da manidardır. Bu vesile ile Kayseri ve tüm
dünyaya sesleniyoruz; amacı sadece insani yardım olan kardeşimiz Recep Çamdalı’nın
sonuna kadar yanında olacağımızı ilan ediyoruz' dedi.Bugün yaşanan olay, karanlık odakların
iyiliğe, insanlığa, adalete, onura düşmanlık beslediğinin bir işaretidir. Kayseri ĐHH Đnsani
Yardım Derneğimizin mazlumların yanında olmasını, onlara götürülecek yardımları, onların
dertleriyle dertlenmemizi, hiçbir derin yapılanma engellemeyecektir diyen Sözduyar, Kayseri
ĐHH'nın yurt içinde ve yurt dışında hiçbir örgütle bağlantısının olmadığını söyledi.
''Yardımlarımızı bundan sonra 10 katına çıkaracağız''
Suriyeli mülteciler için Kayseri ĐHH ile Kilis ĐHH ile yaklaşık 2 yıldır ortak bir çalışma
yürüttüklerini belirten Sözduyar, ''Buradan ilan ediyoruz ki, ĐHH Đnsani Yardım Vakfı'nın
Suriye'deki mazlumlar için başlattığı 1000 TIR'lık yardım çalışmasını her hafta 1 TIR'la
Kayseri ĐHH olarak destek vereceğiz. Aynı zamanda ĐHH Đnsani Yardım Vakfı'nın Suriyeli
mazlumlar için açıklamış olduğu 50 milyon dolarlık yardım hedefine Kayserili vicdan sahibi
insanlar olarak 5 milyon dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında
örgütlenmiş olan Siyonist organizasyonun mutlu olmasını sağlayacak bu operasyonlar
lehimize sonuçlanıp, kirli odakların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Suriye’de o zorlu
şartlarda sadece ĐHH yardım götürebiliyor. Yapılan bu operasyon, bu yardımları aksatıyor
ancak ĐHH olarak Suriye’ye olan yardımlarımızı bundan sonra 10 katına çıkaracağız inşallah''
şeklinde konuştu.Haber: Mesut Davarcı (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5156.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kardeş Azerilerden Ziyaret
Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı milli gazilerinden Đbad Hüseyinli ve Azerbaycan'da aylık
yayınlanan Atilla Dergisi sahibi gazeteci Gülşen Behbud, Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım'ı ziyaret etti.Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan...
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Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı milli gazilerinden Đbad Hüseyinli ve Azerbaycan'da aylık
yayınlanan Atilla Dergisi sahibi gazeteci Gülşen Behbud, Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım'ı ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Yıldırım, misafirlerini kapıda karşıladı. Başkan
Yıldırım, Anadolu medeniyet ve hoşgörüsünün bazı komşu ülkelerde bulunmadığını
belirterek, "Özellikle yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda bizim hoşgörümüz,
medeniyetimiz, saygımız, insan haklarına riayetimiz maalesef hemen yanı başımızdakilerde
yok" dedi.
Son iki asırda yaşanılan olaylara bakıldığında zihniyetin aynı olduğunun görüleceğine dikkat
çeken Başkan Yıldırım, "Yani o günün Hınçak-Taşnak'ı bugünün Asala'sıdır. Hocalı ve diğer
yerlerdeki katliamlar, iki devlet bir millet olarak hepimizi üzmüştür. Đnşaallah Karabağ'dan
göç etmek zorunda olanlar tekrar vatanlarına dönerler. Vatanından ayrı kalmak kadar zor bir
şey yok." ifadelerini kullandı.
Başkan Yıldırım, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bir millet iki devlet olarak anlatarak,
"Türkiye ve Azerbaycan olarak şuan geldiğimiz nokta, bir millet iki devlet anlayışını daha da
geliştirmemiz gerekir. Aramıza fitne sokanlar elbette olacak. Bunlara karşı uyanık olmalıyız.
Bizler, kardeşiz, aileyiz, milletiz. Bu inancı hep yaşatmalıyız. Rabbim bu tür katliamları bir
daha yaşatmasın." şeklinde konuştu.
Azerbaycan Atilla Dergisi sahibi gazeteci Gülşen Behbud da, Kurtuluş Savaşı ve diğer
savaşlarda hep birlikte mücadele verildiğini söylerken, Azeri gazi ve milli kahramanı Đbad
Hüseyinli ise dedelerinin kendilerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş olduğunu, Kazakistan,
Kırgızistan ve Tataristan'ın da amca çocukları olarak söylediğini aktardı.
Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım ve misafirler karşılıklı hediyeleşerek hatıra fotoğrafı
çekindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5157.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Özhaseki Ufuktaki Kayseri'yi Açıklıyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yarın (15 Ocak 2014 Çarşamba)
düzenleyeceği programla 'Ufuktaki Kent Kayseri' vizyonunu açıklayacak. Fuar Kültür Park
Dünya Ticaret Merkezi'nde yarın saat 18.30'da başlayacak programa,...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yarın (15 Ocak 2014 Çarşamba)
düzenleyeceği programla 'Ufuktaki Kent Kayseri' vizyonunu açıklayacak. Fuar Kültür Park
Dünya Ticaret Merkezi'nde yarın saat 18.30'da başlayacak programa, Kayseri'deki sivil
toplum kuruluşlarından 3 bini aşkın temsilci davet edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki 2009 yılında ilkini gerçekleştirdiği
'Ufuktaki Kent Kayseri' programı ile 10 farklı başlıkta Kayseri ile ilgili projelerini ortaya
koymuş ve ardından bunları hayata geçirmişti.
Başkan Özhaseki şimdi bu programının ikincisiyle Kayseri'yi geleceğe taşıyacak yeni
projeleri kamuoyuna tanıtacak. Kayseri ve Türkiye'de ses getirecek projelerin açıklanacağı
toplantı yarın saat 18.30'da Kayseri Dünya Ticaret merkezi'nde başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5158.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayıp Olan Ebubekir Çelebi’yi Arama
Çalışmaları Yeniden Başladı
Kayseri’de Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir
Çelebi’yi arama çalışmaları yeniden başlatıldı.29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde
Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı...
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Kayseri’de Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir
Çelebi’yi arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı
otomobil takla atmış ancak sürücü tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Çelebi'nin
kaybolmasından 4 ay 17 gün sonra olay yerine gelen Ankara Jandarma Komutanlığı Özel
Asayiş Kuvvetler Komutanlığına bağlı 10 kişilik su altı timi, bölgede arama çalışması başlattı.
Köprünün bulunduğu bölgedeki suyun derinliğinin 4 metre civarında olduğu, zaman zaman
sığ ve bulanık olduğu ifade edildi. Jandarma Arama Kurtarma timi dalgıçları, suda arama
çalışması yaptı.
Jandarma ekipleri arama yaparken, kaybolan Ebubekir Çelebi’nin eşi Elmas Çelebi ile oğlu
Cüneyt Çelebi, merakla gözlerle çalışmaları izledi. Acılı eş Elmas Çelebi, "Eşimin ölüsü de
olsa bulunmasını istiyorum. Çocuklarımla birlikte perişan olduk. Devlet büyüklerimizden
yardım bekliyoruz. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Yeni çocuğumla ortada kaldım. Hiçbir
gelirimiz yok, devletimiz bize yardım etsin. Bizi bu sıkıntıdan kurtarsınlar’’ dedi.
Bu arada Kızılırmak Köprüsü’ne gelen Kayseri Đl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal,
arama çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Eşi kaybolan Elmas Çelebi ile de görüşen Albay Uysal,
metanet ve sabır diledi.
Jandarma arama ekibinin, saat 17.00’ye kadar çalışmalarını sürdüreceği, arama çalışmalarının
ise kaç gün süreceğinin belli olmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5159.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bir Evin Çatısını Onarırken Düşen Şahıs
Hayatını Kaybetti
Kayseri'de, bir evin çatısını onarırken yaklaşık 6,5 metre yükseklikten düşen şahıs hayatını
kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde meydana gelen
olayda, bir evin çatısını onaran 36 yaşındaki B.Ö.'nün...

14 Ocak 2014 Salı 15:31

Kayseri'de, bir evin çatısını onarırken yaklaşık 6,5 metre yükseklikten düşen şahıs hayatını
kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde meydana gelen
olayda, bir evin çatısını onaran 36 yaşındaki B.Ö.'nün bastığı sacın eğilmesi sonrasında
dengesini kaybederek yaklaşık 6,5 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen 112 acil sağlık
ekipleri B.Ö.'ye müdahale ederek Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırmak
üzere yola çıktı, B.Ö. hastaneye götürülürken yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. B.Ö.'nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırdı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5160.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz
Mumcular Đlkokulu Ve Orta Okulunu Ziyaret
Etti
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Melikgazi Đlçesinde bulunan Esentepe Mumcular
Đlkokulu ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu.Okul Müdürü Mustafa Sönmez tarafından
karşılanan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, okulda en çok kitap...
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Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Melikgazi Đlçesinde bulunan Esentepe Mumcular
Đlkokulu ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Mustafa Sönmez tarafından
karşılanan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, okulda en çok kitap okuyan Zeynep Đğde,
Furkan Yıldırım ve M .Okan Karakuş’a çeşitli hediyeler verdi.Ayrıca ekolojik
çalışmalarından dolayı, yeşil bayrak almayı hak eden öğrencilere bayraklarını vererek
çalışmalarından dolayı tebrik etti. Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz daha sonra okulda
görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Đl Milli Eğitim
Müdürü Yılmaz yaptığı konuşmada “Öncelikle birbirimize destek vermemiz gerekli. Genel
manada bir birliktelik ortaya koymamız lazım, içimizden birinin yükselmesi, bir yerlere
gelmesi bizlere üzmemeli, daha çok yardımcı olmak zorundayız. Bizlerin başaramadığımız
tek konu kamuoyu oluşturmamamız da dolayı, aynı dili konuşamıyoruz. Her zaman sevgi
merkezli bir eğitimi tercih etmeliyiz” dedi.
ÇAĞLIKESĐM AĐLESĐNĐ ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRÜ BĐLAL YILMAZ ZĐYARET ETTĐ
Mumcular orta okulunda eğitimini sürdüren Ruziye Çağlıkesimin evine Đl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz ziyarette bulundu.Baba H.Mehmet tarafından karşılanan Đl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz, Ruziye, Muhammet, Ahmet, Mustafa ve Yunus kardeşlerle yakından
ilgilendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5161.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kocasinan Kadastro Yenilemesine Bilirkişi Seçti
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilet mahallelerinde arazinin mevcut durumuyla
kadastro kayıtlarını örtüştürmek amacıyla yapılacak kadastro yenilemeleri için mahalleliden
6’şar bilirkişi seçtiklerini söyledi.Başkan Bekir Yıldız,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilet mahallelerinde arazinin mevcut durumuyla
kadastro kayıtlarını örtüştürmek amacıyla yapılacak kadastro yenilemeleri için mahalleliden
6’şar bilirkişi seçtiklerini söyledi. Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Kadastro Müdürlüğü'nün
talebi doğrultusunda, Erkiletteki; 100. Yıl, Arabıdın, Camikebir, Dere, General Emir, Mehmet
Akif Ersoy, Osmangazi, Tepe, Yukarı, Zade ve Kemer Mahallesi'ndeki arazinin mevcut
durumuyla kadastro kayıtlarını örtüştürmek amacıyla yapılacak kadastro yenilemeleri için
kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, bu mahallelerdeki taşınmazların durumlarını
iyi bilen 6’şar bilirkişi seçtiklerini kaydetti.Bilirkişilerin Türk vatandaşı, 40 yaşını bitirmiş,
medeni haklarını kullanma ehliyeti bulunan, en az 10 yıldan beri o mahallede ikamet
edenlerden seçildiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Erkilet 100.Yıl, Arabıdın,
Camikebir, Dere, General Emir, Mehmet Akif Ersoy, Osmangazi, Tepe, Yukarı, Zade ile
Kemer Mahallesi'ndeki taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını iyi bilen ve bilirkişilik
şartlarına haiz 6 kişiyi belediye meclisi olarak seçtik. Bilirkişiler kadastro elemanlarıyla
birlikte çalışarak alanın mevcut durumuyla kadastro kayıtlarını örtüştürmek amacıyla kadastro
yenilemelerinde çalışmaya başlayacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5162.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri Oto Sanatkarları Odası Başkan Adayı
Ali Kınış, Tüm Oda Üyesi Seçmenlere Teşekkür
Etti
Kayseri Oto Sanatkarları Odası'nın (KOSO) 11 Ocak 2014 Cumartesi günü Ayşe Baldöktü
Çıraklık Eğitim Merkezinde yapılan Genel Kurul'daki seçimlerde Başkanlık için aday olan
Ali Kınış, tüm Oda üyesi seçmenlere teşekkür etti.Kınış,...
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Kayseri Oto Sanatkarları Odası'nın (KOSO) 11 Ocak 2014 Cumartesi günü Ayşe Baldöktü
Çıraklık Eğitim Merkezinde yapılan Genel Kurul'daki seçimlerde Başkanlık için aday olan
Ali Kınış, tüm Oda üyesi seçmenlere teşekkür etti.
Kınış, yaptığı açıklamada, daha önceki seçimlerde yüzde 80’lerde olan katılımın, bu
seçimlerde yüzde 90’ların üzerine çıktığını belirtti. Seçimden sonra açıklama yapan KOSO
Başkan adayı Ali Kınış, öncelikle tüm Oda üyesi esnafa teşekkür ederken şunları kaydetti:
''11 Ocak 2014 Kayseri Oto Sanatkarları Odası seçimlerinde oy kullanan tüm odamız
üyelerine teşekkür ederim. Bu hizmet yarışıydı. Kazanan odamız üyesi esnafımız olmuştur.
Bu kadar fazla katılımın olması bizi çok memnun etmiştir. Bundan sonra mevcut yönetimin
vaad ettikleri projeleri ve sanayiye yapacakları hizmetleri yakından takip edeceğiz. Amacımız

sanayimizin oda üyesi esnaflarımızın kalkınmasıdır. Bu uğurda mücadelemiz devam
edecektir.''
Genel Kurul'daki seçimlerde, 2 aday yarışmış, mevcut oda Başkanı Şeyhi Odakır'ın listesi 503
oy, rakip başkan adayı Ali Kınış ise 400 oy almış, 19 oy ise geçersiz sayılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5163.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

6 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy köyünde meydana gelen
olayda R.K. , K.K. , D K. , C K. , S.K. ve F.K.'nın sobadan sızan karbonmonoksit...
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy köyünde meydana gelen olayda R.K. ,
K.K. , D K. , C K. , S.K. ve F.K.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği
öğrenildi. Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişinin tedavi
altına alındığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5164.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

ĐŞTE PARALEL YAPILANMANIN ŞEMASI
Emniyetin eski patronu Hanefi Avcı, paralel yapının nasıl işlediğini anlattı. Bakan Mehmet
Ali Şahin'in de açıklamalarıyla fikir verdiği hizmet ağı adım adım ve kademe kademe
tablolaştırıldı.
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1) Yapı bünyesinde özellikle kamuda çalışan doktor, öğretmen, memur, belediye elemanı gibi
isimler topladıkları bilgileri ortak havuza aktarıyor. Bu havuz TĐB, MĐT, Emniyet gibi kritik
görevlerde bulunanlardan akan bilgilerle de besleniyor.

2) Veri havuzundaki bilgiler ayıklanıp Konsey'e sunuluyor. Konsey ise kendilerine tehdit
oluşturacak isimleri belirliyor. Bu isimler Emniyet Abisi'ne veriliyor. Kozanlı Ömer lakaplı
Osman
Hilmi
Özdil'in
talimatıyla
isimler
hakkında
dosya
açılıyor.
3) Paralel yapının emniyet birimlerindeki elemanları gerekli hazırlığı yaparken, bilgiler
paralel yapının medya uzantılarına sızdırılıyor. Paralel medya hedef kişiler hakkında haberler
yaparak, itibarsızlaştırma operasyonunu gerçekleştiriyor.
4) Şube müdürü, emniyet amiri gibi yapının polisteki rütbeli elemanları, aldıkları görev
üzerine gizlice dinleme ve takipler yapıyor. Gerektiğinde sahte deliller titizlikle üretiliyor ve
soruşturmada paralel yapı adına konuşacak gizli tanıklar bulunuyor.
5) Emniyetteki isimler bu süreçte dinleme ve takip yapmak için cep telefonlarının IMEI
numaraları üzerinden yetkililerden talepte bulunuyor. Ya da sahte isimler kullanılarak,
dinleme ve takibin yapıldığı şahıslar gizli tutuluyor. Bu bilgiler ışığında toplanan verilerle
polisin tespit tutanakları adeta bir fezleke gibi detaylı hazırlanıyor.
6) Gizlice yürütülüp ince ince işlenen tutanaklar dosya haline getirilerek paralel yapının
temasta olduğu savcılara gönderiliyor. Dosyalar o kadar ayrıntılı hazırlanıyor ki savcılar suç
duyurusunda bulunur bulunmaz, yüzlerce sayfalık iddianameleri saatler içinde kolayca
hazırlayabiliyor.
7) Yargı içindeki yapılanma, kritik bulduğu bazı isimler hakkında karar almakta zorlanınca,
dosyayı Pensilvanya'ya gönderiyor. Polis ve yargıdaki yapının benzeri Adli Tıp'ta da işliyor.
Delillerle ilgili itirazlar raporla çürütülüyor.
8) Savcılar ellerindeki dosyaları kendi adamlarının bulunduğu mahkemelere götürüyor.
Böylelikle gözaltı ve tutuklama kararları rahatlıkla çıkıyor. Gerektiğinde bu mahkemelerin
nöbetçi olduğu günler özellikle bekleniyor.
9) Soruşturma ve yargılama aşamasında paralel yapının yargı içindeki isimleri tutuklu
sanıkların her türlü itirazını yok sayıyor. Hatta yargıçlar hemen gizlilik kararı alarak delillerin
tanık avukatlarıyla paylaşılmasını bile önlüyor.>>YeniAkit>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5165.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Liseliler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası
Türkiye Liselerarası Bilek Güreşi Şampiyonası’nın Kayseri ön elemelerinin heyecanı başladı.
Çok sayıda liseden yaklaşık 120 öğrenci dereceye girebilmek için ter dökecek.Đstanbul’daki
Asfa Spor Kulübü ile Zinde Gençlik Spor Đzcilik...
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Türkiye Liselerarası Bilek Güreşi Şampiyonası’nın Kayseri ön elemelerinin heyecanı başladı.
Çok sayıda liseden yaklaşık 120 öğrenci dereceye girebilmek için ter dökecek.
Đstanbul’daki Asfa Spor Kulübü ile Zinde Gençlik Spor Đzcilik Kulübü’nün öncülüğünde,
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu ile Türkiye Vücut Geliştirme ve
Fitness Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen Türkiye Liselerarası Bilek Güreşi

Şampiyonası’nın Kayseri elemeleri, 18 Ocak 2014 Cumartesi günü Nuh Mehmet Anadolu
Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çeşitli liselerden yaklaşık 120
genç, Đstanbul’da yapılacak şampiyonaya katılmak için ter dökecek. 50,55,60,65,70,75,80 ve
80 kilo üzeri olmak üzere 8 kategoride gerçekleştirilecek elemelere, 1996-2000 doğumlu
bileğine güvenen liseliler katılabilecek. Yarışmaya destek veren Kayseri Pozitif Gençlik Spor
ve Đzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu, ata sporlarımızdan olan aynı zamanda
‘beraberliği olmayan tek spor’ diye bilinen bilek güreşini Kayseri’de yaygın hale getirmek
için yarışmaya destek verdiklerini söyledi. Başkan Olgunharputlu, elemeler sonucunda her
kategoride birirnci olan liselilerin Đstanbul’daki şampiyonaya katılacaklarını belirterek, ‘
Kayseri’de Dereceye girenlere kulüp olarak madalya vereceğiz. Türkiye genelindeki
şampiyonada birinci olanlar birer adet tam Cumhuriyet altını, ikinci olanlar yarın Cumhuriyet
altını ve üçüncü olanlar da birer adet Çeyrek cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek. Bizlerde
Kayseri’den gidenlerin yol, kalacak yer ve yemek masraflarını karşılayacağız. ’dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5166.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Burhan Kuzu’nun Acı Günü
Anayasa Komisyonu Başkanı ve Đstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun yeğeni
Faruk Peker, 5 aydan beri tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde vefat etti.Evli ve iki çocuk babası olan 47 yaşındaki Faruk...

14 Ocak 2014 Salı 09:37

Anayasa Komisyonu Başkanı ve Đstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun yeğeni
Faruk Peker, 5 aydan beri tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde vefat etti.
Evli ve iki çocuk babası olan 47 yaşındaki Faruk Peker, bugün öğle namazını müteakip
kılınacak cenaze namazı sonrasında Develi ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5167.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Yazarlar Ve Şairlerden Gazeteciler Cemiyetine
Ziyaret
Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Emel Demirezen, Karabağ Gazisi Đbat Hüseyinli
ve Atilla Dergisi Genel yayın Yönetmeni Gülşeh Behbut, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni
ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri...
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Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Emel Demirezen, Karabağ Gazisi Đbat Hüseyinli
ve Atilla Dergisi Genel yayın Yönetmeni Gülşeh Behbut, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni
ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya, “Karabağ Azerbaycan için ne ise, Türkiye için de odur. Hiç fark
etmez. Azerbaycan’ın bir karış toprağı, Türkiye’nin de bir parça toprağıdır. Karabağ’da bir
kahramanlık gösteren gazimizin, Kayseri Yazar ve Şairler Derneği’nin ev sahipliğinde,
Kayseri’ye gelmiş olmasından ve cemiyetimizi ziyaretinden duyduğum memnuniyeti
belirtmek isterim. Đki değerli hemşehrimize kardeşimize hoş geldiniz diyorum”
dedi.Azerbaycan’dan gelen yazarları Kayseri’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade
eden Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Emel Demirezen, “Kayseri Yazar ve Şairler
Derneği ve Atilla Dergisi öncülüğünde, Đmdat Avşar hocamızın da vesilesiyle kıymetli
misafirlerimizi Kayseri’de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Çeşitli okullarda 6 tane
konferans gerçekleştireceğiz. Yarın akşam Đl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda saat
19.00’da, hem konferans hem şiir dinletisi olarak çok güzel bir organizasyon yapacağız.
Bütün Kayseri halkını da buradan davet etmek istiyorum. Cuma akşamı da misafirlerimizi
uğurlayacağız” diye konuştu.
Ziyaretin ardından misafirler, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vali Altınkaya’ya el
dokuması mini halı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5168.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bakanlıktan Kadro Açıklamsı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını
duyurdu.

15 Ocak 2014 Çarşamba 09:59

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan
600 bin taşeron işçisine kadro verileceğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Alt
işverenlik ilişkisinde işçilerimizin özellikle kıdem tazminatına hak kazanmaları, yıllık ücretli
izinlerinikullanmaları, sendikal haklardan faydalanabilmeleri, ücretlerinin tam ve zamanında
ödenmesisorunlarının çözümünde yoğunlaşan çalışmalar sürdürülmektedir.
Taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı, hatta bu çalışmaların
tamamlandığı yönündeki haber ve yorumlar kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir.
Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek ve çalışma
barışınısağlamak gibi temel görevleri olan Bakanlığımızın alt işveren işçilerinin kadroya
alınması gibi birçalışması bulunmamakla birlikte, çalışanların sorunlarının, sosyal tarafların
katılımıylaçözülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.
Pazar günü Habertürk gazetesinde yer alan haberde, bakanlığın çalışmasında sona gelindiği ve
600 bin taşeron işçiye kadro verileceği belirtilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5170.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

439 milyarlık yatırım yapılacak
2014 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2014 yılının toplam proje tutarı 439
milyar lira olan programda; 2013 sonu kümülatif harcaması 183 milyar lira, 2014 yılı
başlangıç ödeneği 48 milyar lira olan 2 bin 753 adet proje yer alıyor
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Türkiye’nin 2014 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’nin dün yayımlanan mükerrer
sayısında açıklandı. 2014 Yılı Yatırım Programında; toplam proje tutarı 439 milyar TL, 2013
sonu kümülatif harcaması 183 milyar TL, 2014 yılı başlangıç ödeneği 48 milyar TL olan
2.753 adet proje yer alıyor.
Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, “Hükümetimiz,
kamu ve özel sektörü bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktadır. Kamu yatırım projeleri plan
ve programlarımızın temel yapı taşlarıdır. Kamu yatırımları ülkemizin kalkınması açısından
büyük öneme haizdir. 2014 yılında, toplam sabit sermaye yatırımlarının 2013 yılına göre
nominal olarak yüzde 9.5, reel olarak yüzde 3.6 artışla 344,4 milyar TL’ye ulaşması
beklenmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
ÖZEL SEKTÖRDEN 268 MĐLYARLIK YATIRIM
Toplam sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık yüzde 80’inin özel kesim tarafından yapıldığına
dikkat çeken Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:“2014 yılında özel kesim tarafından, GSYH’nın
yüzde 15,6’sı oranında, yani 268,7 milyar TL’lik sabit sermaye yatırımı yapılacağı tahmin
edilmektedir. Bu tutar, 2013 yılına göre; nominal olarak yüzde 12’lik, reel olarak ise yüzde
5,7’lik artışa karşılık gelmektedir. Söz konusu yatırımın yüzde 41,2’sinin imalat, yüzde
18,5’inin ise ulaştırma sektöründe gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ekonomik ve sosyal
altyapı alanlarında yoğunlaşan toplam kamu yatırımlarının 2014 yılında; 2013 yılına göre

nominal olarak yüzde 10,8, reel olarak ise yüzde 4,5 artması beklenmektedir. Kamu yatırım
uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmiştir .”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5171.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Ticari süt işletmelerince kasım ayında kaç ton
inek sütü toplandı?
Toplanan inek sütü miktarı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı.
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Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 110 736 ton olarak gerçekleşti
ve bir önceki yılın aynı ayına göre %16,6 artış gösterdi. Đnek peyniri üretimi 44 915 ton ile bir
önceki yılın aynı ayına göre %10,7 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen
peynir çeşitleri ise 469 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %25,8 arttı.
Yoğurt üretimi 83 870 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 artış gösterdi. Ayran
üretimi ise 46 115 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 arttı.
Ayrıca kaymak üretimi 2 245 ton, koyulaştırılmış (konsantre) süt üretimi 340 ton, tam yağlı,
yarım yağlı süt tozu ve kaymak tozu üretimi 2 834 ton, yağsız süt tozu üretimi 3 118 ton,
tereyağı üretimi ise 3 174 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5172.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đşte Başbakan'ın Bahsettiği O Haşhaşiler
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 17 Aralık operasyonunu
Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşananlara benzeterek, "Haşhaşiler denilen, gözü
dönmüş bir gizli örgütün, devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını tarihte de gördük"
dedi. Peki Başbakan'ın ifade ettiği "Haşhaşiler" örgütü kimdi ve ne yaptılar işte cevabı
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Çeşitli tarih kaynaklarına göre, Haşhaşiler, 1090 yılının Eylül ayında Đsmaili din adamı Hasan
Sabbah tarafından kurulmuş bir dini tarikat ve siyasi bir örgüt. Tarikat 11.yy'da Đsmaililik
mezhebi esaslarına dayanan Fatımiler devleti içindeki dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu hizipleşme sonucu ortaya çıkan iki koldan biri olan Nizarilik kolunun temsilcisi
olan Haşhaşin Tarikatı önce Đran sonra da Suriye'ye yayılmıştır. Kuşatılması ve ele
geçirilmesi güç kaleler temelinde örgütlenmiş olan Haşhaşin Tarikatı önemli kişilere yönelik
suikastlere dayanan etkili bir askeri strateji geliştirerek Orta Çağ Đslam dünyasında çok önemli
ve farklı bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Haşhaşin Tarikatı ideolojik açıdan dönemin Sünni
siyasi ve dini çevrelerini düşman olarak görmüşlerdir. Özel olarak da Abbasi Halifeliği ve
onun koruyucusu olan Büyük Selçuklu Devleti esas düşmanları olmuşlardır. Bununla birlikte
Haşhaşinlerin Haçlıları ve Moğolları hedef alan bazı saldırıları da olmuştur.
SUĐKASTLERLE TANINIYORLAR
Topluluk, suikastleriyle tanınırken, iddialara göre suikastlerden önce kendilerinden geçmek
için içtikleri haşhaştan isimlerini almışlardır. Topluluğun, Büyük Selçuklu Devleti zamanında
terör estirip, pekçok üst düzey devlet adamını ve Abbasi soyunu öldürdüğü biliniyor. Bu kötü
şöhretleri sayesinde, çoğu Batı dilinde suikastçi anlamına gelen assasin kelimesi Haşhaşi
kelimesinden gelmiştir.
Romanlara ve filmlere konu olan Haşhaşiler, sarp bir kayalığın tepesinde, ulaşılmaz Alamut
Kalesi'nde yaşamışlardır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5173.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Nargile Sigaradan Daha Tehlikeli
Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Murat Apaydın, “Başta
Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan nargile, sağlığı önemli
ölçüde tehdit ediyor. Sigaradan daha zararlı...
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Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Murat Apaydın, “Başta
Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan nargile, sağlığı önemli
ölçüde tehdit ediyor. Sigaradan daha zararlı ve tehlikeli maddeler içeren nargile, tüberküloz
(verem) ve hepatit gibi bulaşıcı hastalıklara da zemin hazırlıyor” dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Murat Apaydın,
“Tütün mamulleri arasında en çok tercih edilen ürünlerin başında nargile gelmektedir.
Özellikle son yıllarda nargile kullanımının ve nargile kafelerinin yaygınlaşmasındaki en
önemli ayrıntılardan biri; nargilenin sigara kadar sağlığa zararlı olmadığı düşüncesidir.
Hammaddesi tütün olan nargile, sigaranın bütün zararlarını bünyesinde taşımaktadır. Aynı
zamanda nargilenin yakılabilmesi ve içilebilmesi için kullanılan kömürün de zararlı etkisi
sigaraya göre çok daha fazladır. Çünkü nargile yandığında sigaradan daha zararlı bir ürün
ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Uz. Dr. Apaydın, nargile kullanımı hakkında şu uyarılarda bulundu:
“Nargile kullanımı özellikle ağız, gırtlak ve akciğer kanseri, dolaşım sistemi hastalıkları,
damar tıkanıklığı ile solunum yolu hastalıklarına yol açmaktadır. Son yıllarda erişimi daha da
kolaylaşan aromalı nargile ise tütünün zararının algılanmasını engellemektedir. Gençler
aromalı nargileyi zararsız bir alışkanlık olarak değerlendirip bağımlılık kazanmaktadır.
Bulaşıcı hastalıklara da yol açıyor
Hijyen koşullarına uyulmadığında başta tüberküloz ve hepatit olmak üzere birçok hastalık da
nargile yoluyla bulaşabilmektedir. Nargilenin; şişesi, taşıyıcı hortumu, tömbekisi ve ucundaki
sipsisiyle kişiye özel olarak kullanılması gerekmektedir. Oysaki nargilenin yaygınlaşmasıyla
birlikte kullanımındaki zorluklar ve az bulunması nedeniyle kafelerde genel kullanıma
sunulan bir ürün olması, bu bulaşma riskini artırmaktadır. Nargilenin hortumunda, şişesinde
ya da sipsisinde üreyebilecek herhangi enfeksiyon etkeni, insandan insana kolaylıkla
bulaşabilmektedir. Özellikle tüberküloz ve hepatit gibi önemli hastalıklar, nargilenin kullanım
kurallarına uyulmaması nedeniyle rahatlıkla kişiden kişiye bulaşabilir. Bu nedenle nargile
kullananlar, bulaşıcı hastalıklar açısından risk altında olduğunu bilmelidir.
Nargile bağımlılığından kurtulmak mümkün
Nargile tüketen insanların da aynı sigara içenlerde olduğu gibi nikotin bağımlısı olarak kabul
edilerek nikotin bağlılığı noktasında ele alınıp tedavi edilmesi gerekir. Bireyler nargileyi
azaltarak ya da kendiliğinden bırakmak konusunda karşılaştıkları zorluklarla baş başa
bırakılmamalıdır. Sigara bağımlılarında olduğu gibi, nargile bağımlılarının da mutlaka
uzmana ya da merkezlere başvurarak bu sorundan kurtulması önerilmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5174.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Ağrılarının Dinmesi Đçin 40 Bin Liraya Đhtiyacı
Var
Kayseri'de 5 yıldır kemik çürümesi rahatsızlığı yaşayan 40 yaşındaki Meryem Işık, her gün
ağrıları nedeniyle şehir dışına iğne yaptırmaya gittiğini belirterek, 40 bin TL değerinde olan
ağrı pompasından alarak hem çektiği ağrılarından...
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Kayseri'de 5 yıldır kemik çürümesi rahatsızlığı yaşayan 40 yaşındaki Meryem Işık, her gün
ağrıları nedeniyle şehir dışına iğne yaptırmaya gittiğini belirterek, 40 bin TL değerinde olan
ağrı pompasından alarak hem çektiği ağrılarından hem de günlük olarak yol masraflarından
kurtulmak istediğini söyledi.
5 yıl önce kemik çürümesi teşhisi konulan 40 yaşındaki Meryem Işık, geçen sürede
yürüyemez hale gelerek bakıma muhtaç kaldı. En son yaşadığı evden ev sahibi tarafından
çıkarılan Meryem Işık yürüme problemi ve ağrıları nedeniyle evininin günlük işlerini

yapamazken, yatağa mahkum bir şekilde hayatını sürdürüyor. Işık ayrıca, kendisine
Kayseri'de yüksek dozlu iğne yapılmadığı için Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'ye gitmek
zorunda kalıyor.
Bakıma muhtaç hale gelen Işık, 4 yıl önce 13 yaşındaki Yasin ile 10 yaşındaki Cengiz Sait
isimli çocuklarını Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini anlatarak, “Benim bundan 5 yıl önce
sürekli ayaklarım ağrıyordu. Ayaklarımda romatizma olduğunu zannederek 1 yıl boyunca ilaç
kullandım. Ondan sonra yürüyemez hale geldim. Ayaklarım içe dönüyordu. Daha sonra
Sivas’ta muayene olduğumda vücudumda kemik çürümesi olduğunu öğrendim ve doktor
protez takılması gerektiğini söyledi. Doktor protezi 1,5 ay içerisinde taktırırsam iyi olacağımı
yoksa yatalak kalabileceğimi söyledi. Ondan sonra da Ankara’ya gittim. Oradaki doktor sol
taraftan küçük bir delik açmış sadece içine alçı doldurmuştu, o da olmadı. Paramız da bitince,
‘Randevu alabilirseniz gelin yoksa rahatsız etmeyin’ dediler. Biz de o nedenle Kayseri’ye
geldik. Kayseri’de 2 sefer ameliyat geçirdim, ayrıca 24 ameliyat oldum. Yürüyebileyim diye
protez taktılar ama yürüyemedim. Tabii yürüyemeyince kendime bakamadığım gibi
çocuklarıma da bakamaz oldum. Onları da Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermek zorunda
kaldık" diye konuştu.
Ağrılarının çok şiddetli olduğunu belirten Işık, "Mecburen yüksek dozlu iğne yaptırmak
durumunda kalıyorum. Onu da Kayseri’de yapmıyorlar. Başka illerde ağrımı dindirmek için
iğnemi yaptırmaya çalışıyorum. Haliyle de epey masraflarım oluyor. Otobüsle gidemiyorum,
taksi çağırmam gerekiyor. Taksi şoförü de sağ olsun gün oluyor 30 TL'ye götürüyor, gün
oluyor 50 TL'ye götürüyor. Ne kadar para bulabilirsek onunla bizi hastaneye götürüyor. Hatta
10 bin TL taksiciye borcumuz var. Bu borcu ödeyemiyorum da. Allah kendisinden razı olsun
ki yine de bizi idare ediyor" dedi.
Şehir dışındaki hastanelere gitmemesi için ağrı pompası alınması gerektiğini ifade eden Işık,
"Daha iyi duruma gelmem için en azından hastaneye gitmemem için Kırıkkale’de ağrı
pompası takılacak. O ağrı pompasını almaya da gücümüz yetmiyor çünkü bunu devlet
karşılamıyor. Ağrı pompasını fiyatı 40 bin TL olduğu için satın alamıyoruz. Büyüklerimizden
mümkünse bunun bir çaresine bakmalarını istiyorum. Eşim de işten çıkarıldı. Sigortasız bir iş
olursa yapar. Emekliliğini doldurmaya 2 yılı kaldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından
bana baktığı için 700 TL bakım parası alıyor. O da benim bir haftalık taksi param, eve bile
girmiyor. Şimdi çocuklarımı 15 gün tatilde yanıma almayı düşünüyorum. Çocuklara nasıl
bakacağımı bilmiyorum. Bakacak gücüm yok. Çocuklarımla görüşüyorum, tatillerde yanıma
veriyorlar. Telefonla da görüşüyorum. Sağ olsunlar bana, 'Görüşemezsin' diye bir sıkıntı
çıkarmıyorlar. Onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten çocuklarıma güzel bakıyorlar. Allah
razı olsun. Yetkililerden sürekli kalabileceğim bir ev, cihazımın takılması ve olan maddi
borcumun kapatılmasını istiyorum. Eğer bunları halledebilirsek çok mutlu olacağım" şeklinde
konuştu.
Meryem Işık'ın taksi şoförü Ali Đhsan Altuğ ise, "Bu aile ile hastalıklarında tanıştık. Đğne
yaptırmak için Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz, orada vurulmadığı zaman fakülteye gidiyoruz,
fakültede vurulmadığı zaman Nevşehir'e gidiyoruz. Bu aileyi ben 1 yıldır tanıyorum. Ben
taksi şoförüyüm. Bu yüksek bir meblağ tutan bir iş. Zaten ailenin durumu da müsait değil.
Devletin verdiği 700 TL'yi sadece petrollerde kullanıyoruz. Aracımla bu kadını hastaneye
götürdüğümde sırf bu aileye yardımcı olmak için kar oranı koymuyorum. Ben bu kadarını
yapabiliyorum. Devlet büyüklerimiz daha büyüklerini yapsın istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5175.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Tramvay 2 Milyon 719 Kilometre Yol Yapıp,
26,4 Milyon Yolcu Taşıdı
Kayseri'de, hizmete girdiği 2009 yılından bu yana şehir içi toplu taşımada çığır açan raylı
sistem 2013 yılında toplam 2 milyon 719 kilometre yol yaparak, 26,4 milyon yolcu
taşıdı.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin en önemli yatırımlarından...
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Kayseri'de, hizmete girdiği 2009 yılından bu yana şehir içi toplu taşımada çığır açan raylı
sistem 2013 yılında toplam 2 milyon 719 kilometre yol yaparak, 26,4 milyon yolcu taşıdı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin en önemli yatırımlarından olan ve Kayseri'yi modern
taşımacılıkla buluşturan raylı sistem 2013 yılında rekor sayıda yolcu taşıdı. Geçen yıl her gün
ortalama 73 bin ve ayda ortalama 2 milyon 200 bin yolcu taşıyan raylı sistem yıl sonunda ise
toplam 26 milyon 418 bin 909 yolcuya ulaştı.
-RAYLI SĐSTEMLE AYDA 5 KEZ DÜNYA TURU
Büyükşehir Belediyesinin Kayseri'nin ulaşım ağına dahil ettiği raylı sistem, Organize SanayiDoğu Garajı hattında ayda ortalama 226 bin kilometre yol kat ederek dünyanın çevresini her
ay beş kezden fazla dolanan bir performans gösterdi. Ayrıca 2013 yılında toplam 2 milyon
719 bin kilometre yol kateden raylı sistem, toplam 26 milyon 418 bin 909 yolcu taşıdı. Geçen
yıl en fazla yolcu taşınan ay 2 milyon 408 bin ile Aralık ayı oldu. Aralık ayını Kasım ve Mart
ayları takip ederken Temmuz ayı da en az yolcu taşınan ay oldu.
Doğu Garajı - Organize Sanayi hattından sonra da, Doğu Garajı - Đldem hattı 1 Şubat'ta, Sivas
Caddesi-Erciyes Üniversitesi hattı ise 15 Şubat'ta devreye girecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5176.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Soğuk Havaya Aldırmadan Đki Çocuğu Đle
Birlikte Dileniyor
Kayseri'de soğuk havaya aldırış etmeden yanına aldığı iki küçük çocuk ile dilenen kadın,
zabıta karakoluna götürüldü.Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi'nde biri 4 aylık, diğeri 2.5
yaşında olan çocuklarını da yanına alarak soğuk...
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Kayseri'de soğuk havaya aldırış etmeden yanına aldığı iki küçük çocuk ile dilenen kadın,
zabıta karakoluna götürüldü. Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi'nde biri 4 aylık, diğeri 2.5
yaşında olan çocuklarını da yanına alarak soğuk havaya aldırmadan dilenen Canan K.,
vatandaşların dikkatini çekti. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Kayseri'ye
Ankara'dan geldiklerini söyleyen Canan K., "Paraya ihtiyacım var. Çocuklarımı
besleyemiyorum. O yüzden dileniyorum. Eşim kağıt topluyor, çalışamıyoruz. 3 çocuğum var,
okutamıyoruz. O yüzden dilenmek durumundayım. 1-2 aydan bu yana dileniyorum. Okumam
yazmam yok. O yüzden devletten yardım alamıyorum" diye konuştu.Kucağındaki çocuklarla
birlikte dilenen Canan K., zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Zabıta karakoluna götürülen
kadının kaydının bulunduğu ve 3 yıldır Kayseri'de dilencilik yaptığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5177.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Çocuk Meclisi Üyeleri Göz Muayenesinde
Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyelerin belirli
aralıklarla Göz Muayenesi, Kulak-Burun-Boğaz muayenesi, Diş ve Bulaşıcı hastalıklar
yönünden muayene olduklarını söyledi.Okula iden öğrencilerin...
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Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyelerin belirli
aralıklarla Göz Muayenesi, Kulak-Burun-Boğaz muayenesi, Diş ve Bulaşıcı hastalıklar
yönünden muayene olduklarını söyledi.
Okula iden öğrencilerin mutlaka göz muayenesi olması gerektiğini çünkü görme bozuklukları
ve eksikliğin başarıyı direk etkilediğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi
Belediyesi Çocuk Meclisi Sağlık seminerleri ile hem toplumu bilgilendiriyor hem de
bilinçlendiriyor. Belli aralıklar ile üyeleri hep birlikte sağlık taramasından geçerek örnek
oluyorlar. Çünkü aynı zamanda toplumda gündem oluşturarak bireyleri bilinçlendiriyorlar.
Sınıflarda arka sıralarda olup da yazı tahtasını görmeyen örenciler başarısız olmaktadır.
Bunun için veliler bu konu üzerinde hassasiyet ile durmalıdırlar”
Göz Hastalıkları Dr. Varol Şen, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinin bu tür periyodik
olarak muayene olmaları son derece önemli olduğunu çünkü başarı bir eğitim sağlıklı bir
beden ile elde edileceğini çünkü göz bozuklukların başarılı direk etkilediğini söyledi.
Toplam 25 Meclis Üyesi Öğrencinin muayenesi sonuçlarının çok iyi olduğunu ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi Üyelerin bu tür etkinliklerinin devam edeceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5178.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kto Heyeti Ankara'da Milli Savunma Bakanı Ve
Milletvekilleri Đle Görüştü
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu
üyeleri, Ankara’da katıldıkları akreditasyon töreni sonrasında bazı bakan ve milletvekillerini,
Türkiye Büyük millet Meclisi’nde ziyaret etti.Başkan Mahmut...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu
üyeleri, Ankara’da katıldıkları akreditasyon töreni sonrasında bazı bakan ve milletvekillerini,
Türkiye Büyük millet Meclisi’nde ziyaret etti.
Başkan Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Ferhat Akmermer, ilk olarak Milli Savunma Bakanı Đsmet Yılmaz ile görüştü.
Başkan Hiçyılmaz, Kayseri’de sanayi alt yapısı ve girişimci potansiyeline uygun olarak
yapılabilecek savunma sanayi yatırımları hakkında Bakan Yılmaz’a bilgi verdi. Hiçyılmaz’ın
yatırım konusundaki taleplerini dikkatlice dinleyen Bakan Yılmaz, bu konuda kısa süre
içerisinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda düzenlenecek bir toplantı ve sunum ile
Kayseri’de hangi alanlarda yatırım yapılabileceğinin tespit edileceğini belirtti.
Bakan Yılmaz ile görüşmeye, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa
Elitaş da katıldı. Bakan Yılmaz’ın TBMM Genel Kurul çalışmaları için ayrıldığı sohbet, daha
sonra Elitaş’ın Meclis’teki odasında devam etti.

Hiçyılmaz’ın başkanlığındaki KTO Heyeti, daha sonra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar
Karayel ve Đsmail Tamer ile yemekte buluştu. Başkan Hiçyılmaz, milletvekillerine Kayseri
Ticaret Odası olarak yaptıkları çalışmalardan ve aldıkları akreditasyon sertifikasından
bahsetti.
KTO Heyeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Sadık Yakut ile de kısa bir süre görüştü. KTO Heyetinin TBMM’deki ziyaretleri
milletvekilleri ile beraber fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5179.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Yeni Dershane Formülü Başbakana Sunulacak
Dershanelerin dönüşümüyle ilgili tasarı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bu hafta
içinde taslağı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin özel okula dönüşümünü teşvik için 1-5-9 formülü
getiriyor. NTV'nin ulaştığı tasarıda en dikkat çeken ayrıntı ise "1-5-9 formülü". Dershanelerin
dönüşümü sürecinde; 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfa başlayan tüm öğrencilerin masraflarını
devlet karşılayacak.
Dönüşüm sürecinde, Türkiye'deki bütün özel okulların 1, 5 ve 9'uncu sınıflarına kayıt yaptıran
bütün öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak.
3 BĐN LĐRA ÖDEME
Maliye Bakanlığı her bir öğrenci için devlete maliyeti doğrultusunda yaklaşık 3 bin lira
ödeme yapacak.
Teşvik, bu yıldan itibaren dört yıl boyunca devam edecek. Bu da sadece bütün dershanelerin
özel okula dönüşmesi durumunda bile 3 bin 800 şubeyi dolduracak öğrenci için ödeme
yapılacağı anlamına geliyor.
Dershaneler için sürpriz öneri!
Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin dönüşümü tasarısını tamamladı.
EN DĐKKAT ÇEKEN BÖLÜM
Çalışmanın en dikkat çeken bölümü, özel okula dönüşüm için verilecek teşviklere yönelik.
Tasarının Meclis'te kabul edilmesini ardından gündeme gelecek teşvik paketinin ayrıntıları da
netleşti. Arsa yardımı bu teşvikler arasında.
Dershane 10 günde bakanlar kurulunda!
Teşvik miktarları illere göre, öğrenci kapasitesi, sınıfların doluluk oranı dolayısıyla da özel
okul ihtiyacına göre belirlenecek.
Taslakta dönüşüm seçenekleri de çoğaltıldı. Dershaneler; özel okulun yanı sıra yurt, anaokulu,
kurs ve etüd merkezlerine de dönüşebilecek.

12 YAŞ SINIRI
Ancak etüd merkezlerine 12 yaş sınırı getirilecek. Ücretsiz etüd merkezleri ise varlığını
sürdürebilecek.
Dönüşüm sürecinde işsiz kalan öğretmenler en az 5 yıl çalışmış olma şartıyla halk eğitim
merkezlerinde istihdam edilecek.
Pedagojik formasyonu olmayan öğretmenlere formasyon eğitimi verilecek. Bu öğretmenler,
halk eğitim merkezlerindeki takviye kurslarda görevlendirilecek.
Kira kontratı devam eden dershaneler, mekanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na
devredilebilecek. Bakanlık da buralarda halk eğitim merkezleri kuracak. Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5180.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Büyük Türk için Bizzat devreye girdi
Sultan Alparslan'ın kayıp mezarını arama çalışmaları Türkmenistan'ın Merv kentinde
yapılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile TürkmenistanDevlet Başkanı Gurbangulı
Berdimuhamedov'un imzaladığı anlaşmayla geçen Ağustos ayında başlatılan çalışmaların ilk
etabı tamamlandı.
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Malazgirt Zaferi'nden sonra 1072 yılındaki Buharaseferinde bir esir tarafından şehit edilen
Alparslan'ın, vasiyeti üzerine babası Çağrı Bey'in mezarının yanına defnedildiği tahmin
ediliyor, ancak 1221 yılındaki Moğol istilasında kaybolduğu ifade edilen mezarın yeri
yaklaşık 800 yıldır bilinmiyor.
Hassas radarlarla...
Son teknolojik cihazlardan faydalanılan arama çalışmalarında şu anda kalıntılardan oluşan
bölgenin fotoğraflarını çıkarma çalışmaları insansız hava aracıyla sürdürülüyor. Elde edilen
bilgiler, haritalandırma çalışması için bilgisayarlara aktarılıyor. Yer altını 12,5 metreye kadar
görüntüleyebilen hassas radarlarla yerin altı taranıyor.
Çalışmalar, 5 ayrı noktada yoğunlaşırken, Ankara Üniversitesi öğretim görevlilerinden ve
projenin Bilim Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ziya Kenan Bilici, bölgedeki Gavur Kale'nin
merkezindeki Mescid-i Cuma'nın bunlardan birisi olduğunu kaydetti. 2017 yılında
tamamlanması öngörülen proje kapsamında, TĐKA tarafından Sultan Alparslan'ın mezarının
olduğu yerde büyük bir türbe inşa edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5181.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Sertifikalı Mantı, Yağlama Ve Nevzine Ustaları
Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat
Kursları ile binlerce öğrenciye Kayseri’ye özgü giyim, çeyizlikleri ve yemekleri gibi sanatsal
ve kültürel değerleri hem öğrettiklerini hem de sertifika...
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Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat
Kursları ile binlerce öğrenciye Kayseri’ye özgü giyim, çeyizlikleri ve yemekleri gibi sanatsal
ve kültürel değerleri hem öğrettiklerini hem de sertifika vererek kalifiyeli eleman olarak
işgücü piyasasına kazandırdıklarını bildirdi.
Melikgazi Belediyesi olarak yöresel ve bölgesel değerlere önem verdiklerini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri yemekleri, Kayseri giyim kuşam, Kayseri Evleri gibi
kavramlar birkaç yıllık hata ve yüzyıllık olmadığını bu kültür ve sanat birikimlerinin asırlar
ile bir birikim ile oluştuğunu bunun için önemli olduğunu belirtti.
Melikgazi ilçe sınırları içerisinde taşınır kültür ve sanat eserlerini koruma altına aldıklarını,
onardıklarını ve günümüz insanın hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin doğa ve çevre güzelliğini korumak için bölge
planlamaları yapıyoruz. Đlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları onarıyor ve gelecek
kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Bunun yanında taşınmayan ama insanlar vasıtası ile
yüzyıllardır yaşatılan değerler, olgular ve birey ile bağlantılı olan gelenekler vardır. Belediye
olarak bunları da sahipleniyoruz. Meslek ve Sanat Edindirme Kursları ile giyim ve kuşamları,
dokuma sanatı ve yemeklerine sahip çıkmak, tanıtmak, yaygınlaştırmak ve gelecek kuşaklara
aktarmak adına dersler veriyoruz. Kurslarda başarılı olanlara sertifika veriyoruz. Yani
belediye olarak sertifikalı mantıcı yetiştiriyoruz”
Kurslara iştirak eden öğrenciler Kayseri Mutfağı kursu ile Kayseri yemekleri hakkında hem
bilgilendirildiklerini hem de bizzat yapmasını öğrenerek bu eşsiz tatları ve yemekleri
çocuklarına ve torunlarına öğreteceklerini söylediler.
Đldem Sosyal Tesislerini gezen ve burada Kayseri mutfağı dersine iştirak ederek öğrenciler ile
Kayseri Yemeklerinin nasıl yapıldığı konusunda bilgi alan ve onlarla mantı yapan Başkan
Memduh Büyükkılıç, daha sonra kursiyerler ile birlikte öğle yemeğinde yapılan bu Kayseri
yemeklerini beraberce tattılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5182.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Gönüllü Kültür Kuruluşlarından Operasyon
Tepkisi
Gönüllü Kültür Kuruluşları, Van merkezli olarak başlatılan El Kaide operasyonlarına tepki
gösterdi.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Gönüllü Kültür
Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş, “14 Ocak Salı...
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Gönüllü Kültür Kuruluşları, Van merkezli olarak başlatılan El Kaide operasyonlarına tepki
gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Gönüllü Kültür
Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş, “14 Ocak Salı gecesi başlayan Van merkezli El Kaide
operasyonu ile hukuk ve devlet otoritesi yok sayılarak ĐHH Đnsani Yardım Vakfı’nın Kilis
deposuna baskın yapılmış ve değişik illerde 20’ye yakın vatandaş gözaltına alınmıştır.
Operasyon çerçevesinde Kayseri’de yapılan gözaltı uygulaması sonucu Gönüllü Kültür
Kuruluşlarının farklı kurumlarında üyeliği bulunan insani yardım gönüllüsü Recep Çamdalı
da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Van’a götürülmüştür” dedi.Taş, 2 Kamuoyuna
yansıyan şekliyle, operasyonun yapıldığı illerin Emniyet Müdürlüklerinin ve valilerinin
operasyondan haberdar edilmediği, hukuka aykırı bir uygulamanın yürütüldüğü, Kilis ve Van
Emniyet Müdürlüklerinden hukuk dışı uygulamaya yardımcı olan bazı görevlilerin Đçişleri
Bakanlığının emri ile görevden alındığı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Van merkezli yapılan
bu operasyonla ilgili 3 hususu göz ardı edemeyiz” diyerek şu şekilde konuştu:“Van’da
başlatılan El Kaide operasyonu Đçişleri Bakanlığı’nın değil, Emniyet içinde oluşturulan paralel
yapılanmanın resmi otoriteyi hiçe sayan hukuksuz icraatıdır. Operasyonla, başta ĐHH Đnsani
Yardım Vakfı olmak üzere onlarca yıldır yurt içinde ve yurt dışında mağdur, mazlum
milyonlarca insana çare olmaya çalışan insani yardımlaşma kurumları yıpratılarak gözden
düşürülmek istenmektedir.Operasyon, insani yardımı hayatının gayesi edinmiş, her yönü ile
güvenip arkasında durduğumuz Kayseri’de gözaltına alınan insani yardım gönüllüsü Recep
Çamdalı ve hakkında gözaltı kararı çıkartılan diğer insani yardım gönüllüsü Faruk Aksebzeci
gibi hayatını insanlığa vakfetmiş güzide insanları yıpratarak, insanlarımızın birbirine olan
güvenini ve mazlumlara yardım etme geleneğini ortadan kaldırmaya yönelik bir
operasyondur.Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, bu güne kadar olduğu gibi bu
günden sonra da şehrimizde, ülkemizde ve dünyada hakkın, adaletin, meşrutiyetin devamı,
mazlumların ve mağdurların sahipsiz kalmaması için gösterdiğimiz her türlü çabada olduğu
gibi bu günden sonra da başta ĐHH Đnsani Yardın Vakfı ve diğer insani yardım kuruluşlarımız
ile bu kurumlar içinde hayatını insanlığa vakfederek çalışan Recep Çamdalı, Faruk Aksebzeci
gibi insanları yurt içinde ve yurt dışında yapacakları meşru sınırlar içindeki tüm
çalışmalarında yalnız bırakmayacağımızı, onların yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5183.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Burhan Kuzu’nun Yeğeni Faruk Peker Toprağa
Verildi
Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Đstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun yeğeni
Faruk Peker toprağa verildi.Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Đstanbul Milletvekili
Burhan Kuzu’nun yeğeni Faruk Peker (47), 5 aydır menenjit tedavisi gördüğü...
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Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Đstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun yeğeni
Faruk Peker toprağa verildi.
Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Đstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun yeğeni
Faruk Peker (47), 5 aydır menenjit tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Peker’in cenazesi, öğle namazını müteakip Develi Çarşı
Cami’inde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Đstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Peker’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığında toprağa
verildi.
Faruk Peker, evli ve iki çocuk babasıydı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5184.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Görevli Anahtarı Bulamayınca Futbolcular
Otobüste Soyundu
Kayseri Amatör Küme 18. hafta maçında Bünyan Belediye Spor ve Fevzi Çakmak Spor
takımları maçında stat görevlisi anahtarı bulamayınca, futbolcular otobüste soyunmak
zorunda kaldı.Kayseri Amatör Küme 18. hafta futbol karşılaşması için...
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Kayseri Amatör Küme 18. hafta maçında Bünyan Belediye Spor ve Fevzi Çakmak Spor
takımları maçında stat görevlisi anahtarı bulamayınca, futbolcular otobüste soyunmak
zorunda kaldı.
Kayseri Amatör Küme 18. hafta futbol karşılaşması için Bünyan Atatürk stadyumuna gelen
iki takım futbolcuları dakikalarca kapıda stat görevlisini bekledi. Sporcular duruma tepki
gösterince stat görevlisi Arif Çınar, “Anahtarı işçiler götürmüş” diyerek durumdan
kurtulmaya çalıştı.
Her iki takım futbolcuları ve hakemler karşılaştıkları durum karşısında çaresiz kalırken
Bünyan Belediyesinin tahsis ettiği otobüste soyunmak zorunda kaldılar.
Bünyan Belediye Spor başkanı Ömer Özcan, “Bu maçın burada oynanacağı günler
öncesinden biliniyordu. Bugüne kadar maçlarda kullandığımız stat açılmıyor ve soyunma
odalarına giremiyoruz. Bu stadyum ne işe yarıyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5185.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kocasinan Kar Mücadele Ekibi Yol Yapımına
Gitti
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, kar yağışı olmayınca karla mücadeleye katılan Fen
Đşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2014 programında yer alan yol yapımına başladığını
söyledi.2014 Ocak ayı programlarında yoğun olarak kar...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, kar yağışı olmayınca karla mücadeleye katılan Fen
Đşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2014 programında yer alan yol yapımına başladığını söyledi.
2014 Ocak ayı programlarında yoğun olarak kar ve buz mücadelesinin yer aldığının altını
çizen Başkan Bekir Yıldız, "Kar yağışı olmayınca, kar ve buz mücadelesi de yapmadık.
Mevcut hava durumunu da göz önünde bulundurarak karla mücadele ekiplerini yol yapımına
yönelttik" dedi.
Kar yağmadığı için ciddi bir kuraklık yaşandığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, " 10
greyder, 11 kepçe, 35 kamyon ile 320 personelden oluşan 4 karla mücadelede ekibine
kattığımız Fen Đşleri Müdürlüğü personelini kar yağışı olmayınca 2014 programındaki yol
yapımında görevlendirdik. Barbaros, Yavuzlar, Gazi Osman, Zümrüt Mahallesi başta olmak
üzere 2014 yılında yapmayı düşündüğümüz yol ve kaldırım alt yapı çalışmalarına erkenden
başlamış olduk. Đnşallah en kısa zamanda kar yağar. O zaman yeniden karla mücadele ekibini
kurarız "şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5186.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Birliği Başkanı
Uygurtürk Oldu
Kayseri’de kurulan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Birliği üyeleri yapılan Olağanüstü Genel
Kurul ile Başkanlığa Erkinbeğ Uygurtürk’ü seçti.
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Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı ziyaret eden Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Birliği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Altınkaya’ya dernek
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlıların, kültürel ve eğitim faaliyetleri adına büyük bir
çalışma içine girdiklerini kaydeden Dernek Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, “ Geçtiğimiz hafta
sonu yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda yeni yönetim kurulumuz seçildi.
Amacımız, güzel şehrimiz Kayseri’de yaşayan hemşerilerimizin kültürel anlamda
desteklenmesi ve Uygur kültürünü yaşatma adına projeler gerçekleştirmektir. Burada okuyan
yüzlerce gencimizin eğitim alanında da başarılı olması için Yönetim Kurulumuzdaki
arkadaşlarımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Đnşallah Kayseri halkının ve yöneticilerinin
desteği ile bu amaçlarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.
Doğu Türkistan’da yaşanan vahşet ve zulmün devam ettiğini ifade eden Uygurtürk, “Mazlum
vatanımız Doğu Türkistan’daki Çin işgali hala devam ediyor. Orada yaşayan 45
milyona yakın Müslüman Türk, 1949 yılından beri baskı ve zülüm görüyor. Son
dönemlerde şiddetin dozunu arttıran Çin hükümeti, kendi öz vatanında Doğu
Türkistanlıları katlediyor. Gece ev baskınları ile masum binlerce insanı yok eden Çinli
asker ve polislerin yaptığı bu katliamlar ise dünya ülkeleri nezdinde görmezden
geliniyor” diye konuştu.
Mücadelelerinin Doğu Türkistan bağımsızlığına kavuşuncaya kadar süreceğini ifade eden
Erkinbeğ Uygurtürk, “ Đşgalci Çin hükümeti elbet bir gün akıttığı kanda boğulacaktır.
Doğu Türkistan semalarında ay yıldızlı Gökbayrağımızın özgürce dalgalandığı ve Doğu
Türkistan’ın da Türk Dünyasındaki yerini aldığını inşallah göreceğiz. Derneğimizi
kuran ve Başkanlığını yapan rahmetli büyüğümüz Abdul Mecit Avşar’ın hayatı
boyunca sürdürdüğü özgürlük mücadelesini inşallah biz de elimizden geldiğince devam
ettireceğiz” dedi.
Cemiyet Başkanı Altınkaya’da yeni başkan Uygurtürk’ün dernek faaliyetlerini daha ileriye
taşıyacağı inancında olduğunu kaydederek, Uygurtürk’e görevinde başarılar diledi.
Öte yandan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Birliğinin Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu.
Başkan: Erkinbeğ Uygurtürk,
Başkan Yardımcısı: Mehmet Nilkalı,
Başkan Yardımcısı: Mehmethan Süydünlü,
Genel Sekreter: Habibullah Efendigil

Muhasip: Mir Rahman Aliyi
Üyeler: Abdul Aziz Kağan Gülşah Avşar, Ahmet Özhan, Cuma Köse ve Celalettin Batur.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5187.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Saadet Partisi, Akkışla Adayını Değiştirdi
Saadet Partisi'nin Akkışla Belediye Başkan adayı değişti. Daha önceden aday olduğu ifade
edilen Alaattin Kızmaz, adaylıktan çekilirken, yerine Nuh Karakoç Saadet Partisi'nin Akkışla
Belediye Başkan Adayı oldu.Aday değişimi için, Akkışla...
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Saadet Partisi'nin Akkışla Belediye Başkan adayı değişti. Daha önceden aday olduğu ifade
edilen Alaattin Kızmaz, adaylıktan çekilirken, yerine Nuh Karakoç Saadet Partisi'nin Akkışla
Belediye Başkan Adayı oldu. Aday değişimi için, Akkışla ilçesinin Kululu beldesinde
düzenlenen törene, Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel
Đdare Kurulu (GĐK) Üyesi Duran Soyuğur, Saadet Partisi Akkışla eski Belediye Başkan adayı
Alaattin Kızmaz ve yeni aday Nuh Karakoç ile partililer katıldı.Törende konuşan Saadet
Partisi'nin Akkışla eski Belediye Başkan Adayı Alaattin Kızmaz, ''Akkışla Belediye Başkan
adaylığımdan, güç birliği yapmak ve daha iyi hizmet için çekiliyorum. Güç birliği içinde,
daha önceden Kululu beldemizde Belediye Başkanlığı yapmış olan Nuh Karakoç ağabeyimi
aday olarak açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Kızmaz, konuşmasının ardından
yakasındaki parti rozetini çıkararak, Nuh Karakoç'a taktı.Saadet Partisi'nin Akkışla yeni
Belediye Başkan adayı Nuh Karakoç da, ''Yolumuz bir ve beraberiz. Allah yolumuzu açık ve
aydınlık eylesin. Ben kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum'' diye
konuştu.Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan ise, ''Đlçe teşkilatımızda nöbet
değişikliği için buradayız. Đnşallah Allah hayırlı eyler. Akkışla'nın bugüne kadarki geri
kalmışlığından, şu ana kadar yeterli hizmeti alamamasından kaynaklanan sorunlarından
dolayı, bugünkü Akkışla'nın kaderini değiştirecek, Akkıyla'yı Akkışla adına layık olarak
geliştirecek, yollarla, caddelerle belediyecilik hizmetleri anlamında daha ileri götürecek
düşüncesiyle Akkışla Belediye Başkan adayımızı Nuh Karakoç olarak açıkladık. Cenab-ı
Allah yardımcısı olsun'' ifadelerini kullandı.Đl Başkanı Arıkan, ''Bizler Milli Görüş
belediyeciliği olarak kendimizi ispatlamış bir siyasi partiyiz. 1989'da başlayan belediyecilik
atağımız, 1994'te devam etmiş, 1999'da da tavan yapmış bir siyasi kuruluşun temsilcileriyiz.
Milli Görüş belediyeciliği anlayışı olan belediyelerimize baktığımızda, diğer siyasi partilerden
farkımız ortaya çıkacaktır'' dedi.Saadet Partisi GĐK Üyesi Duran Soyuğur da, Saadet
Partisi'nin kurulduğu günden bu yana ne söz vermişse harfiyen yerine getirdiğini belirterek,
Saadet Partisi'nin hizmet anlayışını anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5188.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Erciyes Kayakseverleri Bekliyor
Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel Đkiler, Erciyes’te ana pistlerin açık olduğunu
söyleyerek kayakseverleri Erciyes’e davet etti.Erciyes A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Yücel
Đkiler, ülke genelinde kış sporlarının yapıldığı...
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Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel Đkiler, Erciyes’te ana pistlerin açık olduğunu
söyleyerek kayakseverleri Erciyes’e davet etti.
Erciyes A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Yücel Đkiler, ülke genelinde kış sporlarının yapıldığı
alanlarda yaşanan kar sıkıntılarının Erciyes’te aşıldığını söyledi. Erciyes’te ana pistlerin açık
olduğunu dile getiren Đkiler, kayakseverleri Erciyes’e davet etti. Đkiler, “Bildiğiniz gibi bu
sene Türkiye genelinde büyük kayak merkezlerinde kar sıkıntısı yaşanmaktadır. Kar
sıkıntısından dolayı da birçok kayak merkezi kapalıdır. Ancak Erciyes Master Planı sayesinde
suni karlama sistemimiz ile birlikte Erciyes’te kayak pistini açarak vatandaşlarımızın
hizmetine sunduk. Şu anda Hisarcık, Hacılar ve Teki Kapı bölgelerimizdeki ana pistlerimiz
açık ve kayakseverlerimizin hizmetindedir” dedi.
Erciyes’te bulunan pistlerde yarışların devam ettiğinin altını çizen Yücel Đkiler, “Bugün de
burada Kayseri ve çevre illerindeki kayak ve spor kulüplerinin il birinciliği yarışmaları
yapılacaktır. Geçen hafta da Ankara bölgesinin sporcularını burada ağırladık. Türkiye’deki
diğer kayak merkezleri kapalı olduğundan dolayı kayak faaliyetlerinin yapılması için Erciyes
her zaman tercih ediliyor. Aynı zamanda pistlerimiz açık olduğundan dolayı da birçok
kayaksever Erciyes’te kayak yapmayı tercih ediyor. Bundan sonra da sezon boyunca inşallah
bu kayak merkezlerimizi açık tutarak kayakseverlerin hizmetine sunacağız. Ulusal ve
uluslararası birçok yarış yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayak eğitimlerinin profesyonel eğitmenler eşliğinde verilmeye başlandığını söyleyen Đkiler,
şunları kaydetti:
“Bu arada Erciyes AŞ olarak Türkiye’de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Erciyes AŞ
olarak kayak faaliyetlerini tek bir çatı altında topladık. Artık kayak eğitimi almak isteyen
vatandaşlar tamamen profesyonel sertifikalı eğitmen nezaretinde kayak eğitimlerini alarak
herhangi bir problem olduğunda en azından şikayet edebilecek bir merci bulacaklardır. Bu
şekilde herkesi Erciyes’e kayak öğrenmeye devam ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5189.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đncesu Belediyesinde Durmak Yok
Đncesu Belediye Baüşkanı Zekeriya Karayol, Dokuzpınar Mahallesinde yapımı devam eden
çok amaçlı salon inşaatı ile 1972 yılında Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı tarafından yapılarak
belediyeye devredilen konutların yerine yapılan sosyal...
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Đncesu Belediye Baüşkanı Zekeriya Karayol, Dokuzpınar Mahallesinde yapımı devam eden
çok amaçlı salon inşaatı ile 1972 yılında Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı tarafından yapılarak
belediyeye devredilen konutların yerine yapılan sosyal konutları inceledi.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, incelemerinin ardından yaptığı açıklamada,
''Belediyemizce ihale edilen Dokuzpınar Mahallesi Kuran kursu ve Çok Amaçlı Salon inşaatı
bitirilmiş ve çevre düzenlemesi ise en kısa zamanda belediyemiz ekiplerince yapılarak
Dokuzpınar halkının hizmetine sunulacaktır. Ayrıca 1972 yılında Bayındırlık ve Đskan
Bakanlığı tarafından yapılarak belediyemize devredilen sosyal konutların günün şartlarına
uygun olmadığından dolayı belediyemizce ihale edilerek günümüz şartlarına göre uygun
konutlar yapılmış, şu anda mevsim şartları müsaade ettiği süre içerisinde ise çevre
düzenlemesi çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine
sunulacaktır. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5190.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Büyükkılıç, Ekonomist Jim O’neill'in Kayseri
Yorumunu Değerlendirdi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đngiliz ekonomist Jim O’Neill’in bugün
Bruegel Ekonomik Platformundaki makalesinde Türkiye’nin genel ekonomik kalkınmanın her
ilde başlaması gerektiğini ve Kayseri modelinin örnek alınması...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đngiliz ekonomist Jim O’Neill’in bugün

Bruegel Ekonomik Platformundaki makalesinde Türkiye’nin genel ekonomik kalkınmanın her
ilde başlaması gerektiğini ve Kayseri modelinin örnek alınması ile ilgili makalesinin kent
yöneticilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.
Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına nasıl gireceği sorulduğunda Jim O’Neill’in Türkiye’de
önemli bir potansiyel olduğunu ancak bunun için tüm illerin Kayseri’yi örnek alması gerektiği
şeklinde açıklamanın son derece önemli olduğun belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu
ilgili olarak şunları söyledi;
“Kayseri Belediye Modeli artık bir ders konusu olmuştur. Çünkü Kayseri Belediye Modeli
veya kısa adı ile Kayseri Modeli bölgesel alanda yerel yöneticilerin, sanayicilerin, esnafların,
üreticilerin, sivil toplum örgütlerin, mesleki oda ve derneklerin bir bütün ve dayanışma
içerisinde çalışmasıdır. Burada önemli olan Başka Kayseri yok, düşüncesidir. Nitekim son 20
yıldır özellikle yerel yönetimler Kayseri’de sanayicinin, esnafın, üreticinin ve yatırım yapmak
isteyen her kesemin önünü açmış, ufkunu genişletmiş ve omuz vermiştir. Belediye yatırımları
ile üretimi ve sanayileşmeyi desteklemiştir. Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge
yatırımları ve ortak çalışmalar, esnaf siteleri, alt yapı, yollar, fuar alanları, fuar ve konferans
merkezleri, 5 yıldızlı otellerin yapımına imkan tanınması sonucu ekonomide lokomotif
olmuştur. Anadolu aslanlarının adeta önünü açmıştır”
Büyükkılıç, Türkiye’nin kısa vadeli gidişatı için 2014 yılının çok önemli olduğunu, uzun
vadede ise ülkenin büyük potansiyel taşıdığını belirtti. Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına
girmesi için “diğer bölgelerinin de Kayseri gibi olması gerekir” diyen Jim O’Neill'in bu
açıklamasının, Kayseri Belediyelerinin her çalışmasının aslında bölgesel bir hizmet olduğunu
bu söz ile tescillendiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sonuçta Kayseri ve
Kayserililerin kazandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5191.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri Aile Hekimleri Derneğinden Kayseri
Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret
Kayseri Aile Hekimleri Derneği, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Yapılan ziyarette
Kayseri Aile Hekimleri Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul eden Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri...
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Kayseri Aile Hekimleri Derneği, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Yapılan ziyarette Kayseri Aile Hekimleri Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul eden
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri
Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak ise, "Aile Hekimleri Derneği olarak, hem aile
sağlığı personeline destek olmak hem de sağlık sistemi hakkında bilimsel çalışmalar
yapıyoruz. Dernek olarak aile hekimlerinin sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca

ilimizde aile hekimi olarak görev yapan arkadaşlarımıza köprü olmaya çalışıyoruz. Bu konuda
bir çok çalışmamız var. Kayseri'de 381 aile hekimimiz bulunuyor. 167 arkadaşımızda
derneğimize üye oldu. Bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Aile Hekimleri ile ilgili çeşitli yasal düzenlemelerin yapıldığına dikkat çeken Işıldak, "Đşte
sizlerinde bildiği gibi aile hekimlerimizle ilgili olarak nöbetçi hekim olayı var. Hekimlerimize
asgari olarak 8 saat nöbet tutma zorunluluğu getiriliyor. Bu konuda itirazımız, bizlerden de
görüş alınabilirdi. Biz olayın ücretinde değiliz fakat 08.00'den 17.00'ye kadar işimizde
çalışıyoruz. Bazı bölgelerde de esnek çalışma var. Bunun dışında bir de nöbet olayı olması
bizim yükümüzü çok arttırıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5192.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kütüphaneler Arası
Gerçekleştirildi

Eşgüdüm

Toplantısı

Kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması, il ve ilçelerde bulunan kütüphanelerin
sorunlarının yerelinde belirlenmesi ve çözülmesi amacıyla yılda iki kez yapılan Kütüphaneler
Arası Eşgüdüm Toplantısının 2014 yılının...
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Kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması, il ve ilçelerde bulunan kütüphanelerin
sorunlarının yerelinde belirlenmesi ve çözülmesi amacıyla yılda iki kez yapılan Kütüphaneler
Arası Eşgüdüm Toplantısının 2014 yılının ilk toplantısı 75.Yıl Đl Halk Kütüphanesinde
gerçekleştirildi.
Toplantı Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş başkanlığında, Müdür Yardımcısı Hacı
Mehmet Öztürk, Müdürlüğümüz Ayniyat Saymanı Dilek Özkan, Kütüphanelerden sorumlu
Şef Mahmut Harmancı 75.Yıl Đl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Alaattin Dikilitaş, Yazı
işlerinden Seçil Karanfil ve tüm ilçe halk kütüphaneleri müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
Toplantıda Konuşan Đl Müdürü Đsmet Taymuş, “Đlde bulunan kütüphanelerin sorunlarının ayrı
ayrı saptanması, kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması, yerelinde çözüme
kavuşturulacak sorunların yerinde tespit edilmesi amaçlarıyla, Đl Kültür ve Turizm Müdürü ya
da yardımcısı başkanlığında, il sınırları içerisinde bulunan kütüphane yöneticilerinin
katılımıyla altı ayda bir Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı yapıyoruz.
Toplantılarda bina onarımları, malzeme durumu, kütüphane açma-kapama-birleştirme
teklifleri, yerinden materyal alımı, ciltleme işleri, teknik hizmetlerde karşılaşılan sorunlar,
ayıklama ve düşüm işlemleri, ortak kültürel etkinlikler, derleme hizmetleri, kütüphaneler arası
işbirliği gibi konular gündeme alınarak görüşülür” dedi.
Taymuş, “Her toplantıyı farklı kütüphanede gerçekleştiririz. Bu günkü toplantıda 75. Yıl Đl
Halk Kütüphanesinde oluyor. Bu toplantılarda sorunları yerinde görerek çözüm yolu bulmaya

ya da çözmeyi amaçlamaktayız. Yapılan her toplantı sonrası çözüme kavuşturulan ve
kavuşturulamayan konular Kütüphaneler Eşgüdüm
Toplantısı Tutanağı ile kayıt altına alınarak elektronik ortamda Genel Müdürlüğe
Gönderilir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5193.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Çatakdere Köprüsü Genişliyor
Talas Belediyesi, yukarı mahallelerden Çataktere'de mahalleye ana giriş yolundaki köprüyü
genişletme çalışmalarında sona gelindi.Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mezarlık
yanındaki dik rampa ile mahalleye inilen yoldaki köprünün...
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Talas Belediyesi, yukarı mahallelerden Çataktere'de mahalleye ana giriş yolundaki köprüyü
genişletme çalışmalarında sona gelindi.
Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mezarlık yanındaki dik rampa ile mahalleye inilen
yoldaki köprünün genişletilmesi için harekete geçti. Halihazırda genişliği 5 metre olan ve iki
aracın yan yana geçemediği köprünün genişletilmesi için 7 bin 500 ton hafriyat kullanılıyor.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Çatakdere'nin
Kuruköprü mahallesinden girişindeki dik yokuşun başlangıcında bulunan dar köprünün trafiği
zora soktuğunu söyledi. Başkan Yıldırım, köprünün iki aracın yan yana geçemeyecek kadar
dar olduğunu belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla köprü yüksekliğinin 3 metreye
çıkacağını ve genişliğin de 12 metre olacağını kaydetti. Böylelikle mahalleye yakışır bir giriş
köprüsünün meydana geldiğini kaydeden Başkan Yıldırım, "Şuan ekiplerimiz köprü
genişletme ve dolgu çalışmasını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun 150
metre uzunluğundaki bölümü ile köprü genişleyecek ve iki araç yan yana rahatlıkta geçecek
hale gelecek." diye konuştu.
Başkan Yıldırım, dolgu ve genişletme çalışmalarının kısa zamanda bitirilmesinden sonra
köprünün asfalt sezonuyla birlikte sıcak asfaltlanarak hizmete gireceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5194.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Adaylar 19 Ocak'ta Açıklanacak
Herkesin merakla beklediği AK Parti Büyükşehir ilçe Belediye Başkan Adaylarının 19 ocak
günü açıklanacağı iddia edildi.
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Haber7, merakla beklenen AK Parti Büyükşehir ilçe adaylarının 19 Ocak günü açıklanacağını
iddia etti. Sitenin yapmış olduğu haberin içeriğinde 'AK Parti, Büyükşehirlerdeki ilçe
adaylarını 19 Ocak'a; diğer şehirlerdeki adayları da 25 Ocak'a kadar açıklayacak. Hatta bazı
büyükşehirlerde, 19 Ocak'ta aday tanıtımının yapılacağı programlar için salonlar bile
ayrılmışdurumda' ifadeleri yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5197.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Erdoğan için planlanan son bu mu?
Başbakan darbe yoluyla indirilmek mi isteniyor? Yazar Süleyman Özışık bu gün ki yazısında
''14 yıldır tüm partilerin grup toplantılarını izleyen biriyim. Đlk kez, adeta bir vasiyeti andıran
böylesi bir konuşmaya tanık oluyorum. Buna benzer sözleri en son, askeri darbeyle devrilen
Muhammed Mursi'den duymuştuk ve sonra neler olduğunu tüm dünya izledi'' ifadelerini
kullandı.
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Đşte Süleyman Özışık'ın o yazısı:
"Hiç endişe etmeyin. Cesaretinizi asla yitirmeyeceksiniz. Siz kalbinize umutsuzluğun
zehrini yaklaştırmayacaksınız, hüzünlenmeyecek, yeise kapılmayacak, Allah'ın
ve milletin bizimle olduğu şuurunu bir an olsun unutmayacaksınız. Ülkeye ve millete
hizmetkar olmanın elbette bir bedeli var. Gerekirse bu bedeli ödemekten hiçbir zaman
kaçınmayacağız."
Bu sözler dün AK Parti Grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan'ın ağzından çıktı.

14 yıldır tüm partilerin grup toplantılarını izleyen biriyim. Đlk kez, adeta bir vasiyeti andıran
böylesi bir konuşmaya tanık oluyorum. Buna benzer sözleri en son, askeri darbeyle devrilen
Muhammed Mursi'den duymuştuk ve sonra neler olduğunu tüm dünya izledi.
Erdoğan yargı cuntasıyla hareket edenlerin kendisine ödetmek istediği bedel için hazır! "Bu
bir istiklal savaşıdır. Benimle veya bensiz. Bu yolda millet arkanızda oldukça yürümeye
devam
edin" diyor
açık
açık!
Doğrusunu isterseniz haksız değil...Yolsuzluk iddialarının kendisini yok edeceğini, sandıkta
yenilgiye uğrayacağını düşünmüyor. Belli ki aklı başında herkes gibi, oynanan korkunç oyunu
görüyor ve o oyunun nasıl biteceğini kestirebiliyor. Sizin de dikkatinizi çekti mi?
Savaşın başlamasına neden olan konular neredeyse unutuldu gitti. Cemaate bağlı yayın
organlarında dershanelerle ilgili tek haber görebiliyor musunuz? "Bakan çocukları da
paraları götürmüş" diyen birkaç twitter avanağının dışında, yolsuzluklarla ilgili haberlere
rastlıyor
musunuz?Đki
yerden
vurmaya
çalışıyorlar.
Bir kesim ekonomiyi çökertecek hamlelerde bulunuyor. Borsayı çökertilirken, Türk Lirası'nın
değer kaybetmesini, doların tavan yapmasını hedefliyor. Merkez Bankası'nın doların ateşini
düşürmek 136 milyar dolarlık rezervini eritmesini hedefliyor ekonomi suikastçileri...
Diğer kesim ise bambaşka bir şeytani planın peşinde. Türkiye ile terör örgütü El Kaide
arasında bir bağ bulmaya çalışıyor. Bulamadıkça çıldırıyor, o bağ varmış gibi yalan yanlış
mesajlar
gönderiyor
uluslararası
arenadaki
efendilerine....
Zaman Todays'ın elemanı Mahir Zeylanov'un Đngilizce, "Türk savcıları El Kaideli teröristi
yakalayacaktı. AK Parti engel oldu" diye mesaj atmasının altında da... Suriye'ye giden
TIR'ın ĐHH'ya bağlı olduğu ve El Kaide'ye silah taşıdığı yalanının altında da... ĐHH'ya bağlı
depoların,"Burada El Kaide elemanı çalışıyormuş" bahanesiyle basılmasının altında da bu
nedenler yatıyor...Düşünebiliyor musunuz?Cemaatin yayın organı olan Zaman Gazetesi'nde,
Şahin Alpay isimli bir sözde yazar, "Türkiye Japonya ile nükleer anlaşmalar yapıyor. AK
Parti'nin amacı bu sayede nükleer bomba yapabilmek" diyerek ABD'ye ve
NATO'ya, "Irak'a girip nükleer bomba aradığınız gibi Türkiye'ye de gelin" diyebilecek
kadar hainleşebiliyor.Cemaate bağlı tüm yayın organları, ĐHH'nın Kilis'teki bürosuna yapılan
kirli operasyonu, "El Kaide operasyonu" diyerek Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuracak
kadar alçalabiliyor.Bakın şu haber yakın zamanda cemaate yakın yayın organlarında çok
masum bir şekilde verildi:"Türkiye dünyaya yardım eden ülkeler arasında 4. sırada yer
alıyor. Yardım edilen ülkeler arasında Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye başı
çekiyor!"
Bu ülkeler neden ön plana çıkarılmış dersiniz? Çünkü bu ülkelerin tamamında El Kaide terörü
esiyor. Türkiye, tüm dünyada bir numuralı terör örgütü olarak bilenen El Kaide'ye yardım
eden ülkeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Nedir amacınız?NATO'nun toplanmasını,
ABD'nin, Đngiltere'nin Fransa'nın toplanıp Irak'a girdiği gibi Türkiye'ye girmesini mi hayal
ediyorsunuz? Erdoğan'ın Saddam gibi yargılanıp asılması mıdır hayallerinizi süsleyen şey?
Yoksa "Filistin'deki terörist örgütlere yardım yaptı" yalanıyla iktidardan düşürülen ve idam
edilmesi için planlar yapılan Mursi gibi bir son mu düşünüyorsunuz onun için?
Partisinden bazı isimler rüşvete ve yolsuzluk olaylarına mı bulaştı.Eyvallah!
Erdoğan bunun hesabını elbette hem sandıkta, hem de adalet huzurunda verecek. Rüşvetle,
yolsuzlukla suçlananlar şu an içeride yatıyor ve adalete hesap vereceği günü bekliyor. O
hesabı günü zamanı geldiğinde hep beraber soracağız, bu konuda yanınızdayız.
Ama sizin de bu ülke insanına bir hesap vermeniz gerekiyor artık. En önce şu ses
kayıtlarındaki sözlerin hesabını vermeniz gerekiyor."Bankamıza yönelik bir operasyon
yapılabilir. BDDK'daki adamımızla irtibata geçin size bilgi sızdırsın" sözlerinin...
Gezi olaylarından sonra Tüpraş'a yapılacak maliye denetiminin önceden Koç'a haber verildiği
itirafının... Maden ihalelerinin kimlere verilmesi gerektiği talimatının hesabını vermeniz
gerekiyor.

Söyleyin lütfen!Hükümet bazı medya patronlarına ricada bulunduğunda adına sansür diyoruz.
Peki, cemaat mensuplarının taa gazete patronlarına kadar çıkıp yazarların yazılarının
yayınlanmasını engellemesine ne isim verelim?Hükümet üyelerinin çıkar karşılığı iş
tutmasına yolsuzluk diyoruz. Peki, cemaat mensuplarının belli çıkarlar karşılığında sponsor
bulmalarına ne isim verelim? Bakana hediye saat gelmesine rüşvet diyelim eyvallah! Peki,
yurtdışından hizmete hareket eden belli işadamlarına ananas getirilmesine de aynı ismi
verelim mi? Bakan çocuklarının yolsuzluk yaptığını iddia ederek "Bu seni bağlar Erdoğan.
Bunun bedelini senin de ödemen gerekiyor" diyoruz. "Sizin adamlarınızın yaptıkları da
sizi bağlar ve bunun bedelini de ödemeniz gerekiyor" diyelim mi ne dersiniz?
Yayın
organlarınız
kendi
ülkesinin
Başbakanı'nı
dünyaya "Diktatör" diye
tanıtacak. "Kelleni keseceğiz" diyerek öldürülmekle tehdit edecek. "Bu iktidar nükleer
bomba yapma hazırlığında" diye şeytani yalanlar uyduracak. "El Kaide'ye yardım
yapıyor bu iktidar. Ne duruyorsunuz, gelsenize" diyerek işgal için zemin oluşturacak.
Đsrail'in tek hedefi olan ĐHH'yı terörist örgüt sıfatına sokmak için çalışacaklar. Đçeride
hükümeti darbe ile yıkmaya çalışan tüm kişi ve gruplarla işbirliği içinde olacaklar.
Ama Erdoğan sizi, "Haşhaşiler çetesi"ne benzettiğinde, ihanet içinde olduğunuzu
söylediğinde isyan edecek, "Bizim bu uluslararası komployla bir ilgimiz
yok" diyecek, "Bizim grubumuzdakilerin yaptıkları cemaati bağlamaz" kurnazlığına
başvuracaksınız.Var efendim var!Uluslararası komployla da, yargı cuntasıyla da, hükümeti
ayaklanmayla devirmek isteyen şehir iblisleriyle de bal gibi ilginiz var!
Đnkar etmek ayrı, ikna etmek ayrı şeylerdir.Toplum ikna olup olmadığının cevabını 30 Mart'ta
verecek nasılsa...
Kaynak:internethaber.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5198.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Başkan Özmen’den Çocuklara Karne Hediyesi
Uluhan Kültür ve Sanat Merkezi tarafından sahneye konan Birol Güven’in yazdığı Gazi
Karakoç’un yönettiği müzikal dans oyunu Akıllı çiçek Bünyan Belediyesi Kültür ve Sanat
Etkinlikleri çerçevesinde Bünyan’da sahnelendi.Şükriye...
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Uluhan Kültür ve Sanat Merkezi tarafından sahneye konan Birol Güven’in yazdığı Gazi
Karakoç’un yönettiği müzikal dans oyunu Akıllı çiçek Bünyan Belediyesi Kültür ve Sanat
Etkinlikleri çerçevesinde Bünyan’da sahnelendi.
Şükriye Uluhan’ın sanat yönetmenliğini yaptığı Akıllı Çiçek, müzikal dans oyunu Đlköğretim
öğrencileri tarafından beğeni ile izlendi. Bünyan Belediyesi Konferans ve Düğün Salonunda
üç seans halinde sergilenen oyunun ikinci seansında çocuklarla bir araya gelen Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özmen, “Uluhan Kültür ve Sanat Merkezi nezdinde Sayın Şükriye
Uluhan Hocamıza ve bu güzel eserin yazarından oyuncu ekibine herkese teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki günlerde yarı yıl tatili başlıyor buda bizden çocuklara karne hediyesi oldu”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5199.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Orta Anadolu’da işsizlik
Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından yapılan hanehalkı işgücü analizleri için Türkiye
geneli yapılan araştırmada Orta Anadolu bölgesi illerinden olan Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta
önceki yılların verilerine göre hanehalkının işgücü ve istihdamında artış olduğu gözlendi.
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Orta Anadolu Bölgesi, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin verilerine göre bölge Türkiye’de ki
toplam işgücünün %3,1’ini oluştururken, bu bölgede işsizlik oranının %2,7 azalış istihdamda
da % 3,2 artış olduğu ortaya çıktı. Bölgenin ayrıca 2012 yılındaki işsizlik oranı %8,2 ile
Türkiye ortalamasının da altında. Đstihdam oranı ise % 47, 2 ile Türkiye ortalaması olan
%45,4’ün de üzerinde.
Đşsizlik az istihdam yüksek
Orta Anadolu Bölgesi, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 15 yaş ve üzeri olan işgücü
nüfusunun 1.661’den 1.657’lik sevide pek fazla bir değişim gözlenmezken, istihdam
edilenler ise 732’den 852’ye yükseldi. 2011’den, 2012 yılı değerlerine göre ortaya çıkan bu
değişimde işsizlik büyük orandan geriledi. Đşsizlik verilerinden elde edilen rakamlarda %10,7
olan işsizlik 2012 yılında %8,2 oranında düştü.
Yoğun göçler yaşanmasına rağmen değerler yüksek
Đstihdam oranında ise yapılan yatırımların etkisi ile bölgede açılan çok sayıda iş yeri bölge
halkının istihdamına büyük oranda katkı sağladı. 2011 yılı istatistik sonuçlarına göre 44,7
olan istihdam oranı 2012 yılı itibari ile 47,2 oldu. Buraya kadar ki sonuçlar ve istatistiki
veriler ışığında hem daha çok göç alıp hem de istihdamını arttıran bir bölge konumunda
olduğunu gördüğümüz Orta Anadolu’da bu gelişmelerle birlikte yoğun göçlerin yaşanmasına
sahne oluyor. Geçmiş yıllarda bakıldığında 2004 yılından 2009 yılında kadar genel istatistiki
verilerde ülke ve birçok bölgenin istihdamında azalış , işsizlik oranında ise artış olduğu
gözlenmişti. 2010 yılında ise yükselişe geçen işsizlik oranı en yüksek seviyeye ulaşmış ve
2010 yılından sonra da özellikle 2012 yılında da Türkiye ortalamasının altında bir çizgide
seyir göstermiştir.
Đstihdam payları yüksek
Kapladığı alan bakımından da tarımda sektöründe büyük potansiyeli bulunan Orta Anadolu ve
özellikle Kayseri ülke ekonomisine katkısı olan şehirlerin başında geliyor. Bölgesinde tarım
sektörü %41,6 ile istihdamda en büyük paya sahip sektördür. Bölgede hizmet sektörünün
toplam istihdamdaki payı %34, sanayi sektörünün payı ise %24,3’dür.
Bu oranlar göz önünde bulundurulduğunda 2004-2006 yıllarındaki değişim göze
çarpmaktadır. 2004-2006 arasında tarım istihdamının payı %37,4’den %22,4’e düşmüş,

hizmet sektörünün payı ise %40’dan %52,8’e yükselmiştir. 2007 yılından itibaren tarım
sektörünün payında artış, hizmet sektörünün payında ise azalma söz konusudur. Sanayi
sektörünün payında yıllar itibarıyla artış gözlenmiştir.
Sektörde çalışan kişi sayısı yükseliyor ama oranlar paralellik göstermiyor
Sanayi sektöründe 2011 yılında 743 bin olan sayı 2012 yılında 782 bin olmuştur. Tarımda 298
bin olan sayı 2012 yılına gelindiğinde 326 bin olarak kayırlara geçti. Sanayi sektöründe ise bir
azalış meydana gelirken düşüşün yaşandığı sanayi sektöründe 2 binlik bir azalma gerçekleşti.
Hizmet sektöründe ise 13 bir artış gözlendi. Oranlara bakıldığında da bu üç sektör de çok
olmamakla birlikte az da olsa azalma gerçekleşti
Haber – Fotoğraf: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5200.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Gönüllü Kadınlardan Đhh'ya 4 Bin Lira Bağış
Kayseri'de Đnsan Hak ve Hürriyetleri (ĐHH) Đnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, son yaşanan
olaylardan sonra Vakfa destek olmak amacıyla Vakıf hesabına 4 bin lira bağışta bulunarak
vakfa düzenlenen operasyonları protesto etti.
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Kayseri'de bir araya gelen bir grup gönüllü kadın, bir banka şubesi önünde ĐHH Đnsani
Yardım Vakfı'na destek için basın açıklaması yaparak ĐHH vakfına 4 bin liralık bağışta
bulundular.
Gurup sözcüsü Rabiye Yelken, zamanlamasının manidar olduğunu söyleyerek ĐHH Vakfı'na
maddi ve manevi destek vermek için bir raya geldiklerini belirtti. Üç yıldır savunmasız bir
şekilde kalan ve bin bir güçlük altında yaşamlarını sürdüren Suriye halkına ve dünyadaki
bütün mazlumlara yardım yapan sivil toplum kuruluşlarına terör yaftasını vurmak amacını
taşıyan bu alçak operasyonu şiddetle kınıyoruz diyen Yelken, "Bu operasyon ile ĐHH
üzerinden Türkiye'yi uluslararası platformda yalnızlaştırarak, teröre destek veren bir ülke
algısı oluşturulmak istenmektedir. Bu hukuk dışı yargı operasyonunu kamuoyu huzurunda
kınıyor, halkımızı paralel yapılanmalara karşı duyarlı olmaya davet ediyor ve ĐHH'lı
kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından gönüllüler hep birlikte banka şubesine girerek 4 bin lirayı Vakfın
hesabına yatırdı.
HABER-FOTOĞRAF: Mesut Davarcı (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5201.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Çekin Ellerinizi ĐHH’dan…
Gazetemiz yazarlarından Vedat Önal, ĐHH’a üzerinden oynanan çirkin oyunu yazdı. Önal,
ĐHH’ya yapılan operasyonun benzerinin Deniz Feneri’ne de yapıldığını hatırlatarak, ‘Çekin
ellerinizi ĐHH’dan” diyor.
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Önal, daha önce Deniz Feneri’ni itibarsızlaştırmak adına yapılan kumpasın benzerinin ĐHH’ya da gerçekleştirildiğini
belirterek, ‘bu kez olmaz’ diyor. Önal, ayrıca Siyonist Đsrail’in, ĐHH’ya yönelik yapılan operasyonun, Đsrail gazetelerinde
nasıl ballandıra ballandıra anlatıldığına dikkat çekerek; Ülkemizde Đsrail ağzı konuşan gazetelere şöyle sesleniyor; “Đsrail
gazeteleri ile aynı veya benzer manşetleri atmakta bir beis görmeyen sözde ulusal (!) basının güzide gazetelerine sormak
lazım. Bu durum bile ne kadar acınacak bir durumda olduğunuzu göstermeye yetmez mi? Birilerinin bir bildiği vardır da
yapıyorlar demekle kurtulamazsınız.” Đşte Önal’ın o yazısı;

ÇEKĐN ELLERĐNĐZĐ ĐHH’DAN
Uluslararası Đnsani Yardım Kuruluşu kısa adıyla ĐHH. Yine bir operasyonla gündeme
getirildi. Bu çirkin operasyon maalesef Kayseri’ye kadar bile uzatılmaya çalışıldı. Şu anda
Kayseri’deki operasyonun boyutu nedir bilemiyoruz ama bu çok yanlış bir operasyon oldu.
Bir zamanlar Deniz Feneri Derneği vardı. Hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli yerlerinde
önemli yardımlara imza atmıştı. Ne oldu. Almanya’nın başrollerde olduğu bir karalama
kampanyası ile bugün faaliyetleri neredeyse durma noktasına getirildi.
Düşünebiliyor musunuz? Deniz Feneri hakkındaki dava başladıktan sonra insanların
yardımlarında yüzde 100 oranında azalma olmuştu. Nasıl algılarımızı yönettiklerini gösteren
en önemli göstergeydi bu. Önce karala, gözden düşür ve ondan sonra da senin tamamen
ortadan kaldırmana gerek yok o zaten kendiliğinden ortadan kalkar. Ve biz biliyoruz ki Deniz
Feneri’nin Almanya içinde çok büyük hayır işleri vardı. Ama ele geçirdikleri üç beş kişi eliyle
bu faaliyeti öldürmeyi başardılar.
Şimdi topun ağzında ĐHH var. Bunu da sözde inançlı birilerinin eliyle yapıyorlar ki bu
yapılanın doğru olduğuna bizleri inandırabilsinler. Bu çirkin oyunların bir benzerini 90’lı
yıllarda Bosna savaşı sırasında yaşamıştık. Đnsanların samimi duygularla bir araya gelip
topladıkları yardımları kıskandıkları için bu paraların ve toplanan ziynetlerin birileri
tarafından iç edildiğini ortaya attılar ve insanların midelerini bulandırmayı başardılar. Oysaki
bu çabalarda emeği geçen insanlar bu tür şeylere tenezzül etmeyecek kadar temiz insanlardı.
Çamur at izi kalsın o gün de başarılı olmuştu ve Bosna’ya olan yardımlarda azalmıştı bu tür
dedikoduların ardından. Ve biz maalesef ülke olarak yardım edemediğimiz gibi bu tür
olumsuz tavırlarla milletin samimi yardımlarının da kesilmesine sebep olduk.
Şimdi bu kirli ve kalleş oyun ĐHH için sahneleniyor. Ne idigü belirsiz, Müslümanlıklarının
bile tartışmalı olduğu bir el-Kaide belasını Đslam dünyasının başına musallat eden
emperyalistler bu başarılarından dolayı köşelerinde keyiften dört köşe oluyorlar. Sormak
lazım? Bu el-Kaide denen ve Müslümanlardan çok emperyalistlere hizmet ettikleri aşikar olan
bu yapılar niçin emperyalistlerin ülkelerinde bir tek halt yapamazken, Đslam dünyasının her
karışını kana bulamakta bu kadar mahirdirler.

ĐHH ile ilgili rahatsızlıkları, Mavi Marmara ile başladı. Mavi Marmara olayından sonra
Siyonist dünyanın boy hedefinde ĐHH vardı. Bugün dünyanın dört bir köşesinde her yere
koşan bir ĐHH var. Đstenmeyen Türkiye’nin bu sayede dünyanın her yerinde boy göstermesi.
Bakın şu anda THY uçuşları ile dünyanın her köşesine ulaşıyor. Bu ne kadar kıskanılıp
kösteklenmek için her şey yapılıyorsa, ĐHH içinde emin olun aynı şey geçerlidir.
Müslümanların gönül rahatlığı ile istedikleri zaman bağışlarını gönderebilecekleri bir yerler
olmasın istiyorlar.
Bu oyuna gelmemek gerekiyor. Bu oyuna bir defa Deniz Feneri’nde geldik ve adeta zokayı
yuttuk. Deniz Feneri konusunda şahsi yanlışları olan insanlar elbette olabilirdi. Hangi
kurumda yok yanlışı olan insanlar. Her kurumda yanlış yapan var diye o kurumların
kapılarına kilit mi vurulması gerekiyor. Bir defa daha bu zokayı yutturmalarına izin
vermememiz gerekiyor.
Bu konuyu takip etmek lazım. Kim nerede duruyor. Yani ĐHH meselesi turnusol kağıdı
vazifesi görecek. Samimi olarak Müslüman olanlar Müslümanların yanında dursun kardeşim.
Siyonistin, emperyalistin yanında durmak isteyen de gitsin onların yanında boy boy poz
versin.
Bu tavırlar artık insanımızın kanına dokunuyor. Suriye’de açlıktan ölen Müslümanlar için bir
şeyler yapmaya çalışan insanları yaftalamaya çalışacaksınız. Öbür tarafta koskoca bir
Gazze’yi hem zulmüyle, hem de bombalarıyla inim inim inleten zalim bir devletin yaptıklarını
görmezden geleceksiniz. Bunu artık yemezler. Herkes müslümansa Müslümanlığını bilecek
ve Müslümanların yanında safını belirleyecek. Amalı fakatlı cümleleri bu millet artık duymak
istemiyor. Müslümanların çıkarlarının söz konusu olduğu bir durumda bütün kişisel,
kurumsal, cemaatsel, şirketsel çıkarlar bir kenara itilmelidir. Asıl olan Müslümanlıksa gerisi
teferruattır.
Bakın Siyonist Đsrail’in gazeteleri ĐHH’ya yapılan bu baskını nasıl ballandıra ballandıra
veriyor. Bu bile kimin safında olmamız gerektiğini göstermeye yetiyor. Bakın dün insanlar
ĐHH Şubelerine akın ettiler ve bağış yapma yarışına girdiler. Bu bile artık insanların bazı
yutturmacaları yemediğini gösteriyor.
Đsrail gazeteleri ile aynı veya benzer manşetleri atmakta bir beis görmeyen sözde ulusal (!)
basının güzide gazetelerine sormak lazım. Bu durum bile ne kadar acınacak bir durumda
olduğunuzu göstermeye yeter. Birilerinin bir bildiği vardır da yapıyorlar demekle
kurtulamazsınız. Herkesin kendi kafası çalışıyor ve doğruyu yanlıştan ayırabilecek kapasiteye
sahip Allah’a şükür. Ümmetin ittifak ettiği bir konuda demek ki bir hayır vardır diye
düşünmek gerekir.
Son olarak şunu belirtelim, Đsrail gazetelerindeki manşetlere bir bakın ve kendinizi onlarla
aynı kulvarda gördüyseniz demek ki bu kulvarı değiştirme zamanı geldi de geçiyor demektir.
Mavi Marmara Şehitleri için düzenlenen törenden koydukları fotoğrafların altına yorum
yazmışlar. Hedefte ĐHH’nın olduğu çok açık. Tekrar altını çizelim, bu oyuna gelmeyelim,
gelmeyin. Ne için ve kim için olursa olsun Yahudi’nin yanında oluyor gözükmek bile
Müslümana yakışan bir tavır değildir. Vesselam…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5202.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đntikamını Karabağ ile aldık
Karabağ savaşı milli kahramanı Đbad Hüseyinli dün Đl Kültür Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen
etkinlik öncesi ziyaret ettiği Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden’i ziyaret
etti. Hüseyinli 20 yıl önce yaşanan Karabağ Savaşında büyük cesaret ile yapmış olduğu
mücadele verdiği yıllardaki anılarını Kemal Tekden ile paylaştı.
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Henüz 22 yaşında olduğu yıllarda 12 Haziran 1993 tarihinde Ermeni güçleri komutanı Monte
Melkonyan ile dövüşerek öldürmesi sonucu Azerbaycan’da büyük ün kazanan Đbad Hüseyinli
Karabağ ile ilgili şunları söyledi. “Karabağ’da Türk kalmadı. Bazı yerlerde var ama az var
.Rusya’nın ordusu Karabağ’da. Ermeni oranın etkinliğinde değil. Ruslar için Karabağ önemli.
Karabağ Türk dünyasının ortasındadır. Karabağ Rusların elinde çıkarsa Kafkasya Rusların
elinden çıkar. Ermeni de Rusları tutmaya mecbur. Yani Karabağ Kafkasya için önemli.
Ermeni savaşmaz, ermeni korkusundan savaşmaz. Çok açlık olur kırılır açlıktan. Ermeniler
bilirler ki Karabağ bize karışsa Azerbaycan cennete döner onlar da rahat bir şekilde yaşar.”
Hüseyinli öte yandan yaşanan katliyamlar olsun işkenceler olsun tüm bu gelişmelerin Ermeni
dünyasında 1915 yılının intikamı olarak algılanıyor.
Ermenistan aradan çekilmeli
Đbad Hüseyinli sonrasına Türk dünyasının birleşmesi konusunda duygu ve düşüncelerini
paylaşırken ortada büyük bir siyasetin döndüğünü, Karabağ’ın Ermenilere değil Hristiyan
dünyasına lazım olduğunu ifade etti.
Günlerce verilecek konferanslardan daha önemlidir
Op. Dr Kemal Tekden ise Hüseyinli’nin bu ifadelerine karşılık şunları söyledi “ Türk dünyası
birleşmeli. Devlet birliği kolay değil, kültür birliği fikir de birlik çok önemli. Birlikte
politikaları gütmek çok iyi olur. Bu kardeşliğe zarar verecek küçükte olsa işler yapılmamalı.
Sinemaya ağırlık vermelidir. Destek alınmalıdır. Dünya çapında filmeler çekilmeli. Bunlar
devletler için dünya çapında filmler fazla masraflı olmaz. Günlerce verilecek konferanslardan
daha önemlidir bu tür filmler”
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5203.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Türk Dış Politikası'nda Abdülhamid izleri
Türk Dış Politikası Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun çizdiği istikamet neticesinde gerçek
manada ruhunu buldu.
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2. Abdülhamid sadece Türk tarihi için değil dünyatarihi açısından da çok önemli
bir yere sahip bir kişilik.
Dünya tarihçileri onu
Osmanlı'nın
dağılmadöneminde yükseliş yaşatan sultan olarak
anıyorlar. Çizdiği ufuk ve yaptığı siyaset hala geçerliliğini koruyor. Necip Fazıl'ın dediği gibi
"Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır."
Abdülhamid Han'ın dış politikadaki prensiplerine baktığımızda Erdoğan ve Davutoğlu'nun
Abdülhamid'in çizdiği dış politikayı esas aldıklarını görmek hiç de zor olamayacak.
Đşte Abdülhamid'in ve Türk Dış Politikası'nın karşılaştırması:
GÜNLÜK POLĐTĐKALAR ÜRETEN DEVLETLER TARĐH SAHNESĐNE ÇIKAMAZ
Bir organizasyonun başarılı olabilmesi için, asıl amacının ve bu amaca uygun, kısa
ve uzunvadeli hedeflerinin açık ve seçik
belirlenmesi büyük
bir ehemmiyeti
haizdir. Günlükpolitikalar üreten devletler, tarih sahnesinde mühim bir rol oynayamayacakları
gibi, uzunömürlü de olamazlar. Osmanlı'nın altı asır yaşamasının sebeplerinden biri de
amacının
berraklığıydı.
Osmanlı
Devleti, kurulduğu günden itibaren
"ilâ-yı
kelimetullah"ı hedef ittihaz
etmiş, dünya düzenini sağlama noktasında
birçok
bu konuda asıl
amacına ulaşma istikametinde,
kısa
zorlukla karşılaşmış,
ve uzun vadeli hedeflerin en
iyisini seçmeye
vegerçekleştirmeye gayret
göstermiştir.
Hatıralarında izah ettiği gibi uzun vadeli hedef olan Đngiltere ile ittifak için,
kısa vadede Almanlarla
iyi
ilişkiler hedeflemiştir.
Fakat
gerek
iç,
gerek
dış politikasını uygulama hususunda en muhtaç olduğu vesileden, (iyi bir KADRO'dan)
mahrum olduğu için uygulamada muvaffak olamamıştır.
2023 VE 2071 HEDEFELERĐ
11 yıllık AK Parti iktidarına
baktığımızda uzun vadeli planların yapıldığını görmekteyiz. Günlüksiyaset üretmek yerine 20
23
ve
2071
gibi hedefler koyarak ülkenin siyasetine uzun vadedeyön
vermiştir.
Komşu ülkelerle yapılan ticari anlaşmalar da bunun en büyük kanıtıdır.
ABDÜLHAMĐD KENDĐ TEŞKĐLATINI KURDU
"Deneyerek öğrendim ki, iki kişinin bildiği bir şey sır olmaktan çıkıyor. Oysa benim
stratejilerimin yabancı devletler tarafından bilinmemesi gerekliydi. Yabancı devletler, kendi
emellerine hizmet edecek
kimseleri verip,
sadrazam
seviyesine
çıkarabilmişlerse,
devletgüven içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurdum.
Đşte jurnalcilik dedikleri budur.
Abdülhamid, bu düşüncelerinden dolayı evhamlı sayılamaz, çünkü Đngiliz arşivleri bile dış
devletlerle ortak darbe yapmaya çalışan bürokratların bulunduğunu yazmaktadır.

"Đncelediğimiz (yabancı arşivlerden)
örnek olaylar sonrasında karşımıza ilginç bir
tablo
çıkmaktadır. Osmanlı'daki muhalifler uluslararası konjonktürden ve olası bir büyük
devletlermüdahalesinden yararlanmayı başlıca amaçlarından birisi olarak görmüşlerdir.
Böylesi bir desteği bekledikleri devletlerin başında ise, Đngiltere gelmiştir.
MĐT VE EMNĐYET'ĐN MĐLLĐLEŞTĐRME OPERASYONU
2. Abdülhamid Paralel Devlet'e dikkat çekerken kendi istihbarat teşkilatını kurarak devletin
çıkarlarını himaye etmesini bilmiştir. 1950'den beri CIA'nın kontrolünde olan Milli Đstihbarat
Teşkilatı 11 yıllık dönemde millileştirilmiş ve Hakan Fidan sonrası tam anlamıyla bağımsız
bir teşkilata dönüştürülmüştür. Bağımsız ve milli bir yapı haline gelen MĐT 7
Şubat'ta paralelyapı tarafından al aşağı edilmek istenmiş ve MĐT
üzerinden Başbakan Erdoğan hedefalınmıştır.
BÜYÜK DEVLETLERE TAM BAĞIMLI HALE GELMEDĐ
Abdülhamid, dış politikada daima dengeleri korumaya çalışmıştır. Halifelik müessesesini bir
koz olarak kullanırken, büyük devletleri tam anlamıyla tedirgin etmemeye de dikkat etmiştir.
Büyük devletlerin hiçbirine tam olarak bağımlı hale gelmemiş, hiçbiriyle de
ittifak yapmakapılarını tam olarak kapatmamıştır. Batılı devletlerin aralarındaki menfaat
çatışmalarını lehimizde değerlendirmeye gayret göstermiştir.
ALTERNATĐF DIŞ SĐYASET
AK Parti hükümeti döneminde hiçbir zaman temasta olunmayan devletlerle bile ticari ve
stratejik anlaşmalar imzalanmış. ABD ve
Batı kaynaklı siyaset yerini Rusya, Japonya gibifarklı alternatiflerle de
ittifak yaparak dış politikaya başka bir yön çizilmiştir. Bölgesindekigelişmelerde de
aktif rol oynayan Türkiye yeniden mazlumların hamisi olarak bir kez
dahatarih sahnesine çıkmıştır. Suriye ve
Mısır'da yaşanan mezalimde gösterilen dik duruş sadecebölge Müslümanlarının değil tüm
Đslam coğrafyasında büyük teveccühle karşılanmıştır.
JAPONYA VE AMERĐKA ĐLE YENĐ ĐTTĐFAKLAR
Batılı
devletlere karşı kullanabileceği bütün
kozları kullanmaya gayret
göstermiş,
değişikalternatifler aramıştır. Japonya ile ilişkiye girmeye çalışması, Amerika
ile ortak petrol aramayollarını araştırması bu gayretlerdendir.
ŞAHSĐ DOSTLUKLARA ÖNEM VERMĐŞ
Sultan Abdülhamid,
dış politikada daha rahat hareket
edebilmek
için
şahsi dostluklaraehemmiyet vermiştir. II. Wilhelm
ile yapılan karşılıklı ziyaretlerin ve birlikte yapılan gezilerin, Almanya ile ilişkilerimize
olumlu tesirleri olmuştur. Sultan Abdülhamid, o zamana kadar hiçbir ecnebi devletten nişan
kabul etmediği halde, iki devlet arasındaki ittifak için gerekli zemin ve zamanın oluştuğuna
inandığında, Japon Imparatoru Mikado'nun gönderdiği,o günekadar sadece Rus Çarı II.
Aleksander ile Bismarck'a verilmiş olan Japonların en büyük nişanı Krizantem'i kabul
etmiştir.
ERDOĞAN DA ABDÜLHAMĐD'ĐN ĐZĐNDE
Başbakan
Erdoğan'ın
Başbakanlığı döneminde devlet
başkanlarıyla
kurduğu
şahsidostluklar bilinen bir gerçek. Bu hamlede de Abdülhamid'in izlerini görmek mümkün.
Kaynak: Haber7

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5204.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Sanayi Ciro Endeksleri Arttı
Sanayide toplam ciro %15,9 arttı. Sanayi ciro toplam endeksi , 2013 yılı Kasım ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %15,9 arttı. Yükselişte yatırımların önünde engel oluşturabilecek
sorunların engel teşkil etmemesi için yapılan hamleler etkili. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, 2013 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve
taşocakçılığı endeksi %7,2, imalat sanayi endeksi ise %16,3 arttı. Ana sanayi grupları
sınıflamasına göre 2013 yılı Kasım ayında en fazla artışı sermaye malı imalatı sektörü
gösterdi. Bu üretim ile paralellik gösteriyor. Kayseri’de bulunan organize sanayi bölgelerinde
ağırlıkta üretim yönünde seyir izliyor

16 Ocak 2014 Perşembe 13:30

En yüksek artış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti
Đmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yılı Kasım ayında 2012 yılı aynı ayına göre yüzde
değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranının %63,9 ile makine ve ekipmanların
kurulumu ve onarımında gerçekleştiği görüldü. Bunu %40,8 ile deri ile ilgili ürünlerin imalatı
ve %28,1 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti. Bunu ise uzmanlar hızlı büyüyen ekonomi ve
artan yatırımların etkisi şeklinde değerlendirdi. Elektrik ürünlerinin imalatta sıçrama yaşaması
olduğu
belirtiliyor.
açılan
büyük
firmaların
donanımına
ilişkin
En yüksek düşüş diğer imalatlarda gerçekleşti
Đmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yılı Kasım ayında 2012 yılının aynı ayına göre yüzde
değişim oranları incelendiğinde, en fazla düşüş oranının %46,1 ile diğer imalatlarda
gerçekleştiği görüldü. Bunu %3,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve
%2,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip
etti. Teknik materyallerin büyük çoğunluğunu dışardan alıyor olmamız aylık oranları büyük
ölçüde etkiledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5205.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Su Seviyesi Düştü, Yatır Göründü
Kayseri’de bulunan Yamula Barajı’nın su seviyesinin 20 metre kadar düşmesi ile birlikte, su
altında kalan eski Kuşçu beldesindeki sağlık ocağı, belediye binası, çeşme ve yatır gün
yüzüne çıktı.Yamula Barajı su tutmadan önce Kuşçu...

16 Ocak 2014 Perşembe 13:52

Kayseri’de bulunan Yamula Barajı’nın su seviyesinin 20 metre kadar düşmesi ile birlikte, su
altında kalan eski Kuşçu beldesindeki sağlık ocağı, belediye binası, çeşme ve yatır gün
yüzüne çıktı.
Yamula Barajı su tutmadan önce Kuşçu beldesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan
Ahmet Yeşilırmak, “Barajın yapılmasından sonra Kuşçu beldesini su bastı. Biz de beldeyi
yukarı taşıdık” dedi.
Yağışın olmaması nedeniyle barajdaki su seviyesinin 20 metre kadar düştüğünü söyleyen
Yeşilırmak, “Şu anda görünen yer, bizim beldenin en yüksek yeriydi. Đsmi Tepe Harman'dı.
Büyük görünen bina Kur’an kursu binası, onun önündeki sağlık ocağı binası, lojmanlar ve
belediye binası şu anda görünüyor. Yanında çeşme ve yatır da sular çekildikten sonra gün
yüzüne çıktı” diye konuştu.
Yatırın olduğu yerin eski bir şehitlik olduğunu anlatan Yeşilırmak, “Sultan Alparslan’ın
askerleri Kayseri’yi fethetmeden önce burada konuşlanmış. Buradan akınlar düzenlenerek
Kayzer’i yenmişler. Burada 3 tane manevi liderlerinin yatırı varmış. Bunlar Hacı Mustafa
Efendi, Hacı Şıh Şerafettin Hazretleri ve Pösürzade'nin yatırları. Bu yatırları bulabilmek için
bir koyun sürüsünü sürmüşler. Koyunlar bu zatların mezarlarını çiğnemeden geçince burası
kazılmış ve zat-ı muhteremlerin mezarları bulunmuş. Daha sonra bir hayırseverimiz de yatırı
yaptırmıştı. Kuşçu beldemiz sular altında kalınca yine hayırseverimiz tarafından yatır ve
beldenin ileri gelenlerinin mezarları yukarı taşındı” şeklinde konuştu.
Yeşilırmak, kendisinin mezun olduğu ilkokul binasının çatısının da suların çekilmesiyle gün
yüzüne çıktığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5206.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Meslek Lisesi Öğrencileri Staj Eğitimi Đçin
Avrupa’ya Gidiyor
Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ''Değişik Alanlarda Eğitim
Alan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Avrupa’da Staj Uygulamaları ve Mesleki Đngilizce
Becerilerinin Artırılması'' isimli Avrupa Birliği (AB) Leonardo...
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Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ''Değişik Alanlarda Eğitim
Alan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Avrupa’da Staj Uygulamaları ve Mesleki Đngilizce
Becerilerinin Artırılması'' isimli Avrupa Birliği (AB) Leonardo da vinci (LDV) projesi
kapsamında 67 öğrenci Avrupa’da 5 farklı ülkede staj eğitimi alacak. Proje kapsamında
Kayseri ve Isparta'da 8 farklı okulda değişik alanlarda mesleki eğitim alan öğrencilerin ilk
grubu, 19 Ocak'ta Avrupa'ya gidecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğrencilerin staj yapacağı işletmelerin almakta oldukları
eğitime uygun işletmeler olduğu, Otelcilik Turizm ve Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri'nin
Đspanya'da turistik bir cazibe merkezi olan Tenerife adasında otel ve hastanelerde, Portekiz'e
gidecek olan Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin Portekiz’in Barcelos şehrinde faaliyet gösteren
bir mensucat fabrikasında, Otomotiv Teknolojileri alanı öğrencileri için Polonya'nın Bialystok
şehrinde yetkili araba servisi (Mercedes ve Citroen), Elektrik Elektronik alanı öğrencilerinin
bir PLC ve otomasyon montaj fabrikasında, Metal Teknolojileri alanı öğrencilerinin Tarım
aletleri metal işleme bölümünde, Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin Çek
Cumhuriyeti'nin Prag kentinde bilgisayar ve yabancı dil kurs merkezinde ve Mobilya
Teknolojileri Alanı öğrencilerinin ise Hollanda'da ahşap gemi yapan tersanede staj
eğitimlerini yapacakları kaydedildi.
Projenin uygulamalı staj eğitimi günlük staja başlamadan önce öğrencilerin, 2 saat mesleki
yabancı dil eğitimi alacakları ve daha sonra staj çalışması yapacakları ifade edilirken,
Đspanya'ya gidecek Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin alacakları mesleki
Đngilizce eğitimine ilaveten, dünyanın en çok konuşulan 3'üncü dili olan Đspanyolca eğitimi de
alacakları belirtildi. Yabancı dilin Turizm Meslek Lisesi öğrencileri için ne derece önemli
olduğu bilinen bir gerçek olduğu kaydedilen açıklamada, proje ile öğrencilerin ikinci bir
yabancı dil olarak Đspanyolcayı öğrenme fırsatını elde edecekleri de vurgulandı.
Bu arada, proje katılan öğrenciler kendi okullarında teorik olarak öğrendikleri konuları
hazırlanan çalışma programında yerinde uygulayarak öğrenmiş olacaklar. Bu uygulamalı
eğitimler öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili iş başı eğitimi şeklinde olup böylece Avrupa
işgücü piyasasında çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmek, Mesleğini iyi bilen yabancı dile
hakim kalifiye teknik elemanlar yetiştirmek, Mesleki ve teknik eğitimde AB ile ortak bir
politika geliştirilerek ülkemizin AB ile entegrasyonuna katkı sağlamak ve Türk eğitim
sisteminin kalitesinin artmasına destek vermek projenin hedefidir.

Tüm öğrenci grupların katılımı ile toplantıda öğrencilere açıklama yapan projenin sahibi
koordinatör Okulun Müdürü Durmuş Payas, yurt dışına giden öğrencilerin bu proje
çalışmasının kendilerini geliştirme ve Đngilizce öğrenme yönünden bulunmaz bir fırsat
olduğunu belirtti. Payas, ''Sizler oralarda sadece kendinizi değil ülkemizi temsil ettiğinizin
bilincinde olarak hareket ediniz ve bizleri en güzel şekilde anlatınız'' tavsiyelerinde bulundu.
Projeyle ilgili olarak açıklama yapan Okul Müdürü Durmuş Payas, bu projenin alan çeşitliliği
ve finansmanı açısından Türkiye'de bir ilk olduğunu, 8 ayrı alanda toplam 67 öğrencinin ve
bunları refakat edecek 16 öğretmenin projeden yararlanacağını belirtti. Aynı zamanda proje
sayesinde daha önce herhangi bir projeye katılmamış okulların da bu imkandan
yararlandırılmış olacağını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5207.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz, Đşsizlik Rakamlarını
Değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''Đşsizliğin artması, istihdam
yaratılmıyor anlamına gelmez'' dedi.Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Đstatistik Kurumu'nun ''Đşsizlik...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''Đşsizliğin artması, istihdam
yaratılmıyor anlamına gelmez'' dedi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Đstatistik
Kurumu'nun ''Đşsizlik ve Đstihdam'' rakamlarını değerlendirdi. Hiçyılmaz yaptığı
değerlendirmede, Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından 1988 yılından itibaren düzenli
olarak Hanehalkı Đşgücü Anketi uygulandığını, anketin istihdam edilenlerin iktisadi faaliyet,
yaptığı iş, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin ise iş arama süresi, aradıkları iş ve benzer
özellikleri hakkında bilgi derlemek amacıyla yapıldığını kaydetti.
Değerlendirmesinde, TÜĐK'in yaptığı bu ankette kullanılan bazı temel kavramların nasıl
açıklandığını da anlatan Hiçyılmaz, şöyle devam etti:
''Kurumsal olmayan nüfus: Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel
nitelikteki hastane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfustur.
Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus: Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha
yukarı yaştaki nüfustur. Đşgücü: Đstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu
kapsar. Đşgücüne katılma oranı: Đşgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus
içindeki oranıdır. Đstihdam: Đşbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar grubuna dâhil kurumsal
olmayan çalışma çağındaki tüm nüfustur. Đşbaşında olanlar: Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi

hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir
iktisadi faaliyette bulunan kişilerdir. Đşbaşında olmayanlar: Đşi ile bağlantısı devam ettiği
halde, referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına
çalışanlar ve işverenler istihdamda kabul edilmektedir. Đstihdam Oranı: Đstihdamın, kurumsal
olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. Kayıt Dışı Đstihdam: Referans haftasında
yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlardır. Đşsiz:
Referans dönem içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da
ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş
aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde
işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler işsiz nüfusa dâhildirler. Đşsizlik Oranı: Đşsiz
nüfusun işgücü içindeki oranıdır.''
Dün yayınlanan TÜĐK bültenine göre, Ekim 2013 döneminde (dönem hesaplanırken bir
önceki ay ve bir sonraki ayın verileri toplanır ve ortalaması alınır) Türkiye’de işgücüne
katılma oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre binde 2 oranında azaldığını ve yüzde
50,8 olduğunu kaydeden Hiçyılmaz, ''Bu rakam çalışma yaşındaki her 100 kişiden 50.4’ünün
çalışmak için işgücü piyasasına geldiğini gösteriyor. Aynı dönemler için yapılan
kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71.7, kadınlarda ise yüzde 30.6
düzeyinde kalmıştır. Türkiye’de Ekim döneminde işsiz sayısı 2012 yılının Ekim dönemine
göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 743 bin kişiye yükseldi. Tarım dışı (Sanayi, hizmetler ve
inşaat sektöründe) işsizlik oranı yüzde 11.9, 15-24 yaş gurubunda yani genç işsizlik oranı
yüzde 19.3 olmuştur. Đşsizlik oranı yüzde 9.7’ye çıkmış, işsiz sayısı 202 bin kişi artmıştır.
Đşsizliğin artması istihdam yaratılmıyor anlamına gelmez, nitekim 2013 yılı Ekim döneminde
istihdam edilenlerin sayısı 2012 yılının aynı dönemine göre 139 bin kişi artmış ve 25 milyon
648 bin kişiye yükselmiştir. Dolayısıyla kimi zaman söylenen “istihdam yaratmayan büyüme”
düşüncesi yanlıştır. Đstihdam 139 bin kişi artmıştır. Đstihdam yaratılmakta, ancak işgücü
piyasasına giren sayısı, yaratılan istihdam sayısından büyük olduğu için işsizlik artmaktadır''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5208.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Karabağ'ın Milli Kahramanı Đbad Hüseyinli,
Vali Düzgün'ü Ziyaret Etti
Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı milli gazilerinden, Azerbaycan Milli Kahramanı Đbad
Hüseyinli ve Azerbaycan'da aylık yayınlanan Atilla Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gülşen
Behbud, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti.Ziyarette...
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Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı milli gazilerinden, Azerbaycan Milli Kahramanı Đbad
Hüseyinli ve Azerbaycan'da aylık yayınlanan Atilla Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gülşen
Behbud, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye ve Azerbaycan'ın büyük bir milletin
2 kardeş devleti olduğunu ifade etti. Vali Düzgün, ''Türkiye ve Azerbaycan, kardeşliklerini
devam ettiriyorlar. Ben de geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ı ziyaret etmiştim. Orada Kafkas-Đslam
Orduları'nın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması için vermiş oldukları mücadelede
hayatlarını kaybedenlerin bulunduğu şehitliği ziyaret ettim. O şehitlikler, aslında bu iki
milletin, bu iki devletin mensuplarının kardeşliğinin en güzel nişanesi. Đnşallah bundan sonra
da kardeşliğimizi devam ettirmeyi arzu ediyoruz'' DEDĐ.
Đbad Hüseyinli'nin yaşamış olduğu elim hadiselerin, bu toprakların ne kadar zor
kazanıldığının, bu toprakları kazanmak için nice kanlar döküldüğünün, nice gazilerin bu
konuda pek çok organlarını kaybettiklerinin en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Vali
Düzgün, ''Đnşallah Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması için devam eden bazı
sorunlar da var ve onların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını can-ı gönülden arzu
ediyoruz. Yaşadığınız bu elim hadisenin çocuklarımıza anlatılması, onların millet bilincinin
korunması adına da son derece önemli. Bunları ne kadar anlatırsak, iki ülke arasındaki bu
bağların o denli canlı tutulacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Milli Kahramanı Đbad Hüseyinli de, Karabağ savaşının çok kötü bir savaş
olduğunu belirterek, ''Büyük büyük devletler, bize karşı savaştı. Güçlü devletler karşısında
sadece Azerbaycan vardı. O devletler istediler ki Karabağ bizden gitsin, Karabağ'ı bizden
almak istediler. Savaş meydanında tek kalmıştık. Bu savaş sadece bir Karabağ ya da
Azerbaycan savaşı değildi. Türk milletine karşı açılmış bir savaştı, Türk milletinin savaşıydı.
Ermeniler, Türkiye'den istediklerini alamayınca, Karabağ'ı almak istediler.
Azerbaycan'da aylık olarak yayınlanan Atilla Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gülşen Behbud
ise, Azerbaycan milli kahramanı Đbad Hüseyinli'nin Kayseri'ye ilk defa geldiğini ancak daha
önce Kahramanmaraş, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir gibi pek çok ile gelerek konferanslar
verdiğini belirtti. Behbud, ''Karabağ savaşının kahramanımızın şahsında tanınması,
anlatılması bizim için bir şereftir, gururdur. Kahramanımız Đbad Hüseyinli'nin dediği gibi,
Karabağ savaşı sadece Azerbaycan'ın savaşı değildir. Azerbaycan ve Türkiye'nin
bütünlüğünün karşısında durmak için bir kara noktaya döndü. Ermenistan küçük bir devlettir
ancak Ermenistan'ın arkasında Fransa, Rusya ve ABD duruyordu. Azerbaycan ise izinsiz,
ruhsatsız, yeni bağımsızlığını kazanmış küçük bir devletti. Azerbaycan bu savaşta büyük
kuvvetlere karşı tek kaldı.
Hakikaten o dönemde Türkiye, Azerbaycan'ın arkasında durmadı. Ancak bu durumların
hiçbirine bakmayarak Đbad Hüseyinli gibi kahramanlarımız sayesinde Karabağ toprakları
kaldı. Bugün Azerbaycan bayrakları Karabağ'da Đbad Hüseyinli'nin kanı ve canı pahasına
kazdığı siperlerde dalgalanıyor. Kahramanımız, Karabağ'da cepheden dönerken mayına
düşmüş ve ağır yaralanmıştır. Aylarca komada kaldı ve siz de fark etmişsinizdir konuşurken
zorlanıyor'' dedi.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün Đbad Hüseyinli'ye Kayseri'yi sembolize eden camdan bir
plaket verirken, Hüseyinli de Vali Düzgün'e üzerinde camdan bir yıldız bulunan plaket takdim
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5209.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bünyan Devlet Hastanesinde Veda Yemeği
Bünyan Devlet Hastanesi Çocuk Salığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Murat Öcal’a tayini çıkması
nedeniyle bir veda yemeği verildi.Bünyan Devlet Hastanesi bünyesinde Çocuk Salığı ve
Hastalıkları branşında görev yapan Uz. Dr. Murat Öcal’ın...
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Bünyan Devlet Hastanesi Çocuk Salığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Murat Öcal’a tayini çıkması
nedeniyle bir veda yemeği verildi.
Bünyan Devlet Hastanesi bünyesinde Çocuk Salığı ve Hastalıkları branşında görev yapan Uz.
Dr. Murat Öcal’ın tayini çıktı. Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Đlkay Güler ve hastane
personeli Bünyan Belediyesi Devlet Bahçeli sosyal tesislerinde tertipledikleri veda yemeğinde
Çocuk Salığı ve Hastalıkları Uzman’ı Dr. Murat Öcal ile veda yemeğinde bir araya geldi.
Bünyan Devlet Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Sibel Pehlivanoğlu ve eşi Özgür
Pehlivanoğlu tarafından tertiplenen veda yemeğinde Hastane Başhekimi Đlkay Güler bir
konuşma yaptı.
Yemek sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Çocuk Salığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Murat Öcal, “Tüm arkadaşlarıma bana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5210.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Çocukları özgür bırakmak önlenemez
problemlere mi yol açıyor ?
Melikşah Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Osman Amil, "Özellikle ailelerin
çocuklarını özgür bırakmasının sonu alınamaz problemlere yol açtığını görüyoruz. Bu konuda
orta yolu tutmak çok önemli. Çocuğu ne adam yerine...
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Melikşah Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Osman Amil, "Özellikle ailelerin
çocuklarını özgür bırakmasının sonu alınamaz problemlere yol açtığını görüyoruz. Bu konuda
orta yolu tutmak çok önemli. Çocuğu ne adam yerine koymayıp etkisizleştirmek ne de aşırı
önemseyip krallaştırmak doğru değildir" dedi.
Çocukları yetiştirme konusunda bilgiler veren Melikşah Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Osman Amil, "Çocuk yetiştirmede biraz geçmişe gidip baktığımızda, anne
babaların çocukları çok fazla çocuk yerine koymayan bir tutum içerisinde olmuşlar fakat tarih
göstermiştir ki çocuklar da önemli varlıklardır. Zamanla önem kazanmaya başlayan
çocuklarla, çocuk yetiştirme tutumları gelişmeye başlamış ve dolayısıyla anne babalar hem
istedikleri hem de ideallerindeki çocukları yetiştirmeye çabalamışlardır. Đnsanlar kendilerini
görmek istedikleri noktada olmak için çocuklarını bu yönde yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu
meslek seçimlerine ve davranış tutumlarına da yansıyor. Bu şekilde tarihsel sürece de
baktığımızda son 10 yılda bu davranışlarda problemlerin geliştiğini görüyoruz. Özellikle
ailelerin çocuklarını özgür bırakmasının sonu alınamaz problemlere yol açtığını görüyoruz.
Bu konuda orta yolu tutmak çok önemli. Çocuğu ne adam yerine koymayıp etkisizleştirmek
ne de aşırı önemseyip krallaştırmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.
Ailelerin çocuklar üzerindeki tutumuna dikkat çeken Amil, "Bizim özellikle üzerinde
durduğumuz 3 tip tutum var. Bunun birincisi koruyucu anne baba dediğimiz çocuğun her
şeyini yaptığı ona hiçbir şey yapmadığı çocukta öz güven gelişimini engelleyen koruyucu bir
tutumdur. Bu çocuğa özgürlük vermediği gibi hayallerini de ellerinden almaya başlıyor. Çok
güzel bir söz var, 'çocuğun hayallerini yıkmak için her istediğini alın her isteğini yapın' Bir
diğer anne baba tutumu ilgisiz anne baba tutumudur. Bu tutuma göre çocuğu hiç yerine
koyan, onunla ilgilenmeyen, sınırsız özgür bırakan, onun istediklerine çok cevap vermeyen
tutumdur. Bu tarz tutuma sahip olan anne babaların çocuklarının ilerleyen yaşlarda problemli
olma olasılığı yüksektir. Bunlar takıntı hastalığı, şiddet eğilimli davranışlar, arkadaş
problemleri gibi davranışsal problemler olabilir. Bu tip tutumdan anne babalar kesinlikle
kaçınmalıdır. Bir diğer tutumsa demokratik yolu tutan orta yol tutumudur. Bu tutumda anne
babalar çocuğu daha destekleyici, kararlarını destekleyici, çocuğun desteklendiği daha çok
kararların ortak alınmasına yönelik bir davranış tutumudur. Anne ve babalardan özellikle
demokratik tutumu takınmalarını bekliyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda demokratik anne
baba tutumlarının çocukların hem kişisel başarılarını desteklediği hem de okul başarısına
gelecek adına olumlu katkılar yaptığı görülmüştür" diye konuştu.
Olumlu davranış oluşturmak için anne ve babalara görevler düştüğünü ifade eden Amil,
"Olumlu davranışları oluşturmak için anne ve babaların en başta yapmaları gereken tutarlı
olmaktır. Çünkü annenin olur dediğine baba olmaz, babanın yap dediğine anne yapma derse
çocuk anne baba arasında tutarsızlık görecektir ve hangi işini kime yaptırabiliyorsa onu tercih
edecektir. Çok şahit oluruz anne kızar, çocuk 'baba baba' diye ağlar çünkü işini babaya
yaptırmaya çalışıyordur. Fakat çocuk bilse ki bunu yapsam anne ve babam aynı tavrı takınır.
Bu şekilde anne ile baba iyi bir model olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5211.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri'de 2 Kilogram Kubar Esrar Maddesi
Ele Geçirildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında yolcu
otobüsünde bir şahsın yolcu koltuğu altında poşet içerisine konulmuş 2 kilogram kubar esrar
maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı...
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında yolcu
otobüsünde bir şahsın yolcu koltuğu altında poşet içerisine konulmuş 2 kilogram kubar esrar
maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Köyü Açık Cezaevi önünde yapılan yol
kontrol ve arama çalışmaları sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan çalışmada
H.Đ.K.'nin yolcu koltuğunun altında poşet içerisinde yaklaşık 2 kilogram kubar esrar maddesi
ele geçirildi. Jandarma ekipleri kubar maddesine el koyarken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5212.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri'de Bin 350 Paket Kaçak Sigara Ele
Geçirildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerinin araçlara yaptığı arama çalışması
sırasında yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında bagajda bin 350 adet kaçak sigara
ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesi...
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerinin araçlara yaptığı arama çalışması
sırasında yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmalarında bagajda bin 350 adet kaçak sigara
ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı ilçesi Solaklar Köyü açık cezaevi önünde yapılan yol
kontrol ve arama çalışması sırasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında B.S.'ye ait bin
350 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, B.S. ifadesinin alınmasının ardından
serbest bırakılarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5213.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Mirac’tan Suriye Ve Gazze’ye 12 Cumhurriyet
Altını
Miraç Kültür Merkezi Hanımlar Ensar Grubu tarafından Suriye Ve Gazze için başlatılan
yardım kampanyası kapsamında toplanan 12 Cumhuriyet altını Nakit paraya çevrilerek ĐHH
yetkililerine teslim edildi.
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Kültür Merkezi binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Miraç Kültür Merkezi Şube
Sekreteri Mahmut Sungur, medeni insanların hayatı bir başkasıyla paylaşanlar olduğunu
söyleyerek, ‘Onlar sevinci paylaşırlar, paylaştıkça çoğalır. Kederi üzüntüyü de paylaşırlar,
paylaştıkça azalır. Asla yalnızca kendileri için yaşamazlar. Đşte bu anlamlı dünyanın üyeleri
olan Ensar grubumuz bu çerçevede bir çalışma ortaya koydu’ dedi.
Ensar Gurubunun bu yardım faaliyetini Türkiye’de ki mülteciler için değil, yalnızca Suriye ve
Gazze’de ki mazlumlar için düzenlendiğini vurgulayan Sungur, ‘Suriyeli, Gazzeli insanlara
umut olmak adına, yağmur yerine bomba Yağan Suriye'de, Suriyeli bir damatla bir gelin
düşlediler. Açık hapishane olan Gazze'de bir çiftin düğününe gider gibi altın hediye günleri
oluşturdular. Đnsanların en çok sevdiği sarı madenleri, altınları Suriyeli ve Gazzeli mazlum
halk için hayat bulsunlar diye topladır’ diye konuştu.
Sungur ĐHH’ya düzenlen usulsüz operasyonlarla ilgili ise ‘ĐHH’yı Şuan Türkiye'nin içinden
geçtiği süreçte maalesef üzerine oynanan bir yer olarak görüyoruz’ ifadelerinde bulundu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5214.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Meslek Lisesi Öğrencileri Staj Eğitimi Đçin
Avrupa’ya Gidiyor
Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından hazırlanan, 'Değişik Alanlarda Eğitim
Alan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Avrupa’da Staj Uygulamaları ve Mesleki Đngilizce
Becerilerinin Artırılması' isimli Avrupa Birliği (AB) Leonardo da...
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Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından hazırlanan, 'Değişik Alanlarda Eğitim
Alan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Avrupa’da Staj Uygulamaları ve Mesleki Đngilizce
Becerilerinin Artırılması' isimli Avrupa Birliği (AB) Leonardo da Vinci (LDV) projesi
kapsamında 67 öğrenci Avrupa’da 5 farklı ülkede staj eğitimi alacak.
Öğrencilerin staj yapacağı işletmeler almakta oldukları eğitime uygun işletmeler olup,
Otelcilik Turizm ve Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Đspanya'da turistik bir cazibe merkezi
olan Tenerife adasında otel ve hastanelerde, Portekiz'e gidecek olan Kız Meslek Lisesi
öğrencileri Portekiz’in Barcelos şehrinde faaliyet gösteren bir mensucat fabrikası, Otomotiv
Teknolojileri alanı öğrencileri için Polonya'nın Bialystok şehrinde yetkili araba servisi ,
elektrik - elektronik alanı öğrencileri bir PLC ve otomasyon montaj fabrikası, metal
teknolojileri alanı öğrencileri tarım aletleri metal işleme bölümü, bilişim teknolojileri alanı
öğrencileri için Çek Cumhuriyeti Prag kentinde bilgisayar ve yabancı dil kurs merkezi ve
mobilya teknolojileri alanı öğrencileri de Hollanda'da ahşap gemi yapan tersanede staj
eğitimlerini yapacaklar.
Projenin uygulamalı staj eğitimi günlük staja başlamadan önce 2 saat mesleki yabancı dil
eğitimi alacaklar daha sonra staj çalışması yapacaklardır. Đspanya'ya gidecek Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi öğrencileri alacakları mesleki Đngilizce eğitimine ilaveten, dünyanın en
çok konuşulan 3'üncü dili olan Đspanyolca eğitimi de alacaklar. Yapılan proje ile öğrenciler
Đspanyolca öğrenme fırsatını elde edecekler.
Tüm öğrenci gruplarının katılımı ile toplantıda öğrencilere açıklama yapan proje sahibi
koordinatör Durmuş Payas, yurtdışına giden öğrencilerin bu proje çalışmasının kendilerini
geliştirme ve Đngilizce öğrenme yönünden bulunmaz bir fırsat olduğunu belirtti. Payas ayrıca,
"Sizler oralarda sadece kendinizi değil ülkemizi temsil ettiğinizin bilincinde olarak hareket
ediniz ve bizleri en güzel şekilde anlatınız. Bu projenin alan çeşitliliği ve finansmanı
açısından Türkiye'de bir ilk olduğunu 8 ayrı alanda toplam 67 öğrenci ve bunları refakat
edecek 16 öğretmen projeden yararlanacak. Aynı zamanda proje sayesinde daha önce
herhangi bir projeye katılmamış okullarda bu imkandan yararlandırılmış olacak" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5215.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri Lokantacılar Ve Pastacılar Odası
Başkanı Hayrettin Köse:
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odasında geçtiğimiz hafta sonu güven tazeleyerek başkan
seçilen Hayrettin Köse, “Her zaman üyelerimizin emrinde olacağız. Tabi ki sektörümüzün
problemleri var ama biz de oda olarak bu sorunların üzerine...
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odasında geçtiğimiz hafta sonu güven tazeleyerek başkan
seçilen Hayrettin Köse, “Her zaman üyelerimizin emrinde olacağız. Tabi ki sektörümüzün
problemleri var ama biz de oda olarak bu sorunların üzerine gideceğiz” dedi.
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, yapılan genel kurul sonrası
yaptığı değerlendirmede, “Yapılan seçimin sektörümüze ve ilimize hayırlar getirmesini
temenni ediyorum. Meslektaşlarımız bizleri tekrardan bu göreve uygun gördüler.
Yönetimimizle birlikte sektörümüzle ilgili sorunların üzerine gideceğiz. Bu sorunları çözmeye
çalışacağız. Çok önemli sorunlarımız var. Çünkü sektörümüz çok problemli bir sektör.
Maliyet düştükçe kalite de düşüyor. Hala 1,5 TL’ye halen dürüm satıyorlar. Tabi bizim oda
olarak bunlara bir yaptırım gücümüz yok. 1,5 TL’ye dürüm olmaz. Bir tavuk dürümün en az
70 gram olması gerekir. Zaten o fiyata 70 gram dürüm verse zarar eder. Bunun için yetkili
makamların bunları incelemesi gerekir. Bir dürümün 70 gramdan aşağı olması bir suç” diye
konuştu.
Sektörlerinin çektiği sıkıntılara değinen Köse, “Sektörümüzde o kadar olumsuzluklar var ki
zor bir süreçten geçiyoruz ama bununla birlikte ümidimizi yitirmiyoruz. Đnsan sağlığına hitap
ediyoruz. Yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oda olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği protokolümüz var. Kayseri marka şehir oldu. Servis elemanı konusunda da kurs
açmayı düşünüyoruz. Son gaz ben ve arkadaşlarım işimize devam edeceğiz. Her zaman
üyelerimizin emrinde olacağız. Tabi ki sektörümüzün problemleri var ama bizde oda olarak
bu sorunların üzerine gideceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5216.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Bakan Yıldız'dan Tepki: AMACIN NE?
Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Zaman Gazetesin'den Şahin
Alpay'ın sözlerini eleştirdi.

16 Ocak 2014 Perşembe 15:23

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakan Taner Yıldız Büyükelçiler Konferansında yaptığı
konuşmada Zaman yazarı Şahin Alpay'a tepki gösterdi. Alpay'ın sözlerini hatırlatan Yıldız,
"Türkiye'nin nükleere sahip olmasına izin vermeyin diyen Zaman yazarı amancın ne" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5217.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

“Ekonomiye Kadın Gücü”
Turkcell’in TĐSVA işbirliğiyle hayata geçirdiği Ekonomiye Kadın Gücü projesi kapsamında
bugüne kadar 10 ilde 11 ayrı programla düzenlenen eğitimlerin son durağı Đstanbul oldu.
Turkcell Tepebaşı Plaza Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve iş hayatında kolaylık
sağlayacak bilgilerin verildiği kapanış eğitimine Đstanbul’dan 50 girişimci kadın katıldı.
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Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, dar gelirli girişimci kadınların iş
gücüne katılımına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Đsrafı Önleme Vakfı (TĐSVA) işbirliğiyle
hayata geçirdiği “Ekonomiye Kadın Gücü” projesi kapsamında iletişim ve teknoloji
gücüyle desteklediği eğitim programlarının sonuncusunu Đstanbul’da gerçekleştirdi.
Turkcell Tepebaşı Plaza Konferans Salonu’nda 14 Ocak’ta gerçekleştirilen programda,
Özyeğin Üniversitesi eğitmenlerinin teknoloji, satış ve girişimcilik konularında eğitimler
verdi. Program kapsamında Turkcell Satış Kanalları Müdürü Serkan Koç’un yanı sıra
Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop ve N11.com Satış Planlama Müdürü Özgür
Yerli de sektördeki deneyimlerini paylaşmak üzere konuk olarak yer aldı. Programa katılan 50
girişimci kadına eğitimler sonrası katılım belgeleri verildi.
Toplam 500 kadın girişimci eğitim gördü

Bugüne kadar Đstanbul, Đzmir, Ankara, Adana, Samsun, Sinop, Denizli, Şanlıurfa, Tokat ve
Aydın olmak üzere 10 ilde 11 ayrı programla toplam 500 girişimci kadına Özyeğin
Üniversitesi eğitmenlerinin katkılarıyla eğitimler düzenlendi. Daha etkin ve başarılı bir iş
hayatı için temel bilgiler içeren, girişimci kadınların kişisel gelişimlerine ve iş dünyasındaki
vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yüz yüze eğitimlerin yanı sıra
Turkcell’in Mobil Eğitim altyapısıyla ek katkılar da sağlandı.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Turkcell olarak kadınlarımızın gücünü ortaya çıkaracak her projeye büyük bir heyecanla
yaklaşıyoruz. Bu heyecanla dünyada ilk defa bir mobil operatör ile mikrofinans kuruluşunu
bir araya getiren Ekonomiye Kadın Gücü projesini başlattık ve cepten kalkınma seferberliğine
imza attık. Kadın girişimcilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için eğitimcilerimizin verdiği
bir programla projemizi daha da geliştirdik. Bu kapsamda Anadolu’yu adım adım gezerek
birbirinden yetenekli girişimci kadınlarımıza ekonomik ve teknolojik destek sunmanın yanı
sıra, hedeflerine ulaşabilmeleri için en doğru kanalı bulup bu kanalları doğru şekilde
yönetmeleri adına onlara destek olduk. Kendi ayakları üzerinde duran ve işlerini büyüten
kadınlarımızın kişisel gelişimlerine, iş dünyasındaki vizyonlarına katkı sağlamaktan dolayı
son derece mutluyuz. Önümüzdeki dönemde Ekonomiye Kadın Gücü projemizle girişimci
kadınlarımıza katkı sağlayacak işlere imza atmaya devam edeceğiz.”
TĐSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ise, “Turkcell ile hayata geçirdiğimiz
Ekonomiye Kadın Gücü projesinde bir yılda oldukça ciddi bir mesafe kat ettik. 55 bin kadın
girişimciyle çıktığımız yolda 68 bin kadınımıza ulaştık. Turkcell’in teknoloji ve iletişim
gücüyle Türkiye’nin pek çok ilinde düzenlediği eğitim programları dar gelirli kadınlarımızın
iş kurmaları, hatta işlerini büyütmeleri hedefine büyük katkı sağladı. Bugün 11’inci kez
gerçekleştirilen bu eğitim programı sayesinde pek çok girişimcimiz iş hayatıyla ilgili vizyon
kazandı, yeni beceriler edindi ve kendine doğru hedefler belirledi. Turkcell ile birlikte
önümüzdeki dönemde girişimci kadınlarımıza artı değer kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
Ekonomiye Kadın Gücü hakkında
Ekonomiye Kadın Gücü projesi ile dünyada ilk defa bir mobil operatör, bir mikrofinans
kuruluşuyla ortak ‘sosyal borçlanma’ modelini hayata geçirmiş oldu. Turkcell’in
teknolojisiyle güçlendirilen sosyal borçlanma modeli sayesinde dileyen herkes dar gelirli
kadınlara 1 yıl vadeli borç verebiliyor ya da bağış yapabiliyor. 2012 Eylül ayında Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Đsrafı Önleme Vakfı (TĐSVA) işbirliğinde başlayan
proje kapsamında ilk etapta 55 bin kadın girişimci Turkcell’in teknoloji ve iletişim gücüyle
buluştu. Bu sayı 1 yıl içinde 68 bine ulaştı. Ekonomiye Kadın Gücü seferberliğinin hedefi 4
yılda 100 bin kadını ekonomiye kazandırmak. Turkcell projeye 400 bin TL katkı vererek
başladı. Sosyal borçlanma modeli aracılığıyla sağlanan destek yaklaşık 1 milyon TL’ye ulaştı.
Turkcell kısa süre önce projeden yararlanan kadınların el emeği ürünlerini Türkiye’nin dört
bir yanındaki alıcılarla buluşturan internet sitesi Turkcell El Emeği Pazar Yeri’ni kullanıma
sundu. Dar gelirli, girişimci kadınlara yeni bir pazarlama kanalı olarak hizmet etmesi
hedeflenen Turkcell El Emeği Pazar Yeri’nde alıcı ile satıcı aracısız buluşuyor.
Projeye destek vermek isteyen herkes operatörü ne olursa olsun, FON yazıp 5886’ya SMS
göndererek proje havuzuna 5 TL bağış yapabiliyor. Ayrıca melek yatırımcılar
www.ekonomiyekadingucu.com sitesi üzerinden de girişimci kadınlarımıza destek
verebiliyor.
Turkcell, Mart 2013’te Ekonomiye Kadın Gücü projesi de dahil “kadın odaklı” öncü projeleri
ile Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya örnek gösterilmişti. Ekonomiye Kadın Gücü
projesi son olarak halkla ilişkiler alanında en prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul
edilen IPRA Altın Küre Ödülleri’nde iki ödüle layık görüldü. Proje öncelikle “Kurumsal
Sosyal Sorumluluk” kategorisinde birinci oldu. Ardından ödül alan diğer 29 kategori içinde de
IPRA Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Đstanbullu kadın girişimci örneği:
Dudunaz Satıroğlu: “Daha fazla gelir elde edebileceğim bir dükkan açmak istiyorum”
“1992 yılında Hatay’da doğdum. 1 yaşındayken ailem Đstanbul’a taşındı, burada büyüdüm.
Liseye başladıktan sonra çeşitli sebeplerle eğitim hayatına devam edemedim. Okulu bırakarak
15 yaşında bir kuaför dükkanında çalışmaya başladım. 19 yaşında da evlendim ve henüz 11
aylık bir oğlum var. Dört yıl önce kendi kuaför dükkanımı açtım. Mikrokrediyle tanıştıktan
sonra ilk olarak 1000 TL kredi çektim. Bu krediyle dükkanıma yeni ışıklandırmalar ve duvar
kağıtları yaptırarak iç dekorasyonu yeniledim. Đkinci krediyle reklam amaçlı broşür ve
kartvizit bastırmayı düşünüyorum. Đleride bu projeden yararlanmaya devam ederek daha fazla
gelir elde edebileceğim bir lokasyonda dükkan açmak istiyorum. Bunun için ihtiyaç duyduğu
kredi miktarı ise 5000 TL. Ekonomiye Kadın Gücü projesine destek veren herkese şimdiden
çok teşekkür ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5218.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Zihinleri Kapitalizmin Đşgalinden
Kurtarabilmek
Vedat Önal, zihinleri Kapitalizmin Đşgalinden nasıl kurtulabileceğini yazdı.
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Son yüzyılı düşündüğümüzde batıyı etkisine alan üç ideolojiyi görürüz. Bunlar komünizm,
kapitalizm ve faşizmdir. Đnsanlık bu üç ideolojinin yıkıcı etkisinden çok çekti ve çekmeye de
devam ediyor. Bunların hepsinin genel ifadesi materyalizm olarak da isimlendirilebilir.
Bunlardan ikisi komünizm ve faşizmin etkisinin son 20 yılda iyice azaldığını ve bunun yerine
kapitalist ve liberal politikaların bütün dünyada adeta bir din gibi algılanmaya başladığını
gördük. Hatta işi iyice ileriye götürüp tarihin sonunun geldiğini ve artık kapitalizmin bundan
sonra hakim güç olacağı ile ilgili kehanetler bile ortaya atanlar oldu. Geçtiğimiz on yıllar
boyunca komünizmin ve faşizmin Đslam dünyasında ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu ve çok
kötü olaylara sebep olduğunu yakından gördük. Fakat bunlar içinde kapitalizmin etkisinin
hala daha Đslam ülkelerini nasıl kuşattığını hep birlikte canlı bir şekilde yaşıyoruz.
Son 50 yıl boyunca gerek ülkemizde ve gerekse Đslam dünyasının her köşesinde kapitalizmin
aşırı mal, mülk ve konfor düşkünlüğünden kaynaklanan anlayışlar Müslümanların üzerine bir
karabasan gibi çökmüş ve hala canlı bir şekilde bu yıkıcı etkileri yaşıyoruz.
Kimseyi ayırt etmeyelim bunların bir kısmı bizzat kendi üzerimizde de var. Öylesine bir
toplum yapısı oluşturuldu ki, sadece dünyevi istek ve arzuların ön planda olduğu bunun
dışındaki hiçbir şeyin dikkate alınmadığı bir dünya kondu önümüze. Bizler de Müslümanlar
olarak karşımıza çıkan bu dünyaya karşı maalesef hiç de hazırlıklı değildik, sorgulayıcı da
olamadık maalesef.

Özellikle bazı Đslam ülkelerinde Müslümanlar karşılarına çıkan servetler karşısında
dengelerini kaybettiler ve dünyaperestliği iliklerine kadar hissettiler ve yaşadılar.
Fakat şunun altını çizelim bu yaşananlar bugünün sorunu değildir. Bunu mutlaka ortaya
koyalım. Bu ülkede ve diğer Đslam ülkelerinde yolsuzluk ve hukuksuzluk insanların en çok
şikayet ettiği iki konu oldu. Peki kendilerine Müslüman diyen insanlardan nasıl olurda bu
kadar yolsuzluk yapan insan çıkar diye bir soruya ise şu karşılığı verebiliriz. Kapitalizm öyle
bir zihni atmosfer oluşturdu ki, yaşanan hayatın bütün imkanları sanki bir hakmış gibi
algılandı. Bu imkanların geldiği kaynak hiç sorgulanmadı. Yani bir Yahudi zihniyeti olan
“Üzümünü ye bağını sorma” anlayışı çok akıllıca Đslam dünyasına egemen kılındı. Halbuki bir
Müslüman yediği bir üzümün sahibini de bağını da sormak zorundadır. Bu göz ardı edilemez.
Đşini iyi yapmayan bir müteahhit, sahtekarlık yapan bir esnaf, işinde rüşvet alan bir memur
yaptığı bu haksız ve hukuksuzlukları sanki kendi hakkıymış gibi gördü. Böyle bir atmosfer
yaratıldı. Kimse kazandığı paranın helal mi haram mı olduğu konusunda kafa yormadı,
düşünmedi. Sonunda yolsuzlukların ayyuka çıktığı bir Đslam dünyası ortaya çıktı.
Đslam dünyası olarak komünizm, ateizm ve materyalizmden çektiğimiz kadar kapitalizmden
de çok çektik. Fakat ilk üç ideoloji ile mücadelenin yanında kapitalizm hep biraz daha geri
planda kaldı. Sanki kapitalizm diğerlerinin yanında “ehveni şer” bir ideolojiymiş gibi
algılandı. Belki söze gelince böyle değildi ama reel hayatın gerçeklerini düşündüğümüzde ise
pratik hayatta maalesef kapitalizm çok güzel bir şekilde yerleşti ve kök saldı.
Geçtiğimiz günlerde Đlim Hikmet Vakfı’nda ki konferansında Erciyes Üniversitesi Đlahiyat
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin Polat hocamız çok doğru bir tespitini dile
getirdi: “Kapitalizmin en büyük dayanağı insanın kendi nefsidir” şeklinde bir tespitte
bulundu.
Evet, gerek komünizm ve gerekse ateizmle fikri mücadelede Müslümanlar hep başarılı
oldular. Zaten şu anda dünya üzerinde bu ideolojileri savunan çok da fazla insan kalmadı.
Fakat iş kapitalizme gelince işte o konuda tüm dünyada olduğu gibi Đslam dünyasında da
büyük oyunlar oynandı. Sanki diğer ideolojiler Đslam dışı, kapitalizm Đslami bir ideolojiymiş
gibi bir hava oluşturuldu. Bunu da daha çok liberalizm adı altında biraz daha yumuşatarak
yutturdular. Fakat son yüzyıllık tarihi düşündüğümüzde ise Đslam dünyasına en çok zarar
veren ideoloji nedir diye bir soru sorduğumuzda bunun ne komünizm ne de ateizm olduğunu
görüyoruz. En büyük zarar kapitalizmden geldi Müslümanlara.
Giderek dünyevileşen Müslümanlar için Selahattin Polat hocamızın dediği gibi kapitalizmi
benimseme de en büyük dayanak kendi nefisleri oldu. Bir de Đslam dünyasına liberalizmin kar
elde etmek için her yolu mübah olarak gören düşüncesi de yerleşince maalesef bugün
geldiğimiz ve Đslam ahlakı açısından çok sıkıntılı bir yaşam tarzının ortaya çıktığı bir Đslam
dünyası meydana çıktı.
Tarihin hiçbir döneminde Müslümanların gelecek ile ilgili kaygıları hiç olmadı. Çünkü
Müslümanlar rızkın insanlara Allah tarafından verildiğine inanan insanlardır. Fakat
kapitalizmin kuşatıcı ideolojisi zihinlerimizi işgal ettikçe dünyevileştik. Rahat, konfor, iyi
yaşamak artık yegane hayat gayemiz haline geldi. Aralara serpiştirilen ufak tefek ibadetlerde
bu yapılan yanlış uygulamaları adeta meşrulaştırmak için birer kılıf haline geldi.
Belki bugün geldiğimiz noktada bazı şeyleri sorgulamamız gerekiyor. Müslümanlar olarak
hayatımıza bir çeki düzen vereceğiz. Özellikle belirli gelir seviyesinin üzerinde zenginliğe
sahip olan insanlar bu uyarılara kulak vermelidir. Kimse kimsenin servet düşmanı falan
değildir. Referansımız Hz. Peygamberdir. Birilerine biraz zor gelecek, belki bana kızacaklar
ama gerçekleri söylemek gerekiyor.
Peki ne diyor bu servet düşkünlüğü için Sevgili Peygamberimiz, Ebu Hureyre (ra)’ın: Ey
Allah’ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? sorusuna Hz. Peygamber (sav)’de
şöyle buyuruyor: “Sağlığın yerinde olup malına düşkün olduğun, fakirlikten korkup
zenginliğe tamah ettiğin halde verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. (Bu işi) can boğaza

gelip de “falana şu kadar”, “filana şu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal varislerden şunun
veya bunun olmuştur.” (Buhari, Zekat, 11 ; Müslim, Zekat, 92).
Bakın dikkat edin. Bir malı kazandınız. Allah daha çok versin demekten başka diyecek bir şey
yok. Fakat bu malı kime miras bıraktığınız en az kazandığınız malı helal yollardan elde
etmeniz kadar önemli. Yani kısaca Hz. Peygamber şunu demek istiyor. Siz kazanabilirsiniz
ama bu kazandığınızın her kuruşunu çoluğunuza çocuğunuza bırakmak zorunda değilsiniz.
Yani yedi sülalenize yetecek serveti hiç emek sarf etmeyen birilerine bırakıyorsanız bu
servetin nerede kullanılacağı konusunda da garantiniz olması gerekir. Đnsanlar sizin helal
yollardan elde ettiğiniz bu serveti miras yoluyla geldi diye har vurup harman savururlarsa
bundan siz de sorumlusunuz. Bunu hiç düşünüyor musunuz ey Ümmet-i Muhammed.
Bunu şu anki kapitalizmin sahte değerleriyle iğdiş edilmiş zihinlerimizin anlamasını çok fazla
beklemiyorum ama gerçek bu. Đster kabul edelim ister etmeyelim ama siz sülalenizin
geleceğini garanti altına alacak bir sigorta memuru değilsiniz. Allahu Teala her kulu için tayin
ettiği rızıktan ne bir dirhem artırabilirsiniz ne de bir dirhem azaltabilirsiniz.
Biliyorum bu konular çok hassas konular. Bu konularda söz söylediğiniz zaman bir şekilde
tepkiyi çekeceksiniz. Ama bizim insanlarla bir sorunumuz olamaz Allah’a şükür. Đlkesel
bazda kendisini Müslüman olarak gören insanları bağlaması gereken bazı ilkelerden
bahsediyoruz. Hem de Hz. Peygamberin sürekli üzerinde durduğu servet ve mal düşkünlüğü
konusunda uyararak.
Zihinlerimizi kapitalizmin işgalinden kurtarırsak, birçok şeyi daha net görebiliriz.
Çok basit bir örnek gibi gelecek ama üzerinde bir düşünülmesini istiyorum. Yüzbinlerce dolar
vererek alınan makam arabalarına cidden bu kadar ihtiyacımız var mı dersiniz. Hele hele bu
son derece lüks makam arabalarının toplumda söz sahibi olan vakıf, dernek başkanları,
cemaat lideri, tarikat lideri gibi insanların da kullandığını görünce ben şahsen rahatsız
oluyorum. Đçimden geçenlerin birçok müslümanın da içinden geçtiğine eminim.
Yaşamlarıyla Müslümanlara örnek olması gereken insanların verdikleri bu görüntünün diğer
insanların da hayatlarındaki kapitalizm anlayışına bir nevi meşruluk kazandırdığını
düşünüyorum.
Bunun yanında mütevazilik sınırlarını zorlayan iş yeri düzenlemelerinin de israf olarak
değerlendirilebileceğini söylemek sanırım yanlış olmaz.
Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ömer (ra) arasındaki diyaloga çoğumuz okuduk, dinledik ama
yine de burada bir hatırlatmak istiyorum:
Hz. Ömer, Peygamber efendimizin dinlenmekte olduğu odaya sessizce girer. Bir an çevresine
göz gezdirir. Tavana asılmış kuru bir deri parçası, bir torbanın içinde bir kaç kg. arpa, duvara
dayalı bir kaç ağaç yaprağı ve yerde de Hz. Muhammed'in üzerinde uyumakta olduğu hurma
lifinden örülmüş kaba bir hasır. Bu durum karşısında ağlamaya başlayan Hz. Ömer'in
hıçkırıkları O'nu uyandırır. Kalkınca hasırın vücudunda iz yaptığını, kan oturduğunu gören
Hz. Ömer omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başlar. Hz. Muhammed hayretle sorar:
- Ey Hattaboğlu! Niçin ağlıyorsun?,
- 'Ey Allah'ın elçisi! Đranlılar imparatorlarını saraylarda yaşatırken, Bizanslılar Kayserlerini
lüks ve ihtişama boğmuşken sen ki Alla'ın Elçisisin...Đzin versen de, biz de seni...
Maksat anlaşılmıştır, Allah'ın Elçisi, gelecekteki halifesinin sözünü hüzünlü bir tebessüm,
tatlı bir el işareti ile keser ve 'Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret
yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı (Ankebut, 64) ayetini okuduktan
sonra ekler.
-'Đstemez misin Ey Ömer! Dünya onların olsun, ahirette bizim....'
Her okuduğumda gözlerimin yaşardığını hissettiğim bu diyalogu çok dinlediğimizi, çok
okuduğumuzu biliyorum. Ama hayatımızda nereye oturuyor hiç düşünüyor muyuz?
Hayatımızın her anında artık konfor düşünmekten vazgeçelim. Sakın kimse o zamanın şartları
bu zamanın şartları demeye kalkmasın. O gün Đslam orduları Bizansı da, Đranlıları da dize

getirmiş ve hızla ilerlemeye devam ediyordu ve isteseler onlardan daha ihtişamlı bir hayatı
seçebilecek durumdaydılar.
Zaten Müslümanlar için meşru halife olarak kabul edilen 4 halifenin hayatında hiçbir zaman
saltanat izine rastlanmaz. Ne zaman ki halifelik emevi saltanati ile kirletilir o günden beri
iktidar kavgaları siyasi çekişmeler çeşitli şekillerde devam ediyor.
Hz. Peygamber sevgisinin bu olaylardan alacağımız derslerle ölçüleceğini düşünüyorum.
Kutlu Doğum Haftalarında salonları doldurup Hz. Peygamberi rüyada görme yarışına girmiş
insanların hurafelerini dinlemek Hz. Peygamberi anlamaya yetmez.
Konformist bir hayat anlayışının bizi götüreceği yer bu dünyada da, ahiret aleminde de
hüsrandır. Zekat müessesesini yeniden canlandırmamız gerekiyor. Bugün sıkıntımız
Müslüman insanların zekat konusunda yaptıkları şeyleri kayıt altına alamamalarıdır. Geçmişte
Osmanlı döneminde hayır severlerin kurduğu vakıflara bir göz atalım. Đnsanlar bütün
servetlerini vakıf müesseselerine bağışlıyorlardı. Ama bunların hepsinin miktarları ve
kayıtları belliydi.
Bugün yaşanan parasal ve mali yolsuzluk iddialarının altında böyle bir denetim
mekanizmasının olmaması yatmaktadır. Bu hayır işlerinin yıllardır böyle usulsüz yürüdüğünü
herkes biliyor. Resmi kanallara girdiği zaman bir çok prosedür ve zaman israfı olduğu için
bundan kurtulmak amacıyla farklı yollar seçildiği biliniyor. Hangi cemaat kendini bundan ayrı
tutabilir. Son zamanlarda yolsuzluk ortaya çıkardığını iddia eden malum cemaatin finansal
konularda yürüttüğü faaliyetlerin ne kadarı resmi yollardan olmaktadır biliyor muyuz?
Duyuyoruz zekatların toplanması için insanlara nasıl dil döküldüğünü. Yanlış olan hep bana
olsun benden başka kimseye bir hayır dokunmasın anlayışıdır. Müslümanlar kardeş deniyor
ama ötekileştirme hat safhada. Bir arınmaya, bir yenilenmeye ve bir zihniyet değişimine
ihtiyacımız var. Umarım bu yaşananlar buna güzel bir vesile olur. Vesselam…
Vedat Önal'n yazısı
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5219.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Çağdaşlık Fetişizmi
Daha çok, belirgin olmayan ve rölatif bir zaman dilimini ifade etmek amacıyla kullanılan
“çağ” kelimesinden türetilen “Çağdaş” kelimesi, önceleri “asri” ya da “muasır” kelimeleriyle
ifade ediliyordu. Şimdilerde ise anlam olarak “modern” ve “seküler” kelimelerini de
çağrıştıran “çağdaş” kelimesine, özellikle batılılaşma sürecine girildiği yıllardan beri “çağa ait
olma” anlamından çıkarılmış ve neredeyse “Batıya ait olmak” veya “Batılı olmak” gibi harici
anlamlar kazandırılmıştır. Böylece kelime tamamen ideolojik bir tercihin ve yaşam tarzının
ifadesi olarak kullanılagelmiştir.
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Eski devirleri belirtmek amacıyla “taş çağı”, “maden çağı” vs. gibi terkiplerde kullanılan
kelime şimdilerde “bilgi çağı”, “bilgisayar çağı”, “uzay çağı” gibi terkiplerde kullanılarak o
devre damgasını vuran unsuru da ifade eden bir anlam yüklenmektedir.

“Çağdaşlaşma” kelimesine ideolojik bir anlam yüklendiğinde modernleşme/ modernizasyon, ,
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda, başta A.B.D ve AB ülkeleri başta olmak üzere
sanayileşmiş batı toplumlarının sahip olduğu yapı, kurum ve değer sistemlerine sahip olmak
amacıyla yapılan tüm düzenlemeler anlamında da kullanılmaktadır.
Türkiye’nin yaklaşık iki yüzyıllık batılılaşma serüvenini de hesaba katarak kullanıldığında
“çağdaşlık” kelimesinin doğal olarak “batılılaşmak” kelimesiyle eşanlamlı olarak kullanıldığı
gözden kaçmayacaktır. Başka bir ifade ile çağdaş olmak batının yaşadığı çağı yaşamak
demektir. Bu bağlamda batılının en büyük özelliği olan “sekülerleşme” yani dünyevileşmeyi
birey ve toplum hayatının merkezine alarak yaşamak demektir. Velev ki sekülerizm
beraberinde kutsal alana ait ne varsa tüm değer ve kavramları insan ve toplum hayatının
dışına atmayı ve yerine beşeri olanı komayı amaç edinmiş bir sistem olsa bile…
Çağdaş veya modern olarak nitelendirilen batı toplumlarında modernleşme hareketleri daha
çok on yedinci yüzyılda belirginleşen aydınlanma çağı ve sanayi devrimiyle kendisini açığa
vurmuştur. Malum olduğu üzere batıda ortaçağın sonu olarak ta belirginleşen bu devir
özellikle Katolik kilisesi ile sembolikleşen dinin hâkimiyetini siyasal ekonomik ve sosyal
hayattan tamamen kaldırarak yerine tamamen laik, seküler ve insan merkezli bir sistemi
koymayı amaçlamaktaydı.
Şimdilerde gizliden gizliye dini merkeze alan bir yaşam tarzının karşıtı olarak kullanılmaya
çalışılan “çağdaşlık” kelimesi toplumun belli katmanlarında daha çok siyasal, sosyal, ekonomi
vs ile ilgili alanlarda batılı ülkelerin maddi kalkınma seviyesine ulaşarak daha müreffeh bir
hayata kavuşmak amacını güden masum bir talebi ifade eder gibi görünmektedir. Oysa
ideolojik bir anlam yüklendiğinde çağdaşlık talebinin tamamiyle kutsal ve aşkın alana alt ne
varsa hepsini beşer hayatına dayanak ve referans olarak gören bir anlayışa alternatif olarak
konulduğu gayet açıktır. Bu talebin insani ve dünyevi olanı bir ideoloji ve dayatma olarak
hayatın merkezine almaya çalıştığı da dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.
Sonuçta “çağdaşlık”, “modernlik” ya da “sekülerizm” dini olanın karşıtı olarak kullanılan
birer kavramdırlar. Her ne kadar daha müreffeh bir hayatı talep eden masum bir isteğin ifadesi
gibi görülseler dahi gerçekte böyle olmayıp beraberinde gizliden gizliye birey hayatına
yapılacak müdahale ve dayatmayı da beraberinde taşımaktadırlar. Çünkü günümüzde
öncellikle belli zümrelerin gericilik olarak lanse ettikleri dindarlık (özellikle Müslümanlığın)
karşıtı olarak ifade edilen kelime aynı zamanda psikolojik bir baskı aracı olarak ta
kullanılmaya çalışılmaktadır. Nihi anlamda, bu bir açıdan bakıldığında ‘çağdaşlık’ kavramı
özellikle birilerinin arkasına sığındığı ve hayatı sekülerleştirme amacına yönelik düşünce
sisteminin ve yaşam biçiminin çağdaş kelimesi kılıfına bürünmüş yeni fetişlerinden yahut
kutsal kavramlarından sadece biridir.
Mehmet Ayman yazdı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5220.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Mevlid Kandili Ve Düşündürdükleri
Önceki gün bütün dünya Müslümanları için önemli bir gündü. Hz. Peygamberin doğumunun
yıl dönümünü kutladık.
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Tüm dünya Müslümanları bugünün gecesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu geceyi ihya
etmeye çalıştılar. Dünya üzerinde 1,5 milyarı aşkın Müslüman tek bir ağızdan Hz.
Peygambere duydukları derin sevgiyi dile getirdiler.
Mevlid Kandili bu günlerde bambaşka öneme de sahip. Niçin? Çünkü Đslam dünyası büyük
bir kopuş içinde. Belki de tarihin hiçbir döneminde Đslam dünyası bu kadar kan ve gözyaşı
içinde olmamıştı. Đslam coğrafyasının neresine giderseniz gidin her yerde gerek dış güçler
kaynaklı gerekse kendi aralarındaki ihtilaflardan dolayı büyük bir mücadelenin olduğunu
görüyoruz. Maalesef bu mücadele çok kanlı ve can yakıcı geçiyor.
Başımızı nereye çevirirsek çevirelim bunu görüyoruz. Peki Mevlid Kandilinde aynı
Peygambere sevgilerini gösterme yarışına giren bu insanlar ne oluyor da bu kadar ihtilaf
içinde olabiliyorlar.
Bugün Đslam dünyasının her köşesinde dökülen kanların hep Đslam adına olması ve insanların
birbirlerine saldırırken bunu kullanmaları bir kadar da acı.
Hz. Peygamberin insan sevgisinin farkında olmayan bazı Müslümanlar maalesef onun adının
savaşla, kanla, gözyaşıyla anılmasına müsaade edebiliyorlar. Buradan şu sonuç da çıkmamalı,
Đslamiyet her zulüm yapanın zulmüne karşılık vermeden boyun eğmek de değildir elbette.
Ancak bu hakkı sınırsız kullanmaya kalkarsanız işte orada Hz. Peygamberin Đslam mesajını,
barış ve esenlik çağrısını öldürürsünüz.
Đslamiyet herkesin kafasına göre asıp kestiği bir anlayışı asla getirmemiştir. Cihad adına
yapılan birtakım uygulamalar bırakın müslümana hiçbir insana yakışmayacak şeylerin ortaya
konulmasına sebep olmaktadır.
Elbette bu tavırlarda dışarıdan yönlendirilen birtakım insanların etkisi vardır. Batı dünyası
Đslam dünyasını manipüle edebilmek için her türlü oyunu oynamaktadır. Bunu çok yakından
biliyor ve bunu fark ediyoruz. Ama Müslümanların buna çanak tutacak davranışlar içerisinde
olmaması gerekiyor. Bunu ilk önce fikri planda reddetmeli ve şiddetle karşı çıkmalıyız.
Birileri kendi adına Đslami birtakım işler yaptığını iddia ederek Đslamın asıl vermek istediği
evrensel mesaja büyük zarar vermektedir.
Bu Mevlid Kandili vesilesi ile Đslam dünyasının çeşitli yerlerinde dualar edildi. Zikirler
yapıldı bu ibadet ve taatlerin hepsi Allah için yapılan rükunlardı. Müslümanlar bu gün ve
geceler vesilesi ile birlik olabileceklerinin farkına varıyorlar. Ortaya çıkan ihtilaflar
konusunda bu zamanlarda iyi düşünmeleri gerekiyor. Benim yaptığım davranışlar veya benim
cemaatimin faaliyetleri Müslümanlara yarar mı getiriyor zarar mı veriyor. Bunu her zaman
kendi kendimize sormamız gerekiyor. Sorgulayıcı olmadan herkes kendi cemaatinin bir

bildiği olduğunu iddia ederek yapılan yanlışların arkasında durma gibi bir hatanın içinde
olursa kendi iradesini de başkalarının eline vermiş olur.
Hz. Peygamber hayatının hiçbir döneminde sahabelerinden böyle bir şey istemedi.
Sahabelerde akıllarına ne gelirse gelsin bunu rahatlıkla sorabilmişlerdir. Bu çok önemli bir
özelliktir. Sorgulayıcı olabilmek müslümanın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu yüzden
Mevlid Kandili bize bu hasletleri
kazanma imkanı verir diye düşünüyorum. Bu sorgulayıcı özelliğimizi ön plana çıkarırsak Hz.
Peygambere yakışır bir ümmet olma yolunda bir adım atmış oluruz diye düşünüyorum. Bu
ülkemiz için de bütün Đslam dünyası için de hayati öneme sahiptir. Bunun ne kadar kısa
zamanda farkına varırsak yeniden Đslam ümmetinin ayağa kalktığını görebiliriz. Önce
kendimizden başlamak üzere içinde bulunduğumuz her ortamı sorgulamak zorundayız. Bu
sayede Müslümanlar iyi ve kötü arasındaki farkı anlayabilirler. Vesselam…
Yazan: Vedat Önal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5221.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Uzakdoğu Sporlarının Dini Ve Metafizik
Temelleri
Savunma sporları olarak da bilinen Uzakdoğu sporlarının dini metafizik kökenleri var mıdır,
eğer varsa bu bağlantı dinin özüyle mi alakalıdır? Yani bir inanç ve ibadet sistemi midir,
yoksa folklorik özellik mi taşımaktadırlar? Eğer bu Uzakdoğu sporları, dinin özüyle alakalı
ise Müslüman ülkelerde bu spor dallarıyla meşgul olanlar bilmeden Uzakdoğu dinlerinin
ibadet biçimleri taklit mi etmektedirler? Yoksa dinin asıl unsurlarından değil de bir amaca
ulaşmak için yapılan hareketler midir? Eğer bu sporlar vasıta olarak kullanılıyorsa hangi
amaca ulaşmak amacıyla mı kullanılıyorlar?
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Karate, Tekvando, Judo vs. gibi spor türleri spor halini almadan önce başka boyutlarda ve
başka amaçlarla kullanılan bir takım hareketler bütünü mü idiler, nasıl ve ne zaman savunma
spor halini aldırlar. Savunma sporları olarak kullanılan bu spor dalları belli zamanlarda savaş
sanatı olarak ta kullanıldı mı? Eğer kullanıldıysa bu sporlara savunma sporları demek doğru
mu?
Yukarda sıraladığımız ve örneklerini çoğaltabileceğimiz birçok sorunun cevabını arayacağız
bu yazı dizimizde. Tüm bu sorulara sağlıklı ve doyurucu cevapların bulunamayacağını da
tahmin ediyoruz, fakat en azından bazı ipuçları elde etmek ve bunları siz değerli
okuyucularımızla paylaşmak ümidindeyiz.
Bu konuda yapacağımız ilk şey sanırım uzak doğu dinlerinden başlıcalarının, özellikle Hint,
Japon ve Çin dinlerinin genel özelliklerini önceden belirtmek olacaktır. Daha çok metafizik
(fizik ötesi) karakterlerini oraya koymaya ve bu din mensuplarının, metafizik alana ulaşmak

amacıyla yahut daha belirgin bir ifadeyle metafizik bilgiyi elde etmek için başvurdukları
metotları da belirtmeye de çalışacağız.
Bu arada okuyucuların özellikle “Tao”, “Te”, “Zen”, “Brahman”, “Yoga”, “Nirvana” gibi
kelimelerin anlamlarına ve bağlantılarına da dikkatle bakmalarını rica ediyoruz. Zira ilerde sık
sık bu kavramlara atıfta bulunacağız. Sözü daha fazla uzatmadan şimdi Çin ve Japon dinlerini
ve bunlara kaynaklık eden Hint dininin genel karakterini tanıtmaya çalışalım.
HĐNT DĐNLERĐ
1-VEDĐZM
En eski Hint dini olan Vedizm’in başlangıç tarihini tespit etmek kesin olarak mümkün
olmamakla beraber M.Ö.2000 yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Bu din adını kutsal
kitabı olan vedalardan almaktadır. Veda; bilgi, irfan ve din bilgisi anlamına gelmektedir.
Bu dinde din adamlarının adı Brahma’dır. Vedizim de yaratıcı Tanrı fikri vardır. Ancak
Brahmanlar Tanrının yeryüzündeki temsilcisi sayılırlar, esas yaratıcı büyük Tanrının yanı sıra
başka Tanrılarda mevcuttur.
Bu dinin mensupları ibadetlerinde put kullanmazlar, en önemli ibadetleri kurban kesmektir,
ibadet esnasında oldukları ilahileri açık havada yaktıkları bir ateş etrafında dönerek okurlar.
Ahiret, cennet, cehennem gibi inançlara da sahip olan Vedistlere göre, ölülerin ruhu, yukarıya
babaların ülkesine giderler.
2-BRAHMANĐZM
Vedizm’e bağlı olarak ortaya çıkmış olan Brahmanizm Vedizm’in devamı olarak kabul
edilmektedir.
Brahmanizm de Brahma esas yaratıca Tanrı olup, Vedizm’deki Deva Tanrısının yerine
geçmiştir.
Bu dinde toplu ibadet esnasında bir takım dualar okunur. Bu dualar esnasında en tesirli kelime
olarak “om” kelimesi kullanılır.
Brahmanistler bilgiye çok önem verirler, özellikle felsefe ilmine çok ilgi duyarlar, bu dinin en
önemli özelliklerinden birisi ruhun terbiye edilmesi ve yogadır. Yoga mutlak ve muntazam
istirahat manasına gelmekte olup, teveccüh istiğrak ve düşünce demektir.
Yoga Sanskritce bağlamak birleştirmek anlamına gelen yug ve toug kökünden gelmektedir,
insanın enerjisini belli bir gayeye yöneltmeyi hedef alan bir disiplindir. Bir irade eğitimi
yoludur. Egzersiz ve antrenman anlamına da gelmektedir. Gita da insanları kurtuluşa ulaştıran
yol olarak gösterilir. Yoga insanın hem bedeni hem de zihni ve manevi gücünü bir araya
getiren egzersizdir. Yoga yapana yogi denir. Yogi nefesine hâkim olur ve zihnini bir notada
toplar. Böylece o beden ile ruh, hareket ile zihin, his ile sezgi çıkmaktadır. Bedenin arzularını
frenlemek suretiyle Mokşa ’ya (Budizm’deki Nirvana) ulaşılır. Mokşa hali insan ruhunun
bedeni ile ilgili her türlü yük ve bağlılıklardan ve daha önceki ütün hareketlerden (karma)
kurtulmuş olduğu tam bir mutluluk halidir.
ÇĐN DĐNLERĐ
1-SĐNĐZĐM
Çin’de ortaya çıkan bu din Çinlilerin bilinen en eski dinidir. Bu dinin esasını atalara saygı ve
tapınma teşkil etmektedir.
Sinizme göre kainatta biri “Yang” diğeri “yin” olmak üzere iki prensip vardır. Yang, erkek
prensip olup Güneş tarafından temsil edilir. “Yin” ise dişi prensip olup Ay tarafından temsil
edilir.
Kâinatta mevcut olan “Yang” ve “Yin” prensiplerini birleştiren ana prensibin adı “Yao”dur.
Bu Tao fikrine dayanılarak Taoizm dini ortaya çıktığı gibi, fazilet ve saygı prensibine
dayanarak da konfüçyanizm ortaya çıkmıştır.
2-KONFÜÇYANĐZM
Bu dinin korucusu olarak kabul edilen konfüçyüs’ün asıl adı “Kung-fu Tseu”dur. Bu isimdeki
Kung: Bir aile adı, Fu: Öğretmen, Tseu: Đse akıllı hikmet sahibi kimse anlamına gelmektedir.

Konfüçyüs hayatı boyunca bir din kurucusu tavrı takınmamış olmasına rağmen sonraları onun
ortaya attığı fikirler sistemleştirilerek bir din halini almıştır.
Kurbandan başka belli başlı ibadetleri ve din adamlığı sınıfı yoktur.
3-TAOĐZM
Sinizm ’in “Yang” ve “Yin” prensiplerini esas alarak ortaya çıkan bir din olan Taoizm7in
kurucusu Lao Tseu’dur.
TAO’ya göre kâinatta bulunan “Yang” ve “Yin” prensiplerini birleştiren ana prensip Tao’dur.
Taoculuk panteizme yakın bir özellik arz eder. Ona göre “Tao” ezeli ve edebi olup her şeye
nüfuz etmiştir. Her şeye hâkimdir. Her yerde vardır, her şey ondan meydana gelmektedir. O
bütün yaratılmışların esasıdır ve biçimsizdir.
Tao ayrıca tarz, usul ve yol manalarına da gelmektedir. Bu dinde asıl hedef Tao’ya
erişebilmektir. Tao’ya erişebilen kişi ebediyete kavuşabilir ve dolayısıyla ölümden
kurtulabilir. Bu dine göre insan raks ve (dans ve sarhoşluk) yolu ile vecde gelebilir ve
TAO’ya ulaşabilir. Tabii dünya nizamı dünyanın değiştirilemez kanunlara doğru gidişi.
“Te” Kavramı
Taoizm de Tao’dan sonra en çok önem verilen kelime “Te” kelimesidir. Te; TAO’nun
sonucudur. Tao’nun bittiği yerde Te bulunur. Te bir şuur ve gayretin sonunda idrak edilen bir
haldir.
Te esrarengiz büyük ve ebedi gibi kelimelerle ifade edilmektedir.
Taoizm de savaş sadece bozulmuş olan nizamı düzeltmek için yapılabilir. Kamil kişi
manaların hepsini düşmanlarını bile sevgi ile düşünür. Bu konuda Tao, şunları söyler “iyilere
karşı iyilik gösteriyorum, iyi olmayanlara karşı da yine iyilik gösteriyorum.” Bu suretle hepsi
iyi olurlar.
Tao’nun erdemi veya onun gizli gücü olarak bütün varlıklarda bulunan “Te”, TAO’nun
tabiattaki her şeyi değiştiren gücünün kendisidir. Tao, kaybolduktan sonra “Te” onun
ayrılmaz vasfı olur, akı karayı bilir muhafaza eder ve dünyanın şeklini vücuda getirir.
Dünyanın şekli vücuda geldikten sonra ölümsüz Te, onu hatadan korur ve yükseltir.
Bütün varlıkları Tao meydana getirir. Te ise onları besler büyütür, madde olarak şekil verir,
kuvvetini tamamlar. Bundan dolayı bütün varlıklar Tao’yu yükseltir ve Te’ye değer verir.
Te; Çincede “erdem ya da gizli güç” Taoculukta mutlak gerçeklik olan Tao’nun gizli gücü
Konfiçyüslükte ise içsel iyiliğin ve başkalarına karşı saygılı davranışın erdemi olarak görülür.
Tao’nun etkinliği olan “te” tüm varlıklarda bulunur ve örneğin tohumun hiç güç harcamadan
ağaca dönüşmesini sağlar. Dolayısıyla görünmez Tao’nun görünür yanını oluşturur. Tao, Te
Ching’de insanın maddi varlığının bilinç dışı işleyişi olarak tanımlanır. Bu içsel sürece uyum
sağlayan kişi zaten karşı koyamayacağı doğa güçleriyle uyumla yaşar. Đnsan tutkunlarından
arındığı yaşamında yarışma ruhu yerine doğallığı ve kendiliğindenliği benimsediği zaman
içindeki “te” de gelişmeye başlar. Bunun sonunda insan iki tür güç kazanır. Bunlardan
birincisi toplumsal düzen içinde başkalarının da benzer bir yolu seçmesine yol açan insanları
etkileme gücüdür.
Đkincisi ise içsel bir aydınlanmayla evrenin temelinde ki birlik ilkesinin daha çok bilincine
varma gücüdür.
JAPON DĐNLERĐ
1-ŞĐNTOĐZM
Japonya’da en yaygın olan din Şintoizm’dir. Şinto kelimesi Tanrıların yolu, anlamına
gelmektedir.
Japonlar ruhlara tapmanın yanı sıra tabiat kuvvetlerine de tapmaktadırlar. Bu yönden
bakıldığında Şintoizm politeist bir dindir.
Yaşayan büyüklere saygı bu dinde bir nevi ibadet kabul edilmektedir, saygı büyüklerin
önünde eğilerek diz çökerek alkışlayarak belirtilir.

Başta Mahayana mezhebi olmak üzere Zen mezhebine kadar Japonya’da birçok Budist
mezhep faaliyet göstermiş ve taraftar bulmuştur.
Çinde Chan, Japonya’da büyük önem taşıyan Budacı okul adı Sanskrit dilindeki Dhyana
(meditasyon) sözcüğünden gelir. Budacılığın Gatoma Budanın ulaştığı aydınlanmayı yaşamak
biçiminde anlaşılan ruhunu ya da özünü aktarma iddiasındadır.
Zihinsel dinamiklik, korkusuzluk ve kendiliğindenliği gibi aydınlanmamış zihne özgü
nitelikleri geliştirmesi Zen Budacılığının Japon kültür yaşamında kalıcı izler bırakmasına yol
açmıştır.
Aydınlanmaya ulaşmak için öğrenilmesi gereken yöntemler kişisel düzeyde ustadan öğrenciye
aktarılır. Taoizm’in mistik yanını saunan Chuong tzu genel bir tabiat kanununa inanmak ve
her şeyin mistik bir duyguyla, meditasyonla anlaşılabileceğini savunmaktadır. Ona göre biz
genel bir tabiat kanununu keşfedemeyiz, aklımız buna ermez. Onu ancak duygularımızla
anlarız. Bunun için kendimizi diğer şevlerden ayırmalı ve kalbimizi boşaltmalıyız.
Binlerce yıllık geçmişe sahip mitolojilerden tutunda,, çağımızın kozmoloji öğretilerine kadar,
evreni açıklamak isteyen tüm öğretiler, öncelikle onu görünen evren (alem) ve görünmeyen
evren, ya da aynı evrenin görünen veya görünmeyen kısmı olmak üzere iki kısma yarımayı
tercih etmişlerdir.
Uzakdoğu da Hint ve Çin, Ortadoğu’da Mezopotamya, Batıda kadim Yanan Felsefelerini
örnek olarak göstermek mümkün.
Bu ikili (düalist) alem anlayışı, belki de insanın alem karşısındaki tavrını belirlemesi için
yapılan bir tercihten ibarettir.
Önce bu yarımın ne olduğunu belirtip sonra açıklamaya geçebiliriz.
Birincisi insanın beş duyu organıyla algılayabildiği, duyulur, hissedilir alem, bu alem gerek
içinde yaşadığımız olgu ve olaylar alemi, gerekse duyularımızla gözlemlediğimiz şahadet
alemi diye adlandırılsın fiziki (maddi) yapıya sahiptir. Yani gözlemlenebilir, varlığı
hissedilebilir olayların vuku bulduğu âlemdir. Bu alem çoğunlukla dünya adını alır. Felsefe
buna fenomenler, olgular âlem diyor, Đslam düşünür Gazali bu aleme “mülk ve şahadet alemi”
demeyi tercih etmiş, sonuçta kısaca bu dünya, bizim içerisinde yaşadığımız dünyadır.
Çoğunlukla cisimli, bedenli, varlıkların dünyası olan bu dünya ancak yine kendi cinsinden
olan duyularla yani aletli, cisimli duygularla anlaşılır.
Diğer âlem ise metafizik (fizik ötesi) âlemdir. Akli âlem, ruhani âlem, ulvi alem, gayb alemi,
numen alemi gibi bir ok değişik isimle anılan bu alemin en büyük özelliği bu alemde
mevcut olan varlıkların hiç birisinin varlığının herhangi bir cisme, kalıba, bedene, yani maddi
bir bünyeye girmeden var olmalarıdır. Bu varlık âlemi kimi düşünce sistemlerinde tamamen
soyu suretlerden oluşmuş bir varlık olup, varlığı sadece zihinseldir, yani insan zihni dışında
hiçbir varlığı yoktur, kimi düşünce sistemlerinde ise insan zihni dışında ayrı bir âlemdir.
Mesela Eflatun’un ”ideler âlemi” dediği bu âlem gerçek âlemdir. Bizim için de yaşadığımız
dünya ise gölgeler dünyasıdır ama biz onu gerçek zannederiz. Çünkü doğuştan beri bize böyle
anlatılır, öğretilir.
Şimdi gelelim, insanın bu iki âlem, yani fizik ve metafizik (görünür ve görünmez âlem
karşısında aldığı tutumu incelemeye)
Đnsanın görünür alem (fiziki alem) karşısında ki tutumu gayet sıradan bir tutumdur. Yani
içinde yaşanılan sıradan bir dünya olmanın ötesinde hiçbir özelliği olmayan bir dünyadır.
Đnsanın bu dünya karşısındaki tutumu sıradandır. Yani çoğunlukla her türlü kutsallıktan
arınmış tamamen seküler bir yaklaşımdır. Çünkü bu dünya bütün unsurlarıyla insanın duyu
algıları içerisindedir. Her türlü sırdan uzaktır. Bu yüzdendir ki gündelik hayatın içerisinde
devam ettiği bu dünyanın keşfe değer, sırları yoktur. Sır (gizem) olmayınca, keşfe değer bir
yanı da olmayacaktır. Keşfe değer gizemli bir yanı olmayan bir dünyanın da kutsallaştırmaya
değer yanı yoktur. Ne zamanki hayatın gündelik çizgisinden çıkılır işte o an zamanlar,
mekânlar, olaylar, kişiler birden sırri ve kutsal mahiyet kazanır. Kutsal mekânlar

ibadethaneler, çoğu zaman evler, mezarlıklar, türbeler vs. kutsal olarak karşımıza çıkar, aynı
şekilde tarihin belli devirlerinde meydana gelen ve kutsallığına inanılan olayların meydana
geldiği günlerde kutsanır çoğu zaman.
Fakat bunların ötesinde, yani bu dünyanın kutsallaştırmasının daha ötesinde asıl kutsal âlem
metafizik âlemdir. Zaten bu dünyanın bazı öğelerinin kutsallaştırılması olgusu da, bu öğelerin
metafizik âlemle bağlantısına inanılması dolayısıyladır.
Asıl kutsal âlem metafizik âlemidir. Çünkü bu âlem insanın duyularının algı alanına
girmediğinden dolayı insan için gizemli olma özelliğini hep korumuştur. Bu alem dindar bir
insanın gözüyle bakıldığında Tanrısal alemdir, meleklerin alemidir, gayb alemidir.
Dolayısıyla saygıya, ululamayı, yüceltmeye en layık âlem bu âlemdir.
Tarih boyunca insan genellikle bu dünyayı kötülükler dünyası, metafizik âleminde tüm
iyiliklerin, huzurun ve ruh sükunetinin sağlandığı, hatta ebedi mutluluğun alemi olarak
görmüşlerdir, işte bu sebepten dolayıdır ki, her ne kadar bedenen bu dünyanın içinde yaşasalar
daha, ruhen veya zihnen bu dünyanın daha ötelerine gitmenin ve böylece aradaki sükuneti,
mutluluğu bir an da olsa yaşamanın sonraki yaşamlarında da orada sürekli kalmanın yollarını
aramışlardır.
Buradaki temel espri dünyadan ve dünyayı temsil eden tüm aşağılıklardan olabildiğince
uzaklaşmak, ruhun engin denizinde huzura kavuşmaktır. Bunu için yapılacak en basit şey
bedenin arzu ve isteklerini mümkün olduğu kadar sınırlayıp onu ruhun egemenliği altına
vermektir. Bunun için de yapılacak ilk iş özellikle bedeni şehevi arzulardan, aşırı yemek,
içmek, aşırı uyku vs. gibi ruhu karartan fakat bedeni arzuları kabartan davranışlardan uzak
durmaktır. Çünkü beden ne kadar fala beslenir semizleşirse ruh gücü o kadar zayıflar, bilakis
beden perhiz (oruç) ile az, uyumakla spor yapmakla çok daha fazla sağlıklı olur fakat ruha
yük olmaz. Üstelik çok yemek ve çok uyumak bütün hastalıkların başı olduğundan insanın
yaşam dengesini de bozar. Oysa denge ancak aşırılıklardan kaçarak sağlanır.
Özellikle uzak doğu kültürlerinde (başta Hint ve Japon olmak üzere) bedenle ruhun dengesini
sağlamak için özel bazı egzersizleri de gündelik olarak yapmak ve bunda devamlı olmak
gerektiğine inanılır. Öyle ki bu egzersizler yoga ve transandantal meditasyon adı altında
yüzyıllardır yapılmaktadır.
Yoga ve meditasyonun kurallarına uyularak, devamlı ve düzenli yapıldığı takdirde, ruh beden
arasındaki uyumu ve düzeni sağladığı kabul edilebilir bir gerçektir. Fakat yoga aşamadır.
Ancak huzura ve sükûna ermiş bir ruh trans haline geçebilir. Đşte bu trans halinin sonunda ruh
Mokşa ya ulaşabilir. Mokşa hali huzur ve sükûn halidir, ruhun dinginlik halidir. Ruhun
sükûna erdirilmesi çabası halinde yani kutsal olanla bağlantı kurulması çabası esnasında insan
vücudunun çeşitli organlarını, el, kol, bacak, ayak, başını kullanarak bazı ritmik ve düzenli
hareketleri e tekrar etmek zorundadır. Bu hareketlerin kimi yeryüzünde yürüyen ve sürünen
hayvanların hareketlerinin taklididir ki durgunluğu simgeler, kimi sıçrayıp zıplayan hayvan
hareketlerinin taklididir ki insanda biriken aktif enerjiyi temsil eder. Kimisi de gökyüzünde
uçun hayvanların taklididir ki, özgürlüğü bağımsızlığı simgeler. Yani bu hareketlerin her biri
karşısındaki nisana vücut diliyle konuşmanın bir biçimini gösterir.
Bu hareketleri yapan kimse karşısındaki insana gerektiğinde bir yılan kadar sakin ve sessiz,
bir kartal kadar keskin bakışlı, bir kaplan kadar yırtıcı hatta gerektiği zamanda bir kuzu kadar
uysal olabileceğini göstermek istemektedir.
Tarihini tam olarak tespit edememekle birlikte Uzakdoğu sporlarında kullanılan bazı el-ayak
hareketlerinin işte bu düşünceden kaynaklandığı yahut hiç olmazsa mistik bir ayinin birer
parçası görünümünde olan bu hareket biçimlerinin Uzakdoğu sporlarının (Karate Tekvando,
Judo vs.) hareket vuruş ve duruşlarına esin kaynağı olduğu kanaatindeyiz.
Fakat hiçbir zaman ayinin tamamının bu spor dallarına olduğu gibi aktarıldığı kanaatinde
değiliz. Ancak özellikle müsabakalar başlamadan önce gerek sporcuların birbirlerine gerekse

seyircilere karşı aşırı bir tazim örneği gösterip neredeyse rükû derecesinde eğilmelerinin
sakıncasını da vurgulamadan geçemeyeceğim.
Özellikle Müslüman insanların Uzakdoğu sporlarıyla fazlaca meşgul olmaları, onların
farkında olmadan bu Uzakdoğu ayin ve seremonilerini bilmeden tekrar etmelerine neden
olmaktadır. Bu konuda kesin bir hüküm vermek istemiyorum. Sadece başından beri yaptığım
açıklamalar sonucu şu soruyu sormadan edemeyeceğim, acaba diyorum bunca genç farkında
olmadan Uzakdoğu sporu yapıyorum derken, önceleri ayin olarak yapılan sonraları spor
hareketlerine dönüşen bazı hareketlerimi tekrar ediyorlar, bu soruya “Evet” diyemiyorum.
Çünkü çok fazla iddialı bir söz olup bunca insanı aşağılamak olurdu. “Hayır”da diyemiyorum.
Çünkü bu durum birçok şüpheyi de içerisinde barındırıyor. Mehmet AYMAN'ın yazısı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5222.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Canımız Kurban Olmadan Önce, Yolunda
Olmaya !
Gelin, peygamber efendimizin doğumunun gerçekleştiği bu kutlu günlerin içinde kendimizi
biraz muhasebe edelim. Acaba gerçekten Allah’a iyi bir kul, peygambere iyi bir ümmet
miyiz? Acaba Müslümanlığımızda samimi miyiz, yoksa Müslümanlık rolümü yapıyoruz?
Acaba kişisel hayatımızda, ailevi yaşantımızda, toplumsal ilişkilerimizde iyi bir insan, güzel
bir Müslüman mıyız? Yoksa parçacı, eksik ve yarım Müslüman mıyız?
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Bu kutlu günler, bir yenilenme zamanı olsun. Peygamberin doğumu bizler için iyi duyguların,
doğru davranışların, güzel başlangıçların doğumu olsun!
Eğer, Allah ile ilişkimiz iyi ise Peygamberin yolundayız demektir. Yani Allah denince
yüreğimizde Allah sevgisi-saygısı artıyor, imanın hazzını duyuyor , en büyük güç onu kabul
ediyor, hidayetin en büyük nimet olduğuna inanıyorsak doğru yoldayız demektir.
Eğer Yüce Allah’ın her şeyi bildiğini, bizleri her zaman gördüğünü biliyor, her işte Allah
rızasını gözetiyor isek, peygamberimizin yolundayız demektir.
Dua ederken, sadece ona yöneliyor, ondan istiyor ve Yüce Allah’ın bize şahdamarımızdan
daha yakın olduğunu biliyor, duamıza belki bu gün belki yarın, belki de ahirette karşılık
vereceğini biliyor, aceleci davranmıyor, hayrı-hayırlısını istiyorsak peygamberimizin
yolundayız demektir.
Beş vakit namazı, cumayı, bayramı mükellef olunca kılmaya başlıyor, en iyi amel vaktinde
kılınan namazdır, diyor namazı sadece kılmıyor ikame ediyor, aksatmadan vaktinde kılıyor
isek peygamberin yolundayız demektir.

Namazımız bizleri, büyük-küçük günahlardan uzak tutuyor, namaz kılana bu yakışmaz, ibadet
ettiğin Allah seni görüyor sakın ha harama-günaha yaklaşma hissiyatını duyuyor isek, doğru
yoldayız demektir.
Vaktimiz, şartlarımız müsait olduğunda, cemaatle kılınan namaz daha farklı ve faziletli diyor
camide, evimizde, işyerimizde cemaatle namaz kılmaya önem veriyorsak, peygamber
efendimizi takip ediyoruz demektir.
Eğer orucu, bir yük gibi görmüyor, oruçluluk bizde sinirlilik, sabırsızlık yaratmıyor, Allah
için yemiyorum nimetlerin kıymetini anlıyorum. Oruç ibadeti ile, aç olanların açıkta
kalanların halini daha iyi hissediyorum diyorsak, peygamberimizin yolundayız demektir.
Eğer hacca sadece hacı unvanını almak için değil, peygamberlerin geldiği, islamın yeşerdiği,
peygamberimizin sevindiği-üzüldüğü o kutsal toprakları görmek, inancımızı pekiştirmek,
dünya Müslümanları ile tanışmak için gidiyor, bir ibadeti yapmanın sevincini taşıyorsak,
Hac’dan dönüşte daha duyarlı, daha dindar ve daha ahlaklı oluyorsak, işte o zaman doğru bir
hac yapmış, peygambere yakışan bir ibadet yapmış oluruz.
Eğer zekat ve sadaka verirken , ertelemeden, eksiltmeden veriyor, Allah’ın bize verdiği
mülkten, zenginlikten veriyorum, rabbim bana verdi bende ihtiyaç sahiplerine vermeliyim,
diyor ve verirken karşıdakinin onurunu zedelemeden, üçüncü şahıslara reklam etmeden
nerdeyse sağ elimiz verirken sol elimizin haberi olmadan veriyor isek, peygamber gibi
davranıyoruz demektir.
Eğer işadamı/işletme sahibi isek, çalıştırdığımız kişiye emeğinin karşılığını veriyor ya da
alnının teri kurumadan (belirlenen tarih) veriyorsak; yok çalışan isek işimizi iyi yapıyor, işiişyerini emanet biliyor isek peygamberimizin yolundayız demektir.
Eğer evlilik yaparken talip olduğumuz kişide servet- güzellik-yakışıklılık-kariyer-konfor
demiyor, önce karakter ve önce ahlak diyorsak doğru yoldayız demektir. Eğer oğlumuzu
evlendirirken karşı taraf beni yormasın diye kendimiz için kolaylık düşündüğümüz gibi,
başkasına kızımızı verirken de nikahın hayırlı olanı, külfeti az olanıdır diyor, yeni
hısımlarımızı yormuyorsak peygamberimizin prensiplerine uyuyoruz demektir.
Evli isek, eşimizin bir kusuru varsa bunu abartmadan yardımcı olmaya çalışıyorsak, memnun
kalacağımız davranışlarının da olduğunu unutmuyorsak, peygamberimizin eşlerine karşı çok
iyi davrandığını, ifk gibi büyük ve çirkin bir hadiseye maruz kalan Aişe validemize dahi
şiddet uygulamadığını biliyor sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki geliştirip gizli dost kurma,
ihanet gibi aileyi bitiren bir yanlışlık yapmıyorsak, ayrıca iki tarafında birbirlerine karşı
haklarının olduğunun şuurundaysak, işte peygamber aile yaşantımızda model demektir.
Eğer akraba-lık ilişkilerimiz iyi olursa, ömrümüzün daha bereketli ve hareketli olacağına
inanıyorsak peygamberimizin yolundayız demektir.
Eğer komşum, benim yarı akrabamdır. Nerdeyse mirasçı olacak kadar hukukum vardır.
Kıyamet gününde muhakeme olacak ilk iki hasım, iki komşudur hadisini ilke ediniyor,
komşunun davetine icabet ediyor, yemek pişirdiğimizde biraz daha fazla yaparak/onda bir
şekilde ikram amaçlı komşumuzu davet ediyor veya gönderiyorsak, o aç ise ihtiyaç sahibi ise
ben nasıl yatabilirim, diye düşünüyor, hastalığında geçmiş olsuna gidiyor, cenazesi olduğunda
başsağlığı diliyor, yeni bir şeye sahip olduğunda hayırlı olsun diyorsak işte o zaman iyi bir
komşu olmuşuz, cennette peygambere komşu olabiliriz demektir.
Eğer insanlarla ilişkilerimizde dargınlık, küskünlük oluyor da, üç günden fazla(fazla
uzatmadan) küs durmak helal değil diyor ve barışmanın yollarını arıyorsak, işte peygamberin
sözüne uymuş oluruz.
Bir işte, bir konuda anlaşamayınca veya muhatabımızın istenmediğimiz hareketlerine maruz
kalınca, hemen öfkelenmeyip kendimizi tutabiliyor, asıl güçlü kişinin öfkesini yenen
olduğunu biliyorsak, bilelim ki peygamberin yolundayız demektir.

Eğer mahallemizde, uzak-yakın, yerli ya da yabancı(mülteci) dul ve yetimlere yardımcı
olmanın Allah yolunda cihad ve nafile ibadetle eşdeğer olduğunu biliyor, bir yetime sahip
çıkanın cennette peygamberimizle olacağını biliyor isek, doğru yoldayız demektir.
Eğer annemize, babamıza iyi davranmanın Allah’ın rızasını kazandıracağını, kötü
davranınca da, yüce Allah’ın hoşnut olmayacağını biliyor, öf bile demekten kaçınıyor, küçük
iken onlar bana nasıl baktılarsa şimdide ben onlara iyi bakmalıyım diyerek sahipleniyor ve
dualarını alıyorsak, hayırlı evlat olmuşuz demektir.
Sadece birinci dereceden değil diğer büyüklerimize: kaynanamıza ve kayınbabamızı da iyi
davranmak, yaşça büyük olana saygı göstermek; kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz sevgi ve
merhameti bütün çocuklara göstermek, sünnet üzere olmak demektir.
Bir yere gittiğimizde veya biriyle karşılaştığımızda selamı önce vermenin önemli olduğunu,
insanlardan selamı esirgememek gerektiğini, şayet bize selam verilirse en güzel şekilde
karşılık vermek gerektiğini biliyorsak, peygamberimiz gibi davranıyoruz demektir.
Tanıdık tanımadık, kendi-annemiz-babamız veya oğlumuz-kızımızın evine telefon ederek,
kapıyı vurarak, zile basarak, seslenerek, izin alarak giriyorsak sünnete uygun davranıyoruz
demektir. Şayet evine gitmek istediğimiz birisi müsait olmadığını söylüyorsa, eleştirmedenbirilerine şikayet etmeden, sağda solda lafını etmeden hareket ediyorsak olgun bir insan, güzel
bir müslümanız demektir.
Misafir olmak kadar misafir almayı seviyorsak, misafirin duasını önemsiyorsak peygamber
ahlakını yaşıyoruz demektir.
Tanıdık-tanımadık bir kişi bizlere maddi-manevi bir emanet bırakıyor, emanete gözümüz
gibi, kendi malımız gibi bakıyor isek, o zaman bizlerde Muhammedü’l Emin olan
peygamberimizin sünnetine uyuyoruz demektir.
Başkalarının haklarına göz dikmiyor, helal kazancı önemsiyor, rüşvetten, yolsuzluktanhırsızlıktan uzak duruyor, ağaçlık-ormanlık yerleri farlık amaçlarla talan etmiyor isek
peygamberimizi gibi davranıyoruz demektir.
Eğer bir yanlış ve kötülük görünce banane, nemelazım demiyor mümkünse elimizle değilse
dilimizle, bu da mümkün değilse o işi tasvip etmemek, hoş görmemek doğru bir yolda
olduğumuza alamettir.
Haksızlık-hukuksuzluk olduğunda, susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu bilip hakikati
söyleyebiliyorsak, Hz peygamberin izindeyiz demektir.
Sadece yakınımızdakileri değil bütün dünyadaki Müslümanları, mazlumları sahiplenip bu
günün Hılfu’l fudullarında yer alabiliyorsak, onlara ensar olabiliyorsak, peygamberimizin
yolunun yocusuyuz demektir.
Eğer çevreyi kirletmemek, çevrede insanlara zarar veren ne varsa temizlemek , ayrıca
insanların ve hayvanların yararlanması için ağaç dikmenin faydalı ve faziletli olduğuna
inanıyor; köyümüze- kentimize, mahallemize faydalı olacak bir işin sürekli sağlık ve sevap
getireceğini, yapamıyorsak da aracı olunca hayra vesile olanın hayrı yapan gibi sevap
kazanacağını şuurunda isek, peygamberin yolundayız demektir.
Eğer zaman yönetimini, vakti değerlendirmeyi bilmek, iki günün birbirine eşit olmasının
yanlış olduğunun şuurunda olmak, kendimize, aileye ve topluma yeni değerler katmaya
çalışmak, faydalı insan olmak, peygamberimizin yolunda bulunmamız demektir.
Eğer her şeyin sağlıkla olduğunu, bize verilen bedenin emanet olduğunu bilmek,
hastalanmadan önce sağlığın kıymetini bilmek bu sebeple vücut temizliğine, tırnak
temizliğine, diş temizliğine önem vermek, yemekten önce ve sonra elleri yıkamayı alışkanlık
haline getirmek; alkollü içeceklerden, zararlı maddelerden uzak duruyorsak peygamberini
tavsiyelerini önemsiyoruz demektir.
Eğer ruh sağlığının önemli olduğunu bunun için kıskanmanın, gıybetin, iftiranın, yalanın, sui zannın, küfrün önce kişiye zarar verdiğini bilmek, peygamberimizin yolunda olduğumuzun,
doğru yolda bulunduğumuzun işaretidir.

Eğer mezhep-meşrep merkezli değil ümmet ve uhuvvet merkezli bir şahsiyet ve hareket
izliyorsak peygamberimizin yolundayız demektir.
Eğer peygamberimiz en güzel ahlak olan mekarimi ahlaka sahipti diyor, bizlerde O’nun gibi
olmaya çalışıyorsak, doğru yoldayız demektir.
Sadece bireysel, şekilsel ve basit sünnetlerde değil , toplumsal, siyasal ve kamusal alanda da
peygamberin hak-hukuk eksenli sünnetlerini de yaş/at/ıyorsak peygamberimizin izindeyiz
demektir.
Hülasa peygamberimiz nasıl ki, “Ben nasıl namaz kılıyor isem sizde aynı şekilde kılın
buyuruyor” ya,
Đşte aynı şekilde sünnet demek; peygamberi sevmek demek, hayatın her alanında O’nu örnek
almak demektir.
Haydi o zaman, “canım kurban olsun” demeden, “yolum yolun olsun” demeye.
Haydi sünnet denince sadece, peygamberimizin ibadetlerdeki sünnetini değil, hayatın her
alanındaki sünnetini bilmeye ve izlemeye.,
Mustafa Balaban'ın yazısı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5223.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Allah’a ‘Ente’l-Hakk’ Diyerek Yönelmeli
Genelde insanların ve özelde de Müslümanların günahlara, Allahu Teâlâ’nın emir ve
yasaklarına karşı lakayt davranmalarının sebeplerinden birinin de, bu Allah’ı kendinden
uzakta görme, üçüncü şahıs olarak kabul etme inancından kaynaklandığını düşünüyor Nezir
ağabey. Burada, bizimle, yanımızda, karşımızda olan bir Rabbe karşı nasıl hata edebiliriz,
nasıl günah işleyebiliriz ki! Đşte fütursuzca işlenen bütün cürümlerde bu hakikatin atlanması
yatıyor, vurgularında bulundu aynı zamanda.
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Kayseri’de güzel işlerin sürdürücülerinden olan Nezir Ergenç, 29 Aralık 2013 tarihinde
Đktibas Dergisi Kayseri temsilciğinin her Pazar saat 11.00’de gerçekleştirdiği Pazar
Sohbetleri’nin bu haftaki konuğuydu. Konuşma konusu, “Kur’an-ı Kerim’de Allah-Ahlak
Tasavvuru” idi.
Kendisini tamamen ilme ve Kur’an’a adamıştır
Đyi bir düşünce adamı ve mütefekkir olarak vasıflandırmamızın abartı olmayacağı Nezir
Ergenç, Muhammed Rasulullah(Đstişare Yay.-2009), Önce ve Sadece Allah Vardı(Meneviş
Yay.-2011), Đnsan/Đyi Đnsan-Güzel Đnsan, Hayırlı Đnsan(Çıra Yay.-2012) ismindeki üç nadide
esere imza atmış bir şahsiyettir. Çalışmalarını Kur’an’ın anlamı, Arapçasıyla Kur’an’ı anlama
üzerine sürdüren Nezir Ergenç, kendisini tamamen ilme ve Kur’an’a adamıştır. Osmanlıca
öğrenme ve öğretme konusundaki girişimleri de meyvesini vermeye başlamıştır. En yakın
örnek, 3. sınıfa giden oğlu Muhammed Akil Osmanlıca meal okuyabiliyor artık. Ciddi bir ilim

adamı olmasına rağmen, bizim eskiye dayanan yakınlığımızdan, kardeşliğimizden ötürü, ben
ona hep ‘abi/ağabey’ diye hitap ederim. Bu haber boyunca da hitabım öyle olacaktır.
Konferans’a dönecek olursak, değerli Müslüman Nezir Ergenç ağabey, ilkin beraberinde
getirdiği ve yetişmelerine vesile olduğu çocuklara mikrofonu verdi. Küçük Fatih misafirlere,
yaşına göre “maşallah” dedirtecek şekilde Rahman Süresini okudu. Sonra küçük Emine, yine
yaşından büyük bir marifetle Rahman Süresinin kelime mealini yaptı. Ve sonra da küçük
Muhammed Akil, babasının oğlu olduğunu gösterircesine sürenin Osmanlıca mealini okudu.
Küçük yüreklerin girizgâhıyla tatlanan program, mikrofona Nezir ağabey’in geçmesiyle asıl
anlamını kavradı.
Âlimlerimize ‘araştırmacı-yazar’ takısı uymuyor
Konuşmacımız, program afişindeki kendini tanıtmak amacıyla kullanılan “araştırmacı”
ifadesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunarak konuşmasına başladı. Eğer ilim taşıyan bir
insanı tarif etmek gerekiyorsa, bunu Kur’an’ın tavsif ettiği adlarla yapmanın daha doğru
olduğunu söyleyerek şunların altını çizdi: “Doğrusu ben, Müslümanlara bu tür etiketlerin
takılmasını çok doğru bulmuyorum. Eğer bir Müslüman’a vasfını ifade etmek anlamında bir
kelime kullanacaksak, Kur’an-ı Kerim âlim, fakih, salih isimlerini kullanmış, Müslümanların
da bunları kullanmaları gerekir. Araştırmacı sıfatının çok kötü bir anlama geldiğinden ötürü
değil, şu anlamda söylüyorum, modernizmle birlikte Đslam dünyasında başlayan kültürel
erozyon, bu yönümüze de yansıdı. Yani artık ilim adamlarımızı, âlimlerimizi, fakihlerimizi
“araştırmacı-yazar” diyerek sıradan bir insanmış gibi tanıtıyoruz.”
Sonra sözlerine, tarih boyunca üç tür Allah tasavvuru olduğunun varsayılabileceğini belirterek
bunları; ‘nahnu min’el-hakk/biz haktanız’ diyen Filozoflar, ‘huve’l-hakk/o haktır’ diyen
Kelamcılar ve ‘ene’l-hakk/ben hakkım’ diyen tasavvufçular olarak sınıflandırdı. Üç düşünce
yapısıyla ilgili kısa bilgilendirmede ve değerlendirmede bulunduktan sonra, kendi kabulünün
‘ente’l-hakk’ şeklinde formulüze edilebileceğini belirtti. Nezir ağabey’in kanaatine göre,
tercih edilmesi gereken tasavvurun da bundan başkası olmaması gerekiyor. Sonrasında verdiği
örneklerle ne söylemek istediğine açıklık getirdi: “Ente’l-Hakk ne demektir? Sen Hakk’sın,
Sen Allahsın, Sen Rabsın, Sen Đlahsın dediğimizde, bu direkt olarak bizim hayatımızla yani
bizle Allah arasında bir ilişki, bir diyalog, bir münasebet kuruluyor anlamına geliyor. Çünkü
ente/sen diyorsunuz, karşınızda bir muhatabınız oluyor. Eğer siz karşınızdakine ‘ente/sen’
derseniz, o da doğal olarak size ‘ente/sen’ der. Onun için Allah bize ‘kulum’ yani ‘sen’ der,
bizler de ‘Rabbim’ yani ‘Sen’ deriz. Ama tabi, Rabbimizle bizim aramızda berzah, perde
vardır; onu göremeyiz, duyamayız, hissedemeyiz.”
Allahu Teâlâ, üçüncü şahısmış gibi davranılmamalı
Bu sözlerinin akabinde, kesinlikle uygulanması gereken nefis bir örnek verdi Nezir ağabey.
Her hangi bir vaktin namazına niyet ederken genellikle ‘Niyet ettim Allah rızası için…’
ifadesini kullandığımızı, ama bunun yerine ‘Niyet ettim ya Rabbi, ey Rabbim senin rızan
için…’ demenin daha samimi, daha içten ve daha karşılıklı bir anlam vereceğini hatırlattı.
Namaz müminin Mabuduna yükselişidir. Namazda bizler Rabbimizin divanına, yani karşısına
dururuz. Onunla biz varız meydanda. Şu halde, karşımızdakine ‘o’ diye mi hitap ederiz, yoksa
‘sen’ diye mi? Sanki ‘Rabbim senin için’ değil de, ‘Allah için’ denildiğinde üçüncü şahsa
konuşuyormuşuz, burada olmayan birisini muhatap alıyormuşuz gibi olur. Aksine biz
namazımızda ‘iyyake nağbudu ve iyyake nestein/ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden
yardım dileriz’ deriz, kıyamımız sana, rükumuz ve secdemiz sanadır diye sembolik
hareketlerimizle bunu Rabbimize göstermiş oluruz. Çok mühim bir değiniydi burası
gerçekten. Nezir ağabey’in anlattıklarının tümü, aslında burada düğümleniyordu kanaatimce.
Genelde insanların ve özelde de Müslümanların günahlara, Allahu Teâlâ’nın emir ve
yasaklarına karşı lakayt davranmalarının sebeplerinden birinin de, bu Allah’ı kendinden
uzakta görme, üçüncü şahıs olarak kabul etme inancından kaynaklandığını düşünüyor Nezir
ağabey. Burada, bizimle, yanımızda, karşımızda olan bir Rabbe karşı nasıl hata edebiliriz,

nasıl günah işleyebiliriz ki! Đşte fütursuzca işlenen bütün cürümlerde bu hakikatin atlanması
yatıyor, vurgularında bulundu aynı zamanda.
Allahu Teâlâ’nın tüm isimleri pozitiflik aşılar
Allah ile Ahlak ilişkisi konusuna gelince, dilinden şu cümleler boşaldı: “Ahlak, yaratılış
demektir. Đnsanın özü, fıtratı, karakteri anlamına gelir. Ahlakla biz insanların yaratılışı
arasında çok doğal ve direkt ilişki olduğunu düşünüyorum. Tin Suresinde, “legad halagnel
insane fi ahseni tagvim/Şüphesiz biz insanı en güzel bir takvimde yarattık” diye buyurur
Rabbimiz. Buradaki takvim ile fıtrat arasında yakın ilişki vardır. Yani Rabbimiz, biz insanı
doğruluk üzere yarattık, tam bir istikamet üzere yarattık, der… Güzel olan şeyler ahlaktandır.
Đnsan, güzel olanı yaşarsa ahlaklı olur. Ahlak, güzeli emreder, güzele götürür. Đnançsızlara
göre ise, bir şey faydalı ve zevk veriyorsa, o ahlakîdir.”
Nezir ağabey, Kur’an-ı Kerim’in insanın ahlakını, fıtratını, yaratılışını ‘esma’ üzerine bina
ettiğini, insanın doğduğu gibi temiz ve güzel fıtrat üzere yaşamına devam ettiğinde temiz ve
ahlaklı insan olacağının; ama dışarıdan müdahale edildiğinde bu güzel ve temizliğin üzerinin
örtüleceğinin vurgusunu yaptı. Ve son olarak Kur’an’da geçen Esma’ül Hüsna’nın
hiçbirisinde negatiflik olmadığını, Allahu Teâlâ’nın tüm isimlerinin pozitiflik aşıladığını;
dolaysıyla da Müslümanların asla negatif olamayacakları, her zaman olumluluğu temsil
edecekleri gerçeğini hafızalara yerleştirmiş oldu.
Konuşmasını bitirdikten sonra, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı ve böylece
program başladığı güzellikle bitmiş oldu.
FATĐH PALA
31.12.2013 – KAYSERĐ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5224.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kocasinan'dan Temizlik Đçin 15,7 Milyon Tl
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılında temizlik hizmetleri için 15,7 milyon
liralık bütçe ayırdıklarını söyledi.Modern, yaşanabilir bir şehrin temizliğini olmazsa olmaz bir
hizmet olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılında temizlik hizmetleri için 15,7 milyon
liralık bütçe ayırdıklarını söyledi.
Modern, yaşanabilir bir şehrin temizliğini olmazsa olmaz bir hizmet olarak
değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ”Temiz olmayan bir şehirde sağlıklı
biçimde bugünden ve gelecekten söz edemeyiz. Bize göre sağlıklı bir şehir öncelikle temiz
olmalıdır. Temiz bir şehriniz yoksa yaptığınız özel hizmetleri şehrinize kazandırsanız da
bunları gerektiği gibi ve layıkıyla sunamazsınız” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi sınırları içinde sabah-akşam olmak üzere her gün
rutin temizlik hizmetlerinin yapıldığının altını çizerek,” Temizlik hizmetleri Kocasinan
Belediyesi'nin vazgeçilmezidir. Yaşanabilir, sağlıklı bir çevre kurmak için bu açıdan temizlik
hizmetlerine büyük önem veriyoruz. 2014 yılı temizlik hizmetleri bütçesini geçen yıla göre
yüzde 14,5 artırarak 13,7 milyondan 15,7 milyon liraya çıkardık. Enflasyonun bile tek haneli
rakamlarda yıllık arttığı dikkate alındığında bu alanda önemli bir artış gerçekleştirdik.
Temizlik hizmetlerimizin kalitesini daha da artırmak için temizlik personelinin vasfına göre 2
ayrı ihale yaptık. Temizlik için yaklaşık 600 kişiye iş imkanı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5225.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Sanayicilere Đş Teftişi Anlatıldı
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ÇSGB) tarafından düzenlenen 2014 Yılı Programlı
Teftişlerin Tanıtımı ve Đş Teftişinde Yeni Yaklaşımlar Toplantısı kapsamında Kayserili
sanayicilere iş teftişi anlatıldı.Organize Sanayi Bölgesi...
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Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ÇSGB) tarafından düzenlenen 2014 Yılı Programlı
Teftişlerin Tanıtımı ve Đş Teftişinde Yeni Yaklaşımlar Toplantısı kapsamında Kayserili
sanayicilere iş teftişi anlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali
yardımcısı Mehmet Emin Avcı, KOSB Başkan Vekili Şükrü Boydak ve ÇSGB yetkilileri
katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ÇSGB
tarafından hazırlanan sine vizyon gösterisi izlenildi. Müfettişler adına toplantının açılış
konuşmasını yapan Ramazan Güçlü, “Çalışma Bakanlığımız çalışma hayatının denetimini
devlet adına çalışma hayatı mevzuatın uygulamasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu görev
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ihtiyaca yetecek sayıyı ve teftiş ve
denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılmaktadır. Bu yasal düzenleme sonucu iş teftişi
çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemeye veya bu sayede
çalışma barışının oluşturulmasını ve korunmasını sağlamaya yönelik bir teftiştir” dedi.
Düzenlenen toplantıda, işçinin haklarından da bahsedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5226.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kocasinan'ın Tarımsal Alt Yapısı
Yatırıldı

Masaya

Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Đl Müdürlüğü, Kocasinan
Đlçe Müdürlüğü, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan Ziraat Odası ile ortaklaşa
düzenledikleri toplantıda, Kocasinan ilçesinin tarımsal altyapısının...
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Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Đl Müdürlüğü, Kocasinan
Đlçe Müdürlüğü, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan Ziraat Odası ile ortaklaşa
düzenledikleri toplantıda, Kocasinan ilçesinin tarımsal altyapısının ele alınacağını ifade
ederek, ''Toplantıda, köy muhtarlarımızı dinleyeceğiz. Onların sıkıntılarını öğrenip çözüm
önerilerini alacağız'' dedi.
Kocasinan Đlçesinin tarımsal altyapısının değerlendirildiği toplantı, Kayserigaz Toplantı
Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kayseri Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı
Abdülkadir Güneş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, köy
muhtarları ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıdan önce
basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan
Kayacan, toplantıda, Kocasinan ilçesinin tarımsal alt yapısının ele alınacağını ve 2014 yılıyla
ilgili vizyon çalışması yapacaklarını kaydetti. Kayacan, ''Bu toplantı, Đl Müdürlüğü olarak
yaptığımız ilk çalışma. Buradaki çalışmanın özü, amacı, 2013'te yaptığımız çalışmaların bir
değerlendirmesini yapmak ve 2014 yılıyla ilgili planlamaları yapmaktır. Bu kapsamda biz
devlet olarak değişik zamanlarda bir araya geliyoruz ama köy muhtarlarımıza burada söz
vereceğiz. Bizler, köy muhtarlarımızın konuşmasını isteyeceğiz. Muhtarlarımızın sorunlarını,
sıkıntılarını ve önerilerini dinleyeceğiz. Bu toplantı, 2014'te yapacaklarımız için bize bir yön
çizecek'' ifadelerini kullandı.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de, Kayseri denilince akla ilk önce sanayi
ve ticaretin geldiğini belirterek, ''Biz Đl ve Đlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizin
düzenlediği bu toplantıda, tarımla ilgili meselelerimizi tartışacağız. Kayseri, sanayi ve
ticaretle tanınıyor. Biz Kayseri'de tarımın ikinci hatta birinci sıraya gelmesi için elimizden
geleni yapacağız. Kayseri'de ciddi bir kuraklık sorunu var. Mazot, gübre ve yem fiyatları da
oldukça pahalı. Bütün bunları toplantıda dile getireceğiz. Çiftçimiz, devletini, milletini sever.
Zarar da etse üretimine devam eder ve devletimizin yanında yer alır. Onun için burada da
devletimizle birlikte sıkıntılarımıza ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız'' diye konuştu.
Toplantıda daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü yetkilileri, Kocasinan
tarımıyla ilgili rakamsal bilgiler verdi. Köy muhtarları da yaşadıkları sıkıntıları ve bu
sıkıntıları aşmak için önerilerini dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5227.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Demokrat Parti, Sarıoğlan Ve Akkışla Belediye
Başkan Adaylarını Açıkladı
Demokrat Parti 30 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Sarıoğlan Belediyesi
ile Akkışla Belediyesi başkan adaylarını açıkladı.Demokrat Parti il binasında düzenlenen
basın açıklamasında, Sarıoğlan Belediye Başkan adaylığına...
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Demokrat Parti 30 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Sarıoğlan Belediyesi
ile Akkışla Belediyesi başkan adaylarını açıkladı.
Demokrat Parti il binasında düzenlenen basın açıklamasında, Sarıoğlan Belediye Başkan
adaylığına Servet Altıntaş, Akkışla Belediye Başkan adaylığına ise Ali Koçyılmaz gösterildiği
açıklandı. Basın açıklamasında konuşan Demokrat Parti Đl Başkanı Đsmet Özbakkal,
“Önümüzdeki dönemde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde 2 ilçe başkan adayımızı
daha belli oldu. Daha önce Melikgazi Belediye Başkan adayımız Bülent Gündüz, Kocasinan
Belediye Başkan adayımız şimdiki Yemliha Belediye Başkanımız Ahmet Kayacı’ydı. Bugün
ise Sarıoğlan Belediye Başkan adayımız Servet Altıntaş, Akkışla Belediye Başkana adayımız
da Ali Koçyılmaz oldu” diye konuştu.
Özbakkal ayrıca, “Demokrat Parti olarak 1946’da kurulan merhum Adnan Menderes’in
devamı olarak partimiz hala dimdik ayaktadır. Biz Demokrat Parti olarak siyasi duruşumuzu
hala devam ettiriyoruz. Çünkü siyasetçinin önce ahlaklı olması gerekiyor. Bugün günümüzde
görüyoruz ki partiler dışarıdan ithal aday getiriyor. Bizim partimizde böyle bir durum yok.
Partimize yıllarca hizmet eden değerli arkadaşlarımızı aday çıkartıyoruz. Diğer ilçelerde de
önümüzdeki günlerde adaylarımızı tanıtmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Servet Altıntaş ise Akkışla Belediye Başkan adayı Ali
Koçyılmaz, yapılacak olan mahalli idareler seçiminde ilçelerinde yaşayan vatandaşların
desteklerini beklediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5228.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Genç Erkekler Voleybol Đl Birinciliği
Müsabakalarında Melikgazi Fırtınası
Kayseri Genç Erkekler Voleybol il birinciliği Melikgazi Belediyesi Keykubat Sosyal ve Spor
tesislerinde Melikgazi A ve Sahabiye spor takımlarının oynadığı final karşılaşması ile sona
erdi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Melikgazi A,şehrimizi gruplarda...
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Kayseri Genç Erkekler Voleybol il birinciliği Melikgazi Belediyesi Keykubat Sosyal ve Spor
tesislerinde Melikgazi A ve Sahabiye spor takımlarının oynadığı final karşılaşması ile sona
erdi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Melikgazi A,şehrimizi gruplarda temsil etme hakkını elde etti.
Melikgazi A, Melikgazi B, Farozspor, Şekerspor ve Sahabiyespor takımlarının çift devreli lig
usulüne göre yaklaşık iki aydan beri devam eden mücadelesinde gülen takım Melikgazi A
takımı oldu.
Karşılaşmada Sahabiye spor takımı karşısında baştan sona kadar üstün oynayan ve ligde
oynadığı bütün karşılaşmaları aynı skorla 3-0 kazanan Melikgazi A takımı oyuncuları
karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşarken, takımın şampiyonluk kupasını Voleybol Đl
Temsilcisi Ali Şen verdi.
Antrenör Fuat Kalay, iki takımla katıldığımız gençler liginde hem A hem de B takımımız final
oynama hakkını elde etmişler ve finalde kazanan Melikgazi olmuştur. Bu gururu yaşatan
oyuncularımı kutluyor, centilmence mücadele eden diğer takımlara başarılar diliyorum.
Hedefimiz her zaman olduğu gibi yine bütün kategorilerde şehrimizi ve Melikgazi
Belediyespor kulübünü Türkiye finallerinde temsil etmektir'' dedi.
Kulüp Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç’da yaptığı açıklamada, “oyuncularımızı ve
teknik ekibimizi kutluyorum. Salon sporlarında şehrimizin lokomotifi olma özelliğini elinde
bulunduran Melikgazi Belediyespor, bu özelliğini genç erkekler liginde de bir kez daha ortaya
çıkartmış ve iki takım ile mücadele ederek, her iki takımını da finale çıkartmıştır. Aynı
başarıyı yıldızlar ve yaş grubu takımlarından da bekliyoruz. Biz geleceğini önemseyen ve
onlara değer veren bir belediye olarak daha çok gencimizin spor yapabilmesine imkan
sağlamak adına birçok semtimize Sosyal ve spor tesisleri, parklarımıza yürüyüş yolları
basketbol ve voleybol sahaları, fitness aletleri yerleştiriyor, okullarımıza spor salonları
yapıyoruz. Amacımız sporu sevdirmek gençliğimiz kötü alışkanlıklardan korumak ve
kurtarmaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5229.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Mehmet Yıldırım, Berberler Ve Kuaförler Odasına
Başkan Adayı Oldu
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odasında, 26 Ocak’ta yapılacak olağan genel kurulda,
Mehmet Yıldırım aday olacağını açıkladı.Kayseri gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması
yapan Mehmet Yıldırım, “Kendi şahsım ve ekibim adına Berberler...
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Kayseri Berberler ve Kuaförler Odasında, 26 Ocak’ta yapılacak olağan genel kurulda,
Mehmet Yıldırım aday olacağını açıkladı.
Kayseri gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması yapan Mehmet Yıldırım, “Kendi şahsım ve
ekibim adına Berberler ve Kuaförler Odasına Başkanlık adaylığımı açıklıyorum. Çok değerli
üyelerimiz; sizlere hizmet etmek için bizlere görev vermenizi bekliyoruz. Sizleri en iyi şekilde
temsil edeceğimize söz veriyoruz. Bizler sizlere ne söz verdiysek bu sözlerin hep
arkasındayız. Đddialıyız, sözümüzü tutacağız. Đnşallah bizler bir karar aldık. Ben dahil bundan
sonra göreve gelen kişilerin 2 dönem başkanlık yapması için karar aldık. Onun için verin
görevi alın hizmeti” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5230.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Yatırım Ve Hizmetler Đçin Anketler Ve Mini
Seçimler Yapılacak
Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak mahalleler de yapılan
yatırım ve hizmetlerde mahalle halkının önceliklerini önem verdiklerini ve birçok mahalle de
anketler yaparak yatırım stratejisi belirdiklerini bildirdi.Melikgazi...
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Melikgazi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak mahalleler de yapılan
yatırım ve hizmetlerde mahalle halkının önceliklerini önem verdiklerini ve birçok mahalle de
anketler yaparak yatırım stratejisi belirdiklerini bildirdi.
Melikgazi Belediye çalışmalarında bir başarı var ise, örnek ve referans gösteriliyor ise bunda
yönetimin, yönetim şeklinin önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşları, esnaf odaları, mesleki odaları, dernekler ve sivil
toplum kuruluşları ile her zaman dayanışma içerisinde olduklarını sonuçta da Kayseri’nin
kazandığını belirtti.
Melikgazi belediyesi olarak hizmet anlayışında ‘ben yaptım, ettim, yerine getirdik’ anlayışı
olmadığını çünkü öncelikle bu hizmetlerden yararlanacak mahallenin fikri ve taleplerinin
önemli olduğunu kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Melikgazi Belediyesi olarak günü kurtarma değil uzun dönemde torunlara hizmet edecek
yatırımları ve hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Popülist yaklaşımlarda bulunmuyoruz. Kayseri
tek ve başka Kayseri yok, ilkesi ile dayanışma içerisinde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Örnek
ve referans belediye gösteriliyoruz. Kayseri modelinin temelinde bu anlayış bulunmaktadır.
Şimdiye kadar uyguladığımız anketli yatırım yöntemini bundan böyle daha sık uygulayacağız.
Hürriyet Pazar yeri, Pazar açılması günü, sosyal ve spor tesislerin içerisinde olması istenenler,
kurslarda açılması istenilen konular gibi birçok hizmette anket çalışması uyguladık. Bundan
böyle mahallelerde mini seçimler yaparak hizmeti belirleyeceğiz. Yani mahallelerde sandığı
ortaya koyacağız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5231.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Sıcak gelişme: Çamdalı serbest
ĐHH'yı itibarsızlaştırmak için 2 gün önce 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına
alınan Kayseri ĐHH yöneticilerinden Recep Çamdalı serbest bırakıldı.
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6 ilde eş zamanlı yapılan, ĐHH'yı itibarsızlaştırma operasyonunda gözaltına alınan Kayseri
ĐHH yöneticilerinden Recep Çamdalı serbest bırakıldı. Avukat Seyit Halil Yüzgeç ile birlikte
bu akşam Đstanbul'a geçecek olan Çamdalı, yarın Kayseri'de olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5232.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri, Eğitimin Başkenti Olacak
Kayseri eğitimde başkent olma yolunda belki kurtuluş savaşı yıllarında başkent olması
düşünülürken milenyum çağında eğitimde adeta Eğitimin başkenti olma yolunda diyebiliriz...

17 Ocak 2014 Cuma 10:54

Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Gen. Bşk. Yard. Ekonomist Đş adamı Ahmet Sadullah
Kavak, eğitim alanında uluslararası bir özel eğitim kurumunu bölgeye getirdi. Eğitimin ticari
olarak değil, geleceğe atılan bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini belirten Kavak, eğitimin
ne kadar önemli olduğunun bir kere daha altını çizmiş oldu.
Kavak, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde halen aktif olarak hizmet
veren özel bir okulun mülkiyetini alarak, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında eğitime
başlayacağınız söyledi.
Özel marka adı altında marka eğitim almış marka öğrenciler yetiştirilmesinin önemini
vurgulayan Kavak, sözlerine şöyle devam etti; Eğitim; Medeniyet göstergesinin en iyi ifade
ediş şekli bir başka deyişle ülkelerin gelişmişliği müreffeh ve elit yaşamın göstergesinin
temelinde en önemli etkendir. Eğer ki bir millet eğitime gereken önemi ve hassasiyeti
gösterirse, dünya da söz sahibi ve lider ülke olması kaçınılmazdır.
Bu nedenledir ki; Bizim için özel eğitimin önemi sadece başında ki kelime deki gibi özel
değildir. Eğitimin özündeki özelliği yani farkındalığımızla özelliğimizi fark edeceksiniz.
Bizim için eğitim eşittir gelecektir. Bugünün çocuğu yarının genci ve toplumu yaşatan ve
yürüten yönlendiren yöneten bireyler.
Amacımız eğitim de çok öğrenci kaydı değil hedeflenen kayıt oranı ve onlara verilmesi
gereken eğitimi en iyi ve en kaliteli şekilde verebilmek.
Hedefimiz ticaret değil geleceğimize imza atmak. Lider ülkeyi yönlendiren ve yöneten,
yaşatan ve onlara hizmet edecek nesilleri yetiştirmek.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5233.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

ĐHH’ya Oynanan Oyun Tutmadı
Birkaç gündür biliyorsunuz ĐHH ile ilgili operasyon konuşuluyor. Bir önceki yazıda da
bahsetmiş olduğum gibi ĐHH konusunda yapılan oyun tutmadı. Müslümanlar böylesine
önemli hayırları yerine getiren insanlara sahip çıktı.
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Çalışanlarıyla, destek verenleriyle birlikte bu işlere gönül verenlerin bir yanlışın içinde
olamayacaklarına inanıyorum. Nitekim Kayseri’de El-Kaide bağlantısı var diye içeri alınan
kişi belki de çoğumuzun yakından tanıdığı bir isim. Böyle bir bağlantısının olamayacağını
hepimiz biliyoruz. Fakat bir yerlerden birtakım bağlantılar kurarak El-Kaide gibi ne olduğunu
kimsenin bilmediği bir örgüte getirip işi bağlamak en hafif tabiriyle vicdanları yaraladı.
Bakın daha birkaç gün önce Almanya’ya bir olay yaşandı. Daha doğrusu Almanya’nın
Hamburg kendi adeta savaş alanına döndü. Bunun sonunda Almanya ne yaptı. O eylemlere
katılanlara öyle bir cadı avı başlattı ki oralardaki sol örgütleri adeta ezdi geçti. Ve dünyadan
da kimse çıkıp da sen ne yapıyorsun bile diyemedi.
O görüntülerden de dünya medyasına tek bir kare resim bile yansımadı. Korsan olarak birkaç
yayın kuruluşunun yayınları dışında dünyanın büyük medya kuruluşlarından gık bile çıkmadı.
Herkes üç maymunu yani görmedim, duymadım bilmiyoru mu oynadı.
Şayet böyle bir olay bizde olsaydı ne olurdu. Hemen bütün yerli ve yabancı basın kuruluşları
canlı yayınlarla bu atmosferi biraz da abartarak verir ve sanki Türkiye yanıyor imajı
verirlerdi. Đşte Gezi olaylarında bunu yaşadık.
O Türkiye’den saatlerce canlı yayın yapan anlı şanlı basın kuruluşlarından çıt çıkmadı.
Onlardan ses çıkmadığı gibi yerli kendini ulusalcı veya dindar gösteren basın kuruluşlarında
da tek satır yayın yapılmadı. Niçin acaba? Bu ittifak kime karşı yapılıyor? Almanya’daki
olayları verseniz yayın politikanız mı zarar görecek.
Amaç farklı, son yaşanan ĐHH olayının da ballandıra ballandıra verilmesinin altında başka
sebepler var.
Herkes biliyor ki, ĐHH’nın dünya üzerindeki yardımları büyük ses getiriyor. Sadece
çevremizdeki ülkelerde değil, dünyanın her yerinde gayretleri var. Ve en önemlisi de
Suriye’deki faaliyetleri konusunda ciddi rahatsızlık olduğu biliniyordu. Orada açlıktan ve
susuzluktan ölen insanlara yardım gitsin istemiyorlar. Đçinde oldukları kirli oyun bunu
gerektiriyor. Daha fazla kan ve gözyaşı neocon denen cellatların ve işbirlikçilerinin en önemli
dayanağı. Onların Müslümanlar içindeki en önemli yandaşları da bu mehdi ve Mesih
beklentisi içinde olanlar.
Kısaca Neoconlar dünyadaki kan ve gözyaşının artması ile kurtarıcı Mesihin gelişinin
hızlanacağını ve tanrının kıyameti erkene alacağına inanıyorlar. Şaka değil bunlar bu adamlar
bunlar üzerine plan kurup uyguluyorlar. Peki biz de mehdi Mesih inançlılar yok mu. Evet var
ve maalesef bugün gelinen noktada bu farklı inançlar bir noktada buluşmuş durumda.
Bunların birer komplo teorisi olmadığı ve dünya üzerinde ciddi bir politika olarak uygulandığı

artık biliniyor. Bunları olamayacak birer komplo teorisi olarak değil, dünyada yaşananları göz
önüne alarak her an planlanan birer oyun olarak görmemiz gerekiyor.
Đslam dünyası üzerinde de yine korkunç planlar hayata geçiriliyor. Bunun arkasında da Đslam
dünyasındaki nüfusu kontrol altına alma, gelecekte azaltma gibi planlar olduğu çok açık. Kan
ve gözyaşı nerelerde var bir bakalım.
Gerçekten ciddi olarak nüfus azaltma politikasıdır bu yapılanlar. Bunun olamayacak bir hedef
olduğunu sanmayın. Özellikle de bizzat Müslümanları birbirlerine kırdırarak yapmaya
çalışıyorlar. Bakın Suriye’de ölen insanların sayısına, Irak’ta her gün ölen yüzlerce insana,
Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı soykırıma, Mısır’da yaşanan olaylara hepsi
Müslüman nüfusunun yok edilmesi için uygulanan planın bir parçası. Bunu görmek belki
yetmiyor bu konuda Müslümanların akıllarını başlarına toplaması ve ortak hareket etme
zeminleri oluşturması gerekiyor. Benim cemaati, benim tarikatım, benim derneğim, benim
vakfım diyenlerden uzaklaşın. Onları yalnız bırakın. Müslümanların birlikte hareket
zamanıdır bu zamanlar. Bunun dışında kendi bencil duyguları ile hareket edenleri bırakın
saplandıkları bataklıkta kaybolup gitsinler. Müslümanların bu tür yapılarla mücadeleye
harcayacak zamanı yok. Đnanın bu bencil zihniyet ile uğraşmaya bile değmez.
Ve son olarak belirteyim, son operasyon yani ĐHH’yı bitirme operasyonu tutmadı. Bunun en
önemli göstergesi insanların ĐHH’ya bağış yapmak için şubelerinde sıraya girmiş olmasıdır.
Bu daha önce yardım kuruluşlarına yapılan karalama kampanyaları gibi olmayacak inşallah.
Yardımların kesilmesine değil daha da artmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Bugün
Müslümanların eli kolu bağlı gibi gözüküyor. Yapılanlara çok fazla ses çıkarmak mümkün
olmuyoür ama Onların bir planı varsa Cenab-ı Hakkın’da bir planı vardır elbet.Vesselam…
Vedat Önal'ın yazısı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5234.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Darbe
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3
ayrı operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 90 kilo esrar maddesi ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre ekiplerin ilk olarak Kayseri’de...

17 Ocak 2014 Cuma 10:35

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3
ayrı operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 90 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre ekiplerin ilk olarak Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan ve
Diyarbakır’dan temin edilen uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan H.K., B.C., T.B., F.K.,
G.C., B.T., M.A., K.G. ve B.K.’nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin
üstünde ve gösterdikleri yerde yapılan aramalarda 13 adet ecstasy hap ve 74 kilo 0.56 gram
esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyon çerçevesinde M.A., K.G. ve B.K., F.K., T.B.,’nin tutuklandığı, G.Ç., ve B.T.’nin
ise serbest bırakıldığı bildirildi.
Diğer bir operasyonda ise Kayseri-Malatya karayolunda durdurulan bir otomobilde arama
yapıldığı ve 10 kilo 493 gram esrar maddesi bulunduğu, olayla ilgili olarak gözaltına alınan
V.M. ve E.B.’nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi.
Torbacı tabir edilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise A.B.
isimli zanlının yakalandığı, kullandığı otomobilde 176 gram esrar maddesinin ele geçirildiği
bildirildi. A.B. isimli zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5235.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri'de 28 Şubat Mağduru 25 Öğretmen
Görevine Dönecek
Kayseri’de, 28 Şubat süreci kapsamında başörtülü diye görevinden uzaklaştırılan 25
öğretmenden biri olan Şerife Onaran, “Beni çok sevdiğim görevimden 15 sene
uzaklaştırdılar” dedi.Kayseri’de 28 Şubat süreci kapsamında başörtülü...
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Kayseri’de, 28 Şubat süreci kapsamında başörtülü diye görevinden uzaklaştırılan 25
öğretmenden biri olan Şerife Onaran, “Beni çok sevdiğim görevimden 15 sene
uzaklaştırdılar” dedi.
Kayseri’de 28 Şubat süreci kapsamında başörtülü diye öğretmenlikten uzaklaştırılan 39
yaşındaki Şerife Onaran’a görevi iade edildi. Öğretmenlik görevine 15 yıl sonra başlamanın
mutluluğu içerisinde olan Şerife Onaran, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı. Onaran,
“Milli Eğitim'de 1997 yılında göreve başladım. Güneşli Köyü Đlköğretim Okulu’nda Türkçe
öğretmeni olarak görev yapıyordum. 28 Şubat sürecinde stajyer öğretmenken görevime son
verildi. O süreçte 8 ay görevimi başarı ile tamamladım. Normalde 1 sene başında 1 sene
sonunda gelen müfettişler ayda 2 kere olmak sureti ile okula gelmeye başladılar. Hiçbir resmi
belge olmaksızın, 'Derse bu şekilde mi gireceksin?' diye sordular. Tek sordukları soru buydu.
'Evet bu benim Anayasal hakkım' dediğim zaman da hakkımda soruşturma açıp gidiyorlardı.
Bu soruşturmaların sonucunda da 5 Haziran 1998 yılında görevime resmen son verildi” dedi.
Görevinden uzaklaştırıldıktan sonra çalışmak istediğini ama baş örtüsünden dolayı iş
bulamadığını söyleyen Şerife Onaran, “Görevden ayrıldıktan sonra 2 yıl çocuğum ile
ilgilendim. Daha sonra özel kurumlara başvurdum. Özel kurumlarda, 'Kurumumuzda sorun
istemiyoruz' fikri ile okullarına ya da dershanelerine almıyorlardı. Bu uygulama dolayısıyla
ben 12.5 yıl evde oturdum. 12.5 yıl sonra da özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yaptım”
dedi.
Yaşadığı süreç içerisinde sürekli mahkemeye başvurduğunu ama çıkan sonucun olumsuz
olduğunun altını çizen Onaran, “Görevime son verildiğinde biz hukuki arayış içerisine girdik

çünkü başörtülü bir insanın Anayasal hakkıdır başörtüsü takmak. O süreçte Milli Eğitim
Bakanlığının avukatları da hep ret yazısı gönderiyorlardı. Đdari mahkemeden, Yargıtay’dan
hep olumsuz yanıt aldık. Sonrada Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmemiz
gerekiyordu. Onu da durdurduk” diye konuştu.
15 yıl sonra göreve başladığından dolayı mutlu olduğunun altını çizen Şerife Onaran, “2
Ağustos 2013'te torba yasa ile çıkan aftan yararlanarak resmen göreve başladım. Ağustos
ayında başvurmuştum. Emek veren hizmet veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde
konuştu.
Kayseri'de 28 Şubat döneminde görevinden atılan 25 kişinin Milli Eğitim Bakanlığına
müracaat ettiği ve başvurularının kabul edildiği, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılının ikinci
döneminde de görevlerine resmen başlayacakları öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5236.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kahvehanede Sigara Đçmeye 92 Tl Ceza Kesildi
Kayseri’nin Develi Đlçesi Hüseyinli Köyü’nün kahvehanesinde sigara içen bir kişiye 92 TL
para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Develi Đlçesi Hüseyinli Köyü’nde jandarma
ekiplerinin kontrolü sırasında kahvehanede sigara içen A.A.’ya,...
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Kayseri’nin Develi Đlçesi Hüseyinli Köyü’nün kahvehanesinde sigara içen bir kişiye 92 TL
para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Develi Đlçesi Hüseyinli Köyü’nde jandarma ekiplerinin kontrolü
sırasında kahvehanede sigara içen A.A.’ya, 92 TL para cezası kesildi. Ayrıca, kahvehane
sahibi A.Ö.’nün hakkında da tutanak tanzim edildiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5237.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Görme Engellilerin Çektiği Sıkıntıları Anlatan
'black' Filminin Galası Yapıldı
Kayseri'de, görme engellilerin çektiği sıkıntıları anlatan 'Black' isimli kısa filmin galası
yapıldı.Kayseri Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonunda düzenlenen 'Black' isimli kısa filmin
gala gecesine çok sayıda vatandaş katıldı. Filmin...
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Kayseri'de, görme engellilerin çektiği sıkıntıları anlatan 'Black' isimli kısa filmin galası
yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonunda düzenlenen 'Black' isimli kısa filmin gala
gecesine çok sayıda vatandaş katıldı. Filmin yönetmeni Alper Çelebi, çekimini yaptıkları kısa
filmle ilgili bilgilere verdi. Çelebi, “Fotoğrafçılık ile ilgileniyordum. Son 2 yıldır da filmin
konusu olan görme engelliler ile ilgili bir film yapmayı düşünüyordum. Yaklaşık 4,5 ay bu
film üzerinde çalıştık. Bir takım aksaklıklar geçirmemizin ardından filmimizi tamamladık.
Filmin montajı yaklaşık 10 gün sürdü. Bu film görme engellilere konu alan ilk ve tek film.
Oyunculukta Seyit Akca, teknik ekipte Levent, Başak, Damla ve Amine bizlerle birlikte oldu.
Bu gecede filmimizin galasını yapıyoruz. Bu kısa filmde görme engellilerin hayatta çektikleri
zorlukları anlatmaya çalıştık" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5238.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kendini Vergi Dairesi Başkanı Olarak Tanıtan
Dolandırıcı Tutuklandı
Kayseri’de, kendisini Vergi Dairesi Başkanı olarak tanıtan ve bir döviz bürosunu 10 bin Dolar
dolandıran zanlı, Đstanbul’da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen
bilgiye göre, dolandırıcı N.T.A.’nın telefonla...
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Kayseri’de, kendisini Vergi Dairesi Başkanı olarak tanıtan ve bir döviz bürosunu 10 bin Dolar
dolandıran zanlı, Đstanbul’da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dolandırıcı N.T.A.’nın telefonla aradığı döviz bürosu sahibi H.K.’yı
arayarak kendisini Vergi Dairesi Başkanı olarak tanıttığı öğrenildi.
Dolandırıcı N.T.A.’nın vergi borcunu halletme vaadiyle döviz bürosu H.K.’dan 10 bin Dolar
istediği ve parayı Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın önünde teslim aldığı bildirildi.
Olay sonrasında yapılan çalışmalarda polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelediği ve
eşkali belirlenen zanlı N.T.A.’nın aynı gün Erkilet Hava Alanından Đstanbul’a gittiğinin
belirlendiği kaydedildi.
Yapılan araştırmalarda N.T.A.’nın benzer dolandırıcılık olaylarına karıştığı ve Asayiş Polis
Ajandasında fotoğrafının bulunduğu ve döviz bürosu sahibi H.K.’nın zanlıyı teşhis ettiği
bildirildi. Yapılan çalışmalarda zanlı N.T.A.’nın Đstanbul’da 2 bin 5 Dolar, bin 225 Euro ve 3
bin 41 TL para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, hakkında yapılan soruşturma
sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5241.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Develili Minik Snowboardçılardan 2 Madalya
Erciyes Kayak ve Kış Turizmi Merkezinde yapılan Kayak Đl Birinciliği müsabakalarına Alp
Disiplini ve Snowboard branşlarına katılan Develi Belediye Spor Kulübü sporcuları
Snowboard dalında 2 madalya ile yarışmayı tamamladı.Kulüp yöneticisi...
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Erciyes Kayak ve Kış Turizmi Merkezinde yapılan Kayak Đl Birinciliği müsabakalarına Alp
Disiplini ve Snowboard branşlarına katılan Develi Belediye Spor Kulübü sporcuları
Snowboard dalında 2 madalya ile yarışmayı tamamladı.
Kulüp yöneticisi Ahmet Aras nezaretinde eğitimlerine devam eden Develi Belediye Spor
Kayak Kulübü Snowboardçılarından minik bayanlar kategorisindeki müsabakalara katılan
Nisa Özsoy birinci, Miray Özsoy ikinci oldu.
Develi’ye madalya ile dönen Nisa ve Miray Özsoy’u Belediye Başkanı Recep Özkan
çiçeklerle karşılayıp tebrik ederek, “Sizlerin ilçemizi ve ilimizi yurt içinde ve yurt dışında
temsil etmenizi bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5242.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Almanya’da Öldürülen Genç Develi’de Toprağa
Verildi
Almanya’nın başkenti Berlin’de, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 26 yaşındaki
Tahir Özbek, Kayseri’nin Develi ilçesinde toprağa verildi.Almanya’da, arkadaşlarıyla oyun
oynadığı bir bahis bürosunda uğradığı silahlı...
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 26 yaşındaki
Tahir Özbek, Kayseri’nin Develi ilçesinde toprağa verildi.
Almanya’da, arkadaşlarıyla oyun oynadığı bir bahis bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybeden Tahir Özbek’in cenazesi dün öğle namazını müteakiben Develi Đlçesi
Merkez Çarşı Camiinde kılınan namazın ardından Aygösten Mezarlığına defnedildi.
Berlin’de Türklerin yoğun yaşadığı Wedding semtindeki bir bahis bürosuna gelen yüzleri
maskeli 5-6 kişinin açtığı ateş sonrasında vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Tahir
Özbek, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5243.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Ufuktaki Kentin Yeni Yüzü Görücüye Çıktı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Dünya Ticaret Merkezinde
düzenlenen ‘Ufuktaki Kent Kayseri’ programı ile yeni dönemdeki projelerini anlattı.
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Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ‘Ufuktaki Kent Kayseri’ programına AK Partili ilçe
belediye başkanları, AK Parti Đl Başkanı, Đlçe Başkanları, partililer, iş adamları, STK
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sloganlar eşliğinde salona gelen Özhaseki geride
kalan 5 yıllık dönemde yapılan çalışmalara dair bilgiler verdi. Bu şehrin insanlarına borcumuz

vardı ve ödemek zorundaydık diyen Özhaseki, bu güne kadar yapılan çalışmalarda 430 trilyon
lira harcandığını söyledi.
Yeni dönem için yapılması planlanan projeler ise şöyle:
Ulaşım ilk sırada ‘ Trafik Kayseri’de bir sorun olmaktan çıkacak’
Yeni projelerin başında ulaşım geldiğini belirten Özhaseki, 20 katlı kavşak, 23 alt ve üst geçit
yapılacağını söyledi. Özhaseki,’Şehir merkezinde ring yolu yapacağız. Buralarda ışığa
takılmadan herkes hızlı bir şekilde geçebilecek. Trafik Kayseri’de bir sorun olmaktan
çıkacak’’ dedi.
Esnaf siteleri kuruluyor
Erkilet Havalimanı’nın arkasında 2 milyon metrekarelik bir arsa rezervi olduğunu ifade eden
Özhaseki, ‘Burada 20 esnaf sitesi oluşturmaya çalışacağız. Pastırma ve sucuk üreticilerine
serbest bölge içerisinde bir tesis kurarak buraya taşıyacağız’ şeklinde konuştu.
Kentsel dönüşüm devam ediyor
Özhaseki‘Đmarlı gibi gözüken bu semtlerde vatandaşı fazla borç altında sokmadan dönüşüm
yapacağız. Fevzi Çakmak Mahallesinde dönüşüm projesi olacak. Kılıçarslan, Mimarsinan
Mahallesi gibi yerlerde dönüşüm devama edecek’ dedi
‘’Gençler için Sosyal Alanlar Oluşturulacak’’
Gençlerin vakit geçirecekleri, kendi aralarında vakit geçirebilecekleri mekânlara ihtiyaç
olduğunu ifade eden Özhaseki, gençler arasında anketler yaptıklarını ve gençlerin Gezi
yerleri, spor alanları, sinemalar, konferans mekânları istediklerini söyledi. Yapılan bu anketler
sonucu Gençlik merkezlerini çoğaltacaklarını belirten Özhaseki, ‘Talas Amerikan Koleji’ni
Spor Bakanlığı bize devretti ve gençlik merkezi olacak’ dedi.
Kadın, yaşlı ve engelliler unutulmadı
‘Kadınlar için yaşam merkezleri yapacağız. Emekliler için yeni mekânlar, sohbet evleri ve
hobi bahçeleri yapacağız. Bizim içimizde uhde olan ve yer bulmakta zorlandığımız engelliler
için engelsiz yaşam merkezi yapacağız’ diyen Özhaseki, Raylı sistem güzergahında ve
üniversitenin karşısında bu merkezi yapacaklarını aktardı.
Đlçelerin altyapı sorunları giderilecek
Kayseri’nin çevresindeki bütün ilçelerin artık merkeze bağlı olduğunu hatırlatan Özhaseki,
Đlçelerin altyapı sorunlarını gidereceklerini söyledi.
Birçok köyün sularının sağlıklı olmadığını gördüklerini belirten Özhaseki,’ Su, kanal ve
arıtma tesisi, sonra ulaşım ağını yenileyeceğiz. Ulaşımdaki sıkıntıları çözeceğiz. Đlçelerde
gençlerin gidebilecekleri mekânlar yok. Her ilçe için gençlik merkezi yapmamız lazım. Đçinde
gençlere meslek edindirebileceğimiz odalar olacak. Đlçelerimizin kendine has güzelliklerini
değerlendireceğiz’ dedi.
Yeşil alanlar genişliyor
Kayseri’de 10 milyon metrekare yeşil alanın olduğunu belirten özhaseki, ‘Yeni yeşil alanların
yapılması gerekiyor. Şeker gölündeki arazi bize geçti. Sümer parkı olacak. Ali Dağı orman
gibi bir alana dönüştürülecek’ diye konuştu.
Yeni meydana 4 katlı otopark yapılacak
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan yeni düzenlemeden bahseden Özhaseki, ‘Adliye
binası yıkıldıktan sonra 4 katlı otopark yapacağız. Valilik binasını 100 metre geriye çekeceğiz
ve yeni bir meydan ortaya çıkacak. Valilik binası için projeler ortaya çıkacak. Vatandaşlara
sergileyeceğiz ve hangisini beğenirlerse onu yapacağız’ dedi.
Hava ikmal şehir parkı oluyor
Hava ikmal arazisi için düşünülen projeyi anlatan Özhaseki, ‘Buradaki arkadaşlarımız
fabrikanın taşınmasını isterlerse 3 milyon metrekarelik bir alanda şehir parkı olacak. Herkesin
uğramak için can atacağı keyifli bir mekâna dönüşecek. Seyir kulesi, paraşüt ve uçuş eğitim
alanları, nikâh salonları, spor kompleksleri, yürüyüş yolları gibi çalışmalar hayata geçirilecek’
diye konuştu.

Sahabiye Mahallesi baştan aşağıya değişiyor
Kentsel dönüşüm kapsamında Sahabiye mahallesinin çehresinin değişeceğini belirten
Özhaseki, burasının Yüksek katlı iş merkezlerinin olduğu dünya standartlarında bir alan
olacağını ifade etti.
Deniz Eski Sanayiye geliyor
Eski Sanayi Bölgesi’nde dönüşüm yapılacağını belirten Özhaseki, bu bölgede 700 bin
metrekarelik bir alanın olduğunu ve daha önce sıkça bahsedilen Kızılırmak’ın şehir
merkezinden geçirilmesi projesinin gerçekleşeceğini söyleyerek, ‘Devlet Demir Yolları ile
anlaşabilirsek 450 bin metrekarelik bir denizimiz olacak’ dedi.
Önümüzde yeni bir dönem var diyen Özhaseki, ‘Đlçelerin de şehir merkezine bağlandığı,
topluca kalkınma hamlesi yapacağımız bir dönem başlıyor. Đnsan hayal ettiği sürece yaşar.
Herkesin bir hayali var. Bir belediye başkanının hayali de dünyanın neresinde bir güzellik
gördüyse onu şehrine kazandırmak ve insanların yüzünün güldüğünü görmektir’ sözleriyle
konuşmasını bitirdi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5244.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Başkan Özhaseki’nin Proje Toplantısından
Notlar
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
16 Ocak 2014, 17:45

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki gün akşam Dünya Ticaret
Merkezinde
“Ufuktaki Kent Kayseri” başlıklı bir toplantı düzenledi.
Özhaseki Başkan, geçen dönemde yapmayı taahhüt edip yaptığı, önümüzdeki dönem ise
yapmayı planladığı işleri anlattı. Başkan Özhaseki, 5 yıl içinde yapılan çalışmaları slâyt
halinde anlatarak, yapılan çalışmalara 430 trilyon lira harcandığını söyledi.
10 başlık halinde topladığı yeni projeler ise gerçekten bilgisayar ortamında hazırlandığı için
güzel gözüküyor.
Başkan’da bunu söyledi.
Benim için en çok dikkat çeken projelerin başında ise Hava Đkmal Bakım Merkezine yapmayı
planladığı “Şehir Parkı” ile eski sanayi ve Sahabiye Mahallesine yapmak istediği “ Finas
Merkezi” projeleri oldu.
Hava Đkmal Bakım Merkezinin bulunduğu bölgede 2 milyon metrekare bir alan olduğundan
bahseden Özhaseki, burada bir şehir merkezi yapacaklarını anlatırken, salondakiler büyük bir
heyecan içindeydi. Gerçekten güzel bir proje olacak Kayseri adına.

-

-

-

-

Đçinde göletler, restoranlar, sosyal aktivite alanları ile Kayseri’nin Türkiye’nin gözde
şehirlerinden birisi haline gelmesine kaktı sağlayacak bu proje birçok kişiye de istihdam
sağlayacak.
Özhaseki, “Burada 150 metrelik bir seyir kulesi var. Đçinde nikah salonları, restoranlar,
seyir terasları, hava sporları, balon turu yapılabilecek. Đç turizmi canlandıracak bir
park olacak" diye konuştu.
Bu yaz temelini atarak başlayacaklarını söyleyen Başkan Özhaseki’nin diğer projesi olan eski
sanayi bölgesine ve Sahabiye Mahallesine “ Finas Merkezi” yapma işi ise biraz sıkıntılı gibi
geliyor.
Çünkü o bölgede yüzlerce ev ve iş yeri var.
Onların taşınması falan filan derken biraz zor bir proje.
Projenin detayları ise oldukça karmaşık.
450 bin metrekare büyüklüğünde gölet, konutlar, iş merkezleri, kafeterya ve restoranlar,
alışveriş merkezleri gibi detaylar var.
Maliyet olarak oldukça yüksek bir bütçe gerektiren bir iş.
Đnşallah yapılır.
Yapılırsa Kayseri kazanır.
Bize düşende bu projelerin hayata geçirilmesi için elimizden gelen desteği vermektir diye
düşünüyorum.
Elbette ki bu projeleri beğenmeyenler, yada gereksiz olduğunu düşünenler olacaktır.
Şehrin daha öncelikli işleri olduğunu ifade edenlere de hak veriyorum.
Mesela trafik sorunu diyeceksiniz.
Benimde aklıma gelmişti.
Ama Başkan Özhaseki’nin projeleri arasında trafik sorununu çözecek bir projede var.
"Kent Merkezi Çevresi Ring Yolu"nun kent trafiğini rahatlatacağına dikkati çeken
Özhaseki, bu çerçevede 20 katlı kavşak, 23 alt ve üst geçit yapılacağını söyledi. Ring
yoluyla yeni ana arter yollar açılacağını ve bu yollarda ışık beklemeden herkesin hızlı bir
şekilde aracıyla gidebileceğini söyledi. Şehir merkezindeki trafiği rahatlatma adına güzel
olacak bir çalışma.
Neyse Đnşallah bunların hepsi proje olmanın ötesine geçer ve uygulanır.
Gelelim Başkan Özhaseki’nin “ Ufuktaki Kent Kayseri” gecesiyle ilgili notlara.
Dünya Ticaret Merkezinde 3 bine yakın kişi davet edilmiş. Salonun tavanları AK Parti’nin
renkleri olan Turuncu, beyaz ve mavi renkli tüllerle süslenmişti.
Yürüyüş yolu ise Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla değiştirilen Başbakanlığın önündeki
kırmızı halının yerine konulan Turkuvaz renkli halı örneğinde olduğu gibi Turkuvaz halı ile
döşenmişti.
Tabiri caiz ise; Kayseri’de ne kadar insan varsa oradaydı. Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcilerinden tutunda işadamları, Belediye Başkanları, partililer, rektörler, din adamları v.s.
Haseki Başkanın bulunduğu masadaki en dikkat çeken isim ise Boydak Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Hacı Boydak’tı. Hatırlayacağınız gibi Boydak’larla Özhaseki başkanın arası
biraz limoni gibiydi.
AK Partili gençlerin Özhaseki’nin salona girişinde slogan atarak karşılaması ise bana
MHP’nin programlarını hatırlattı.
Programın sunuculuğunu TRT’nin spikerlerinden Gülşen Gonca Ertuğrul yaptı.
Salonun içinde birçok noktaya dev ekranlar yerleştirilerek, konukların programı rahat
izlemeleri sağlanmıştı.
Geceye katılan 3 bin davetli için hazırlanan yemeklere 500 kilo mercimek, 600 kilo kuzu
eti, 500 kiloya yakın pirinç kullanılırken, 3 bin adet baklava, 5 bin’e yakın ekmek, binlerce su
ve ayran ikram edildi.
Yemek servisini de 300 kişi yaptı.

Bir not aktarmak istiyorum bu arada. Gecede her şey iyiy di ama ses sistemi tam anlamıyla bir
işkenceydi.
Başkan Özhaseki’nin konuşmalarını anlamak için büyük çaba sarfetmek gerekiyordu.
Dudak okuma tekniğini bilenler ise hiç sıkıntı çekmemiştir diye düşünüyorum.
Đşte benim birazda olsun aktarmak istediklerim bunlar.
Haydi hayırlısı bakalım diyoruz Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5245.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Avrupa gıda güvenliği projesi basına tanıtıldı
Kayseri Kız ve Teknik Meslek Lisesi’nde yapılan “Avrupa gıda güvenliği projesi” tanıtım
toplantısı bugün, Vali Orhan Düzgün’ün eşi Eşem Gül Düzgün, Đl Milli Eğitim Müdür
yardımcısı Ali Erdoğan, Kocasinan Đlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sivritaş ve bazı şube
müdürlerinin, öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşti.
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Proje koordinatörlüğünü yapan Romanya, Litvanya, Belçika ve Türkiye yapıyor. Bu proje
ülkemizin dahil olduğu toplam 4 ülke ve 10 okul ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca proje Avrupa
Birliği’nde mevcut eğitim sitemlerinin, Avrupa gıda politikasının uygulanabilirliğini ortaya
koymak ve yenilikçi öğrenmeleri içeren bir çalışma olarak amaçlanıyor.
Avrupa Birliği gençlik ve hayat boyu öğrenme programları Leonardo Da Vinci yenilik
transferi kapsamında Kayseri Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ni tanıtım toplantısında konuşan
okul müdürü Zeynep Genç, amacı gıda ve tüketici sağlığını korumak olduğunu söylediği
projelerin toplum sağlığına yararlı olacağını ifade ederken, bu çalışmaların projenin amacına
ve toplum yararına hizmet edeceğini sözlerine ekledi. Okul Müdürü Zeynep Genç’ten sonra
konuşan Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Erdoğan ise desteklediklerini söylediği projede
emeği geçenleri ve okul çalışanlarını tebrik etti.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5246.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Çamdalı bugün Kayseri'de olacak
Serbest bırakılan ĐHH yöneticilerinden Recep Çamdalı bugün saat 18.15'te Kayseri
Havalimanı'nda olacak.
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Van merkezli 6 ilde yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Kayseri ĐHH
Yöneticilerinden Recep Çamdalı dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Çamdalı bugün
akşam saat 18.15'te Kayseri Havalimanı'nda olacak. Çamdalı'yı ĐHH gönüllüleri karşılayacak
ve havalimanında bir basın açıklamasında bulunulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5247.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Yazı Dizisi...
Đşgal için gönderildiği Çukurova'da bir avuç Türk'e esir olup, oradan da Kayseri'ye sürgün
giden Fransız Binbaşısı Pierre Mesnil'in mücadele, esaret, sürgün yılları ve kahraman Türk
askerleri ile olan harp anıları...
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5248.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri’de Köylüler Kar Duasına Çıktı
Kış aylarında kar yağışının olmayışı nedeniyle, kuraklığın olması sonrasında, Kayseri’nin
Develi ilçesi Gümüşören köyünde köylüler kar duasına çıktı.Gümüşören köyünde yapılan kar
duası, Cuma namazı sonrasında okul...
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Kış aylarında kar yağışının olmayışı nedeniyle, kuraklığın olması sonrasında, Kayseri’nin
Develi ilçesi Gümüşören köyünde köylüler kar duasına çıktı.
Gümüşören köyünde yapılan kar duası, Cuma namazı sonrasında okul bahçesinde yapıldı.
Öğle paydosunda olan öğrenciler de duaya katıldı.
Kar duasına Develi Đlçe Garnizon Komutanı J.Yzb. Erdoğan Mutlu, Belediye Başkanı Recep
Özkan, siyasi parti ilçe yöneticileri, STK temsilcileri, Đl Genel Meclis üyeleri , Belediye
Meclis üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları, köylüler ve civar köylerden çiftçiler katıldı.
Köy Muhtarı Mehmet Mert, bin Kişilik yemek ikramında bulunduklarını söyledi.
Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, kuraklık nedeniyle çiftçinin zor durumda
kaldığını belirterek “Cenab-ı Hakkın hazinesinden inşallah bol yağışlar bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5249.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

63 Yaşındaki Teyzenin Botoks Çilesi
Kayseri'de geçen aylarda özel bir klinikte botoks yaptıran Semiha Akkaş, uygulamanın
ardından başlayan rahatsızlıkların geçmediğini, kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktoru
ise mahkemeye vereceğini söyledi.Ekim ayında botoks olmak...
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Kayseri'de geçen aylarda özel bir klinikte botoks yaptıran Semiha Akkaş, uygulamanın
ardından başlayan rahatsızlıkların geçmediğini, kendisiyle ilgilenmediğini iddia ettiği doktoru
ise mahkemeye vereceğini söyledi.
Ekim ayında botoks olmak için özel bir kliniğe giden 63 yaşındaki Semiha Akkaş, botoksu
olduktan sonra yüzünde şişlikler olduğunu ve bu şişliklerin aylarca geçmediğini iddia etti.

Yüzünde oluşan şişliklerin zamanla inip çıktığını belirten Akkaş, kliniğe dost tavsiyesi ile
gittiğini belirterek, "Özel klinikte birkaç ay önce tahlillerimi yaptırdığım için sağlık
sorunumun olmadığını bildiğimden ötürü rahatlıkla gittim. Gittiğim doktor bey bana hiçbir
şey sormadan ben ne yaptırmak istediğimi söylediğimde hemen onayladı. Neyse işlem
yapıldı. Yapıldıktan sonra çok ızdırap duydum. Botoksu olduktan sonra, '1 hafta 10 gün
içerisinde bu kızarıklıklar geçer' dediler. Đşlem yapıldı, ben çıktım ama çok kötü oldum.
Asansöre binince baktım yüzümün bir tarafında eziklik vardı. Bunu doktorun yanına gidip
söyledim, doktorda tekrar oraya müdahale etti. Yaptırdığım şeyden pişman oldum ama,
‘Sonuçta mutlaka güzellik olacak’ dedim" diye konuştu.
Botoksu yaptırmasının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen yüzündeki şişliklerin
geçmediğini ifade eden Akkaş, "Doktor bunların olabileceğini söylemişti. Ses çıkarmadım.
Daha sonraki günlerde yüzüm şişmeye başladı. Doktora gidip durumu söyledim. Yüzüme
bastırarak muayene etti. ‘Bastırmayın, canım çok yanıyor’ dedim. Buna rağmen yine neyse
baktı. Doktor, 'Antibiyotik kullanırsanız geçer' dedi. ‘Bu mümkün değil, ağrım var. Bu
şişlikler botoks yaptığınız yerlerde değil. Bir çare gösterin’ dedim. ‘Sen problem etme geçer’
dedi. Aradan 15-20 gün gibi bir zaman geçti. Geçer gibi oldu fakat tekrar yüzümde şişlik
oldu. Sonra yine gittim doktorun yanına, ‘Yüzümdeki şişlikler geçmiyor. Bir çare bulun, ben
çok kötü durumdayım’ dedim. Doktor, ‘Ya sen gitsene, çok problem yapıyorsun’ falan dedi.
En son gittiğimde üzerime yürüdü. ‘Defol git ne kadar terbiyesiz kadınsın. Çingenelik yapma’
dedi. Hakarete maruz kaldım. Daha sonra Đl Sağlık Müdürlüğüne gidip durumumu gösterdim.
Sonradan beni bilirkişi heyeti çağırdı fakat o arada yüzümdeki şişlik geçmişti. Bir çıkıyor, bir
iniyor. Şişlik çıktığı zaman çok acı veriyor. Bilirkişi baktığında yüzümde şişlik yoktu. Şişlik
olduğu zaman bilirkişi heyeti tekrardan gösterebileceğimi söyledi. Dün gidip yüzümdeki
şişlikleri gösterdim. O da bana antibiyotik önerdi. Bu antibiyotik artık midemi bozdu. Türlü
rahatsızlıklar başladı. Bu olay nedeniyle çok ızdırap duyuyorum. Benim yaşadıklarımı kimse
yaşasın istemiyorum. Savcılığa başvuruda bulunmadım ama avukatımla görüştüm. Yasal
işlemleri kendisi devam ettirecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5250.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okul
Öğrencileri, Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti
Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okul Müdürü Serdal Çelik, Müdür Yardımcısı Aydoğan
Türksoy, öğrenciler Fatma Köse ve Kevser Koç; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a Türk Bayrağı hediye ederek okullarına yapılan hizmet...
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Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okul Müdürü Serdal Çelik, Müdür Yardımcısı Aydoğan

Türksoy, öğrenciler Fatma Köse ve Kevser Koç; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a Türk Bayrağı hediye ederek okullarına yapılan hizmet ve yatırımlarından dolayı
teşekkür ettiler.
Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okul Müdürü Serdal Çelik, Melikgazi Belediyesince
okulumuza yapılan hizmetlerden dolayı başta öğrenciler, velilerimiz ve okul yöneticileri adına
teşekkür ettiklerini çünkü eğitim kurumlarında temiz çevre, bakımlı mekanlar, pırıl pırıl
sınıfların eğitime katkı sağladığını ve öğrenme dimasını artırdığını kaydetti.
23 Eylül 2013 günü teknik ekip ile Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okulu teknik ekibi ile
ziyarette bulunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi belediyesi olarak
mahalle gezilerinde okulları ziyarete bulunuyoruz. Bu okulumuza yaptığımız ziyarette
okuldaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri gördük ve inceledik. Sonra da yapılması
gereken hizmetleri yerine getirdik. Amaç çocuklarımız başta olmak üzere eğitim alanlarını
nezih ortamlarda yapılmasını sağlamaktır. Melikgaziye ve Melikgazililere yakışır eğitim
yuvaları oluşturmaktır. Safa Özel Eğitim Đş Uygulama Okulu'nda çevre ve bahçe düzenlemesi
yaptık, oturma bankları yerleştirdik” dedi.
Eğitime ve Öğretime yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım
olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım
ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Ziyarette Safa Özel Eğitim Đş
Uygulama Okul öğrencileri Başkan Memduh Büyükkılıç'a hizmetlerden ve eğitime verdiği
önemden dolayı Teşekkür Plaketi ve Türk Bayrağı hediye ettiler daha sonra, ziyarette bulunan
öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5251.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Mel-mek Kursları 2. Dönem Kayıtları Başladı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MEL-MEK tarafından açılan mesleki ve
sanat kurslarının 2014 yılı ilkbahar dönemi kayıtlarına başlanıldığını söyledi.Bilgisayar
Đşletmeciliği, Temel ve Orta seviye Đngilizce, Bilgisayarlı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MEL-MEK tarafından açılan mesleki ve
sanat kurslarının 2014 yılı ilkbahar dönemi kayıtlarına başlanıldığını söyledi.
Bilgisayar Đşletmeciliği, Temel ve Orta seviye Đngilizce, Bilgisayarlı Muhasebe, Osmanlı
Türkçesi, Diksiyon gibi derslerin yayında özellikle hanımlar için giyim, ev yemekleri,pastacı
çırağı, evde çocuk bakımı, kurdale nakışı, brezilya nakışı, nevremis takımları, tel kırma, ebru,
iğne oyası, firkete oyası, dekoratif minder dikimi, kuaför, cilt bakımı, makine de Maraş işi,
dekoratif ahşap süsleme, misinalı takı, kat-ı sanatı ve filografi branşlarında kurs açıldığını
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belediye olarak her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemi
sanat ve mesleki kurslar açarak her dönem 3000 civarında olmak üzere yılda 6.000 kişiye kurs
veriyoruz. Ara eleman ve kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamaktayız.

Hobisi olan veya meraklılara bu işin ustalığını öğretiyoruz. Boş zamanlarını değerli ve
üretken bir çalışma ile değerlendirmelerinin yanında özellikle hanımların aile bütçelerine
katkı sağlamalarına imkân sağlıyoruz. Asıl önemli olan ise Anadolu kültür birikimini hem
yaşatıyor, hem de gelecek kuşaklara aktarıyoruz” dedi.
Kurslara kayıtların 06 Ocak 2014 günü başladığını, 15 Şubat 2014 günü sona ereceğini,
kayıtlar için vatandaşların kurs merkezlerine başvurmaları gerektiğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, kurslar ile ilgili ayrıntılı bilginin www.melikgazi.bel.tr adresinden
öğrenilebileceğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 18 ayrı bölgede açılacağını ve 25 branşta usta öğreticiler
nezaretinde 76 ayrı kurs verileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5252.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kto Başkanı
Değerlendirdi

Hiçyılmaz,

Devlet

Bütçesi'ni

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''2013 yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi (Devlet Bütçesi) hükümet programına uygun gerçekleşmiştir'' dedi.Kayseri Ticaret
Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2013...

17 Ocak 2014 Cuma 12:16

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''2013 yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi (Devlet Bütçesi) hükümet programına uygun gerçekleşmiştir'' dedi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2013 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçesi'ni (Devlet Bütçesi) değerlendirdi. Hiçyılmaz, 2013 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçesi'nin (Devlet Bütçesi), Hükümet Programına uygun bir şekilde olumlu
gerçekleştiğini belirterek, 2012 Yılı Ocak-Aralık döneminde bütçenin 29,4 milyar TL açık
verdiğini, 2013 Yılı Ocak-Aralık döneminde ise bütçede 18,4 milyar TL açık oluştuğunu
kaydetti.
Hiçyılmaz, 2013 yılı bütçesiyle ilgili şunları iade etti:
''2012 Yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe 19 milyar TL faiz dışı fazla vermişti, bu yılın aynı
döneminde 31,5 milyar TL faiz dışı fazla oluştu. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe
gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 389,4 milyar liraya ulaşmıştır.
Bütçe giderleri ise yüzde 12,7 oranında artmış ve 407,9 milyar TL olmuştur. 2013 yılı OcakAralık döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak
326,1 milyar lira olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14,2 artmış ve 357,9 milyar
liraya yükselmiştir.''
Merkezi Yönetim Bütçesine bütçe giderleri açısından ayrıntılı olarak bakıldığında, öne çıkan
konuları da belirten Hiçyılmaz, ''2013 yılı Ocak-Aralık döneminde Merkezi Yönetim Bütçe
Giderleri 407 milyar 890 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderleri, 2013 yılı

Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artmış ve 96 milyar 237
milyon liraya ulaşmıştır. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına ait
devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında artarak 16
milyar 305 milyon liraya yükselmiştir. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde mal ve hizmet alım
giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 oranında artarak 36 milyar 268 milyon
TL’ye yükselmiştir. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde cari transferler (SGK zararları için
ödenen, mahalli idarelere yapılan yardımlar) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9
oranında artarak 148 milyar 735 milyon TL’na ulaşmıştır. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde
sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7
oranında artışla 71 milyar 793 milyon TL transfer harcaması yapılmıştır. 2013 yılı OcakAralık döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 684
milyon TL olmuştur. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 43 milyar 609 milyon TL sermaye
gideri (yatırım harcaması) yapılmıştır. Faiz giderleri 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak ve 49 milyar 986 milyon TL
gerçekleşmiştir'' dedi.
Hiçyılmaz, Merkezi Yönetim Bütçesine bütçe gelirleri açısından ayrıntılı olarak bakıldığında
ise öne çıkan gerçekleşmeleri şöyle sıraladı:
''2012 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 332 milyar 475 milyon TL iken, 2013
yılının aynı döneminde yüzde 17,1 oranında artarak 389 milyar 441 milyon TL düzeyinde
gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 17 oranında artarak 326 milyar 125 milyon TL olmuştur. 2013 yılı Ocak-Aralık
döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7
oranında artarak 49 milyar 980 milyon TL olmuştur. Vergi türleri itibariyle 2013 yılı OcakAralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre harçlar yüzde 33.4, damga vergisi yüzde
27.9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 25.5, dâhilde alınan katma değer vergisi yüzde
20.3, özel tüketim vergisi yüzde 19.2, gelir vergisi yüzde 12.9,banka ve sigorta muameleleri
vergisi yüzde 12.6 ve diğer vergi gelirleri yüzde 7 oranında artarken, kurumlar vergisi binde 1
oranında azalmıştır.''
Değerlendirmesinde, ''Özet olarak, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, uygulanan maliye
politikasına bağlı kalınmasından dolayı hedefler doğrultusunda kapanmıştır diyebiliriz''
ifadesini kullanan Hiçyılmaz, ''Bütçedeki bu gerçekleşmelerin altında şunlar yatmaktadır:
-Faiz oranlarının yılın özellikle ilk altı ayındaki seyri, bütçenin faiz giderlerinin düşmesine
neden olmuştur.
-Artan ithalat nedeni ile ithalattan alınan KDV bütçe gelirlerini artırmıştır.
-Yine artan tüketim nedeni ile KDV ve ÖTV gelirleri enflasyon oranının (yüzde 7,4) üzerinde
artmıştır. Yani bu dönemde vergi gelirleri reel olarak da yükselmiştir.
-Bu olumlu gelişmelere karşın dolaylı vergilerin bütçe içerisindeki payı hala çok yüksektir.
Bu durum vergi adaletine aykırıdır. Ayrıca gelir dağılımını da bozmaktadır.
-Özel kesimin kar oranlarındaki düşüş ve yatırımlarındaki artış nedeni ile kurumlar vergisi
tahsilatı yerinde saymıştır.''
2014 yıl bütçesinden aynı performansı beklemenin anlamlı olamayacağını vurgulayan
Hiçyılmaz, ''Çünkü; Mahalli idareler seçimi nedeni ile harcamalar artacaktır.
Tüketimi kısmaya yönelik (kredi kart kısıtlamaları, tüketici kredilerini azaltmak gibi)
politikalar KDV ve ÖTV gelirlerindeki artışı engelleyecektir. Faiz oranları yükselmektedir,
daha da yükselecektir (yani yükselmelidir), yoksa döviz kurunun tutulması zordur'' ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5253.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Başbakan Noktayı Koydu; ''Eğer öyleyse
evlatlıktan reddederim''
Đmam Hatiplilerin 100. Yıl Programı'nda konuşan Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile
ilgili iddialar için net konuştu.
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Erdoğan, hocası Bekir Topaloğlu ile ilgili bir anısını anlatırken, oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili
muhalefetiniddiaları için de 'Benim evlatlarımdan bir tanesi böyle bir yolsuzluğa karışsın, bir
saniyeyanımda tutmam, evlatlıktan reddederim. Bu kadar açık konuşuyorum' dedi.
Erdoğan, şunları söyledi;
Sevgili muhterem hocamız Bekir Topaloğlu'nun bir hatırası var ki anlamlı 1955 yılında
Đstanbul'da, ben orada hazırlık kursa gittim. Bir gün matematiköğretmeni öğrencileri topluyor
diyor ki "çocuklar öğretmenler kurulu olarak toplandık. Sizleri tebrik etmeye karar verdik. Şu
okul bahçesinin dışından, bahçeye sarkan meyve ağaçlarına günlerdir el süremediniz. Bir
tanesini bile koparmadınız. Her günaltında oynadığınız halde o ağaçtaki elmalara
dokunmadınız. Sizi bunun için tebrik ediyoruz diyor." Bu gururu bu şerefi inşallah son nefese
kadar onurla taşıyacağım. Yetmezdört çocuğum da elhamdülillah imam hatipte okudular,
oradan mezun oldular. Đkisi Kartal, ikisi Kadıköy olmak üzere. Ben onlardan razıyım, rabbim
de razı olsun inşallah.
Son zamanlarda evlatlarımla ilgili olarak ana muhalefetin yapmış olduğu çamur atma
propagandaları, şunu çok açık net söylüyorum. Benim evlatlarımdan bir tanesi böyle bir
yolsuzluğa karışsın, bir saniye yanımda tutmam, evlatlıktan reddederim. Bu kadar açık
konuşuyorum. Kalk evlatlarımın sosyal faaliyetleri üzerinde, kendileriyle alakası olmayan,
vakıflarla ilgili çalışmadan rahatsız olan bu lider, önce kendisi aynaya baksın aynaya.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5254.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Mhp Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu:
MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeniden yargılanma ile
Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını ileri sürdü.Halaçoğlu, MHP il Başkanı Mete Eke ve
MHP Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özsoy ile birlikte...
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MHP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeniden yargılanma ile
Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını ileri sürdü.

Halaçoğlu, MHP il Başkanı Mete Eke ve MHP Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özsoy
ile birlikte partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’de çok büyük bir
operasyon gerçekleştirildi. 16 Aralık’ta hiç kimse kimseyi paralel devlet olmakla
suçlamıyordu. Başbakan o tarihe kadar cemaat ile birlikte hareket ediyordu. 17 Aralık’tan
sonra başbakan fikir değiştirdi” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Bu olaylar ortaya çıkar çıkmaz, bakanların görevden derhal alınması gerekirken, aksine
tutuklanan bakan çocuklarına rağmen bakanları görevinde tuttu ve onlara bir önemli
operasyon gerçekleştirtti. Sonraki aşamalarda yüzlerce güvenlik görevlisinin yeri değiştirildi.
Çoğunluk AK Parti’nin eline geçmiş oldu. Yolsuzluğun üzerine güzel bir kılıf uyduruldu.
HSYK ile birlikte bu yeni bir biçime girdi. Đleri demokrasilerde hukuk yürütmenin, yargı
yürütmenin eline veriliyor demek ki. erşey, bir şeylerin önünü kapatmak için yapılan
çalışmadır. HSYK ile birlikte 59 madde değiştirdiler. HSYK tamamen Adalet Bakanlığı’nın
kontrolüne giren bir yargı haline geliyor. HBYK bu kararların tam olarak kanun haline
gelmesinden sonra HSYK istediği bir savcıyı istediği bir göreve getiremeyecek. Yeni üyeler
seçilmek durumunda kalacak".
Başbakan'ın niye faiz lobisinin önüne geçmediğini soran Halaçoğlu, "11 yıldır ülkeyi
yönetiyorsun niye bunların önüne geçmedin. Bunun cevabını vermek zorundasın. Namaz
kılmak bize Allah tarafından farz kılınmıştır. Sadece namaz kılmak Müslüman olarak
gösterilmez. Namaz kılarken göstermelik kılmayacaksınız. Bütün medyaya göstererek namaz
kılarsanız bunun içinde şirk vardır. Başbakan paralel yapılanmadan bahsediyor. Halbuki
Güneydoğu’da gerçek bir paralel yapı oluşturuldu. Đlginçtir ki Öcalan bile Başbakan’ı
destekliyor. Başbakan’ın bu yeni yapılanmaya göz atması gerekir. Bu da göz ardı ediliyor.
Demokratikleşme paketi adı altında hazırlanan paket içinde bu yapılanmayı destekleyecek
olan kanun teklifleri var. Bunların başında adam öldürmemiş olan teröristlerin affedileceği ve
bunlara siyaset yolunun açılacağı söz konusu. Yarın Karayılan adam öldürme ile itham
edilmediği için Türkiye’ye gelir ve TBMM’ye milletvekili olarak girer. Diğer taraftan Balyoz
ve Ergenekon ile ilgili olarak milletvekilleri serbest bırakıldı. Sadece Engin Alan içeride.
Bununla ilgili olarak sözde girişimde bulunuyorlar. Yargılanmaların yeniden yapılmasını
söylüyorlar. Yeniden yargılama meselesine karşı çıkıyoruz. Engin Alan’ın çıkması ile
Abdullah Öcalan’ın çıkmasının yolunu açacak olan düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz.
Yeniden yargılama yolu ile bugüne kadar yapılan yargılamaların tümü sorgulamaya alınabilir.
Öcalan’a kadar uzanan bir yol açılabilir. Herhangi bir kişiyi öldürmekle suçlanmadığı sadece
lider olduğu için serbest kalabilir. Türkiye bununla kesinlikle büyük bir kargaşa içine
girecektir. Bir fedakarlık yapılacaksa Engin Alan bu fedakarlığı yapacağını söylemiştir" dedi.
Yağmur ve kar yağmadığı için Kayseri’de müthiş bir hava kirliliği yaşandığını belirten
Halaçoğlu, "Kayseri Türkiye’nin en kirli şehirlerinden ikincisi. Kayseri üzerine çökmüş
sapsarı bir duman görebilirsiniz. Meclise bir araştırma önergesi vereceğim. Kayseri’de
doğalgaz var ama hava kirliliğinin olmaması lazım. Doğalgazın pahalı olması ve kömür
yardımları, kalitesiz kömürlerin yakılmasına neden oluyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5255.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Gazeteci Ahmet Çınar Ameliyat Oldu
Gazeteci Ahmet Çınar, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.Acıbadem Hastanesi’nde
yaptırdığı check-up neticesinde kalp damarlarında tıkanıklık olduğunun anlaşılması üzerine
bypass ameliyatı oldu. Ahmet Çınar’ın sağlık durumunun...
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Gazeteci Ahmet Çınar, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.
Acıbadem Hastanesi’nde yaptırdığı check-up neticesinde kalp damarlarında tıkanıklık
olduğunun anlaşılması üzerine bypass ameliyatı oldu. Ahmet Çınar’ın sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenilirken, Çınar’ın torunu Ahmet Çınar da dedesinin yanından ayrılmadı.
Gazeteci Ahmet Çınar’ı yakınları da yalnız bırakmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5256.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Domingos Paciencia Kayserispor'un Antalya
Kampına Katıldı
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, 1.5 yıllığına anlaşmaya varılan Portekizli
teknik direktör Domingos Paciencia ile ilgili olarak, "Herhangi bir pürüz çıkmazsa anlaşma
imzalayacağız" dedi.Paciencia'nın önemli kulüpleri...
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Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, 1.5 yıllığına anlaşmaya varılan Portekizli
teknik direktör Domingos Paciencia ile ilgili olarak, "Herhangi bir pürüz çıkmazsa anlaşma
imzalayacağız" dedi.
Paciencia'nın önemli kulüpleri çalıştırdığını ve tecrübeli bir teknik adam olduğunu hatırlatan
Ortaköylüoğlu, "Umut ediyorum ki başarılı kariyerini Kayserispor'da da sürdürecektir.
Kendisi şu anda Antalya kampımıza katıldı. Kendisiyle anlaşmaya vardık, herhangi bir pürüz
çıkmazsa anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5257.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayserispor, Paciencia Đle Anlaştı
Süper Toto Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, Robert Prosinecki’den boşalan teknik
direktörlük görevine Portekizli teknik adam Domingos Paciencia'yı getirdi.Sarı-kırmızılı
kulüpten yapılan açıklamada, Paciencia ile 1,5 yıllığına...
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Süper Toto Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, Robert Prosinecki’den boşalan teknik
direktörlük görevine Portekizli teknik adam Domingos Paciencia'yı getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Paciencia ile 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Kayserispor ile anlaşan Portekizli teknik adam Paciencia’nın, takımın kamp yaptığı Antalya
Belek’e gelerek çalışmalara katılacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5258.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

(özel Haber) Kontrolden Çıkıp Devrilen Tır
Kamerada
Kayseri’de devrilen TIR’ın yaklaşık 30 metre sürüklendiği trafik kazası saniye saniye
güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre H.K. (50) yönetimindeki 68 HV 500
plakalı TIR, Kayseri-Ankara karayolunun 15. kilometresinde kontrolden...
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Kayseri’de devrilen TIR’ın yaklaşık 30 metre sürüklendiği trafik kazası saniye saniye
güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre H.K. (50) yönetimindeki 68 HV 500 plakalı TIR, Kayseri-Ankara
karayolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkıp devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan şoför
H.K., olay yerine gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı
belirtildi.
Öte yandan meydana gelen trafik kazası, olay yerinde bulunan bir benzinlik istasyonunun
güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Seyir halinde bulunan TIR’ın kontrolden çıkıp
şarampole devrildiği ve yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durduğu güvenlik
kameralarınca görüntülendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5259.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Gribe Karşı Mevsime Uygun Sebze Meyve Yiyin
Özel Memorial Hastanesi'nde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Murat Apaydın, son
günlerde vatandaşların sıklıkla yaşadığı soğuk algınlığı rahatsızlığı ile ilgili olarak, "Kış
aylarında solunum yolları enfeksiyonlarından...
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Özel Memorial Hastanesi'nde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Murat Apaydın, son
günlerde vatandaşların sıklıkla yaşadığı soğuk algınlığı rahatsızlığı ile ilgili olarak, "Kış
aylarında solunum yolları enfeksiyonlarından ve gripten korunmak için biraz daha protein
ağırlıklı ve mevsim sebze ve meyvelerinden beslenilmesi çok uygun olacaktır" dedi.
Özel Memorial Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Apaydın,
vatandaşların son günlerde sıklıkla yaşadığı soğuk algınlığı rahatsızlığı ile ilgili olarak çeşitli
bilgiler verdi. Apaydın, "Gribin bulaşmasını engellemek maksadıyla bireysel ve toplumsal
alanda alınacak tedbirler vardır. Toplumsal olarak alınacak tedbirlerin başında toplu yaşam
koşullarının ve şartlarının düzeltilmesi ve toplumda grip virüsü taşıyan kişilerin süratle tedavi
edilerek hastalığın toplumdan eradike edilmesi gelmektedir. Toplu yaşam koşullarının
iyileştirilmesi deyince önceleri hep aklımıza okullar, kreşler, kışlalar, huzurevleri ve buna
benzer toplu yaşanılan yerler gelirdi. Gribi oluşturan virüsü atmosferde taşıyan 1/4 mikron
çapındaki sıvı partiküller insanların hapşırması, öksürmesi ya da konuşması esnasında dahi
saçılabilir. Bunlar kış aylarında gerek hava ısısının düşük olması gerekse nem oranın yüksek
olması gerekse de hava kirliliğinden kaynaklanan partiküller ve gaz oranlarının yüksek olması
havanın sühuneti dediğimiz doygunluğunun yüksek olmasıyla uzun süre havada asılı olarak
kalabilirler ve canlılığını koruyabilirler" diye konuştu.
Hastalanmaya müsait olan kişinin bağışıklık sistemini güçlendirecek kişisel tedbirlere değinen
Apaydın, "Özellikle uyku düzeni ile beslenmenin uygun şekilde olması ve kış aylarında
özellikle vücut ısısını koruyacak şekilde giyinmek uygun olacaktır. Kış aylarında solunum
yolları enfeksiyonlarından ve gripten korunmak için biraz daha protein ağırlıklı ve mevsimin
sebzelerinden ve meyvelerinden beslenilmesi çok uygun olacaktır. Normal beslenme
düzeninde yeteri kadar protein alanlar için ekstra bir ilave yapılmasına gerek yok ama protein
alımı bağışıklık sistemini güçlendireceği için kış aylarında biraz daha et, süt, yumurta gibi
gibi gıdaların alımına özen gösterilmesi gerekir. Virüs ve mikroplarla savaşan sebze ve
meyvelerin evlerden eksik edilmemesi çok çok önemlidir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5260.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Arama Kurtarma Ekibi Avusturya'ya Gidiyor
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. personeli, kayak ve dağcılık sporunda arama, kurtarma ve
ilk yardım tekniklerinin yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Avusturya'ya
gidiyor. 25 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek...
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Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. personeli, kayak ve dağcılık sporunda arama, kurtarma ve
ilk yardım tekniklerinin yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Avusturya'ya
gidiyor. 25 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim Avrupa Birliği
projesi kapsamında yapılacak.Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, AB
Eğitim ve Kültür Programı, Leonardo Da Vinci-Hayat Boyu Öğrenme Programı bünyesinde
'AB Ülkelerinde Kayak ve Dağcılık Sporunda Meydana Gelen Kazalarda, Arama, Kurtarma
ve Đlkyardım Tekniklerinin Yerinde Görülmesi ve Değerlendirilmesi' isimli bir projenin
yürütüldüğünü söyledi. Bu proje kapsamında Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü ile proje ortağı
olarak Avusturya'ya gideceklerini dile getiren Cıngı, "Proje 25 Ocak - 07 Şubat 2014 tarihleri
arasında gerçekleşecek. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, 112 Acil ve Erciyes Üniversitesi
Acil Tıp Anabilim Dalı da bu projenin ortaklarındandır. Uluslararası Dağ Acil Tıbbi
Müdahale birimi ICAR MEDCOM'un çalışmaları ve faaliyetleri yerinde gözlemlenecek ve
birebir uygulama yapılacak. Kayseri Erciyes A.Ş. Dağ Yönetim Şirketi olarak bu projeyi
fazlasıyla önemsiyor ve bizlere çok şey katacağına inanıyoruz. Bizde proje öncesinde
ortaklarımıza bu konulardaki tecrübelerimizi aktardık. Şirketimiz bünyesinde bulunan Pist
Güvenlik, Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından proje ortaklarımıza Erciyes'te kayak eğitimi
verdik. Proje sonrasında edindiğimiz tecrübe ve becerileri, bundan sonraki faaliyetlerimize
yansıtacak ve Kayseri Erciyes A.Ş. olarak dinamik yapımızı sürekli ayakta tutacağız" dedi.
Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Cıngı, Türkiye'nin tek dağ yönetim şirketi olduklarını da
hatırlatarak, "Misafirlerimizi güvenli bir ortamda keyifli bir kayak için Erciyes'imize
bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5261.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Okullar Arası Satranç Đl Birinciliği Tamamlandı
Okullar arası Satranç Đl Birinciliği müsabakaları 14-15 Ocak 2014 tarihleri arasında Atatürk
Spor Salonunda yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.Küçükler, yıldızlar ve
büyükler kategorilerinde müsabakaların gerçekleştiği...
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Okullar arası Satranç Đl Birinciliği müsabakaları 14-15 Ocak 2014 tarihleri arasında Atatürk
Spor Salonunda yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde müsabakaların gerçekleştiği turnuvada aynı
zamanda katılım rekoru kırıldı. Ailelerin ve okulların büyük destek verdiği müsabakalar
oldukça çekişmeli geçerken dereceye giren sporcuların ödüllerini yeni Đlçe Müdürü Atalay
Yaman takdim etti.
Minik kızlarda Develi Turan Köylüoğlu Đlkokulu'ndan Şule Keklik, minik erkeklerde
Mustafa-Müjgan Boydak Đlköğretim Okulu'ndan Mehmet Ayberk Özveren, küçük kızlarda
Hasan Polatkan Orta Okulu'ndan Lara Ballı, küçük erkeklerde Bünyan Đmamhatip
Ortaokulu'ndan Mehmet Arda Döner, yıldız kızlarda Özel Tekden Ortaokulu'ndan Vildan
Gökçe Dördüncü, yıldız erkeklerde Şehit Aziz Özkan Ortaokulu'ndan Muharrem Ensar Taşçı,
Genç kızlarda Sümer Anadolu Lisesi'nden Dilan Gön, Genç erkeklerde ise Kayseri Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi'nden M. Furkan Kılıç birinciliği kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5262.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Mazlumların Babası Çamdalı Kayseri'de
Serbest bırakılan ĐHH yöneticilerinden Recep Çamdalı bugün akşam saatlerinde Kayseri'ye
geldi.
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Van merkezli 6 ilde yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Kayseri ĐHH
Yöneticilerinden Recep Çamdalı dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Çamdalı yaklaşık 1
saat önce Kayseri'ye geldi. Çamdalı'yı havalimanında ĐHH gönüllüleri ve Kayseri Gönüllü
Kültür Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Çamdalı havalimanına indiği ilk anda
yaptığı açıklamada Yapılan yanlıştan kısa sürede dönüldüğünü ve hakim mahkemeye sevk
edilmeden serbest bırakıldığını söyledi.Çamdalı mazlumlara yapılan yardımların hız
kesmeden devam edeceğini bellirti. Haber: Mesut Davarcı (STAJYER)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5266.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri Makine Mühendisleri Odasında Genel
Kurul Heyecanı
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinin 12. Olağan Genel Kurulu düzenlenen
programla yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Mustafa Özkan aday olmadı. Genel Kurula
davetli olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu,.
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinin 12. Olağan Genel Kurulu düzenlenen
programla yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Mustafa Özkan aday olmadı. Genel Kurula
davetli olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu,
"Siyasallaştırılmayan bir hukuk sistemine ihtiyaç vardır. Hukuka siyaset sokulduğu zaman bu
millete yapılan en büyük yanlış olur" dedi.
Bir düğün salonunda yapılan genel kurula, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan
Vekili Yusuf Halaçoğlu, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan,
Makine Mühendisleri Odası üyesi ve başkan adayı Ersin Fener ve çok sayıda Makine
Mühendisleri Odası üyesi katıldı. Olağan Genel Kurulda açılış konuşması yapan Makine
Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan, "11. dönem genel kurulundan
sonra siz değerli üyelerimizden aldığımız güven oyu ve destekle seçilen yönetim kurulu
olarak bizler bu dönem içerisinde çok yoğun ve yorucu 2 yıl geçirdik. Allah'a şükür 12. Genel
Kurula anlımız açık, başımız dik meslektaşlarımızla birlik ve beraberliği kuvvetlendirerek,
artırarak ve bütün kesimlerle kolkola girerek geldik" diye konuştu.
'Makine Mühendisleri olarak bizler bu ülkenin üreten ve düşünen beyinleriyiz' diyen Özkan,
"Düşündüğümüz içinde elbette kaygılıyız. 2 yıl önceki genel kurulda da kaygılıydık. Bugün
maalesef bu kaygılarımız endişeye dönüştü. Türk - Đslam Coğrafyasında yaşanan sayısal
istikrarsızlıkların, akan kanın darbeleri, savaşların ve zulmün şiddeti giderek artmaktadır. 21.
yüzyıl dünyasının küresel aktörleri, siyonistleri, misyonerleri, haçlı ruhu, Đslam coğrafyasının
üzerine dört koldan saldırmaktadır. Ancak bu savaşta bir taraf olarak cephede yer almıyorlar.
Cephede savaşan maalesef iki tarafta da Müslümanlar var. Her yerde oluk oluk Müslüman
kanı akarken, keyifle izleyen bu güçler, bir yandan sattıkları silahlardan, bir yandan yok
pahasına el koydukları yer altı zenginliklerden, madenlerden ve petrolden elde ettikleri
paralarla güçlerine güç katıyorlar" şeklinde konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu ise, "Bu ülkenin
kalkınmasında en önemli unsurlardan biri ehil insanların ehil yerlerde görevlendirilmesidir.
Türkiye'de maalesef yetişmiş insanların heba edildiğini görüyoruz. Bugünde buna benzer
binlerce insanlar var. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi gerekir. Günümüzde hemen her şey
allak bullak olmuştur. Bir düşünün ki bir ülkede eğitim sistemi yıllardan beri yerine
oturtulamamaktadır. Eğitim sistemi bir ülkenin geleceği için çok önemlidir. Ayrıca biraz
öncede bahsettiğim gibi herkesin hukuka ihtiyacı var. Hukuk bağımsız olmak zorundadır.
Siyasallaştırılmayan bir hukuk sistemine ihtiyaç vardır. Hukuka siyaset sokulduğu zaman bu
millete yapılan en büyük yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersine Fener de, "Makine Mühendisleri
Odasının geçmişinde gerek mesleki anlamda, gerek kurumsal alanda gerekse ülkesel anlamda
önemli hizmetleri gerçekleştirmiş başkan ve yöneticiler olmuştur. Bu sayede sadece Makine
Mühendisleri Odası kapsamında değil bir çok mesleki alanda toplumun tüm kesimlerini, tüm
meslek mensuplarını kucaklayarak toplumun ve ülkenin tüm meselelerine sahip çıkarak
önemli bir meslek odası haline gelmiştir. Ürettiği projelerle, geliştirdiği strateji ve
politikalarla bir cazibe merkezi olmuştur. Odamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm
başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve tüm mensuplarımıza bu vesile ile teşekkür
ediyorum" diye konuştu.
Göreve seçilmeleriyle yapacakları çalışmalara değinen Fener, "Bütün uzmanlık
komisyonlarının aktif olarak çalışmasını sağlayarak bu komisyonların aldıkları kararlar
doğrultusunda üyelerimiz ve kamu yararına çalışmalar yapacağız. Geçmiş dönem içerisinde
yapmış olduğumuz ve KOSGEB ile ortaklaşa yürüttüğümüz 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'
bu dönem içerisinde de hız kesmeden devam edecektir. Üyelerimizin çalışma alanlarına göre
düzenli olarak sektörel bazlı toplantılar düzenleyip mesleki branşlarda elde edilen bilgi
birikimlerinin paylaşılmasını sağlayacağız. Ülke genelinde düzenlenecek fuar, seminer ve
sempozyumları destekleyen kurum olma ve üyelerimizin katılımı noktasında bir takım
çalışma programları yapacağız. Üyelerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlı
kişisel gelişim seminerlerini değişik periyotta gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Makine Mühendisleri Odasının 12. Olağan Genel Kurulunda oy kullanma işlemi yarın
09.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5267.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Liseli Gençler, Bilek Güreşinde Ter Döktü
AFSA Eğitim Kurumları Spor Kulübü ile Zinde Gençlik Spor Kulübü'nün Türkiye genelinde
organize ettiği 'Liselerarası Bilek Güreşi Yarışması'nın Kayseri ayağı yapıldı. Yarışmada
dereceye girenler, Đstanbul'da yapılacak Türkiye...
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AFSA Eğitim Kurumları Spor Kulübü ile Zinde Gençlik Spor Kulübü'nün Türkiye genelinde
organize ettiği 'Liselerarası Bilek Güreşi Yarışması'nın Kayseri ayağı yapıldı. Yarışmada
dereceye girenler, Đstanbul'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecekler.
Kayseri'deki bir lisenin spor salonunda düzenlenen Bilek Güreşi Yarışması hakkında bilgi
veren Pozitif Gençlik Spor ve Đzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu, ''AFSA Eğitim
Kurumları Spor Kulübü ve Zinde Gençlik Spor Kulübü'nün Türkiye genelinde organize ettiği
Liselerarası Bilek Güreşi Yarışması'nın Kayseri ayağını da kulüp olarak biz yapıyoruz.
Yarışmada, 12 liseden 70 sporcu toplam 120 müsabaka yapacak ve burada dereceye giren
sporcularımızı, Đstanbul'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na göndereceğiz'' dedi.

Olgunharputlu, kulüp olarak gençlik hizmetlerinin yanı sıra spor ve izcilik konularında da
gençlerin yanında olduklarını belirterek, ''Günümüz gençleri, evlerinde bilgisayar başında
zamanlarını geçiriyorlar. Biz gençlerimizi doğayla buluşturmak ve spor yaptırarak zinde
kalmalarını sağlamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
Bilek Güreşi yarışmasında önce hakemler kurallar hakkında sporculara bilgiler verdikten
sonra kilolarına göre eşleşen liseli gençler, rakiplerini yenerek birinciliği almak için mücadele
verdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5268.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri Düğün Adetleri (2)
Geleceğin inşaası geçmişin hazinesinde yatar. Bizler o hazineleri aramak, bulmak ve sunmak
zorundayız. Aksi durumda bizi helakın sınırına getiren o modern anlayışın ahlaksızlığına
teslim oluruz. Biz bu teslimiyete karşı geçmişi hatırlatıyor ve bu niyetle siz değerli
okuyucularımız için hazırladığımız “Kayseri Düğün Adetleri”nin ikincisini paylaşıyoruz.
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Söz kesmek – Kahve almak
Kadınlar kendi aralarında anlaştıktan sonra, işe kesinlik kazandırmak için oğlanın babası
amcası ve bir-iki yakın akrabası hemen ertesi gün kızın babasının işyerine işyeri yoksa ya da
müsait değilse akşam evine giderler. Kız babası misafirlere oldukça rağbet gösterir. Đkramda
bulunmak için birçok şey teklif eder. Fakat misafirler ille de kahve içmek isterler. Kızın
babasının babası yoksa annesinin babası kahveyi dedenin vermesi için misafirlere çay ve
meyve gibi ikramlarda bulunur. Misafirlerde dedenin varlığını bildikleri için kahve içmekte
fazla ısrar etmezler. Fakat her iki dede de hayatta yoksa kız babasından kahveyi almadan yani
kahve içmeden gitmezler. Dede varsa hemen ertesi gün yine oğlanın babası, amcası, dayısı
dedeye giderler. Çok önceleri yanlarına bir de imam ve her iki tarafın tanıdığı saygınlığı olan
birini daha alırlarmış. Dededen yine kahveyi isterler. Dede de ısrar etmelerini bekler. Böylece
güya kızı ağıra satmış olur. Misafirler kahveyi içmeye muvaffak olunca kızı resmen
kendilerine bağlamış ve söz kesmiş olurlar. Kahveler içildikten hemen sonra varsa imam
yoksa bulunanların en yaşlısı Kur’an okur, dua eder. Diğer ikramlardan sonra büyük kahvenin
Türkiye’nin hemen her yerinde kız isteyene ‘Verdim’ demek ayıp sayılır. Birçok bölgede
olduğu gibi Kayseri’de de ‘kahve verilir. Böylece muhatap olumlu cevap almış olur.
Kahve
Bu toplantı kız evinde olur. Toplantıda kız ve oğlan evinin uzak-yakın bütün akrabalarıyla,
oğlanın arkadaşları katılır. Ev çok kalabalık olur. Kız ve oğlan evi birkaç gün önce
akrabalarına haber göndererek ‘Cumartesi akşamı kahveye buyuracaksınız’ dedirtir. Bu davet
yalnız erkekler içindir ve bu davete damat adayı katılmaz.

Oğlan evi Cuma veya cumartesi günü öğleden önce gereğinden fazlaca toz şeker ve pastayı
ailenin diğer erkek çocuğuyla yoksa yakın akrabalardan birinin oğluyla kız evine gönderir.
önceleri kız evi toz şekeri eriterek şerbet yapardı. Sonraları toz şekerin yerini hazır meyve
suyu, yaş pasta veya rulo pasta aldı. Bu gönderilenlerin arasında kahve yoktur. Fakat nişanda
dağıtılacak olan nişan şekeri vardır. Kız evi hediyeleri getiren çocuğa ya mendil ya kravat ya
da 100 ile 500 lira para verir.
Akşam namazından sonra bütün davetliler gelmeye başlarlar. Đlk önce yaşlılardan başlanarak
fincan fincan kahve taşınır. Bundan sonra büyük ve geniş şerbet tepsisi odanın ortasındaki bir
sehpanın üzerine konur. Tepsinin içi bardak dolu. Üstü bir tülle kapalı, tülün üstünde de bir
ipek mendil vardır. Tepsi ortaya gelince bir hafız Kur’an okur. Çiftlerin mutluluğu için dua
eder. Duanın akabinde damat adayının en yakın bekar akrabasından biri tepsiye doğru ilerler,
hemen mendili cebine koyar. Tülü açıp birine verir. (Bu tül sonra sürahiye sarılacaktır.)
Tepsiyi alıp bir-iki misafire ikram ettikten sonra kız evine mensup bir gence devreder.
Şerbetin ya da meyve suyunun yanında kurabiye yaş pasta ya da rulo pastalarda ikram edilir.
Oğlan evi gençleri kız evi mensuplarına fark ettirmeden evden bazı eşyaları geri verilmek
üzere çalıp damat adayına götürerek bahşiş alırlar. Bunlar basit bardak, bardak altı, kül tablası
olduğu gibi, sedir yastığı, vazo, saksı, sandalye, çerçeve gibi hacimli eşyalar çalmaya
muvaffak olanlar da görülebilir.
Misafirlere en son şeker ve çikolata ikram edilir. Bu sırada bir sürahi şerbet veya meyve
suyuyla doldurularak tüle sarılır, kurdeleyle bağlanır. Bu sürahiyi damat adayına veren genç,
damat adayı tarafından mükafatlandırılacağı için, sürahi kız evindeyken damat adayının
arkadaşları tarafından kapışılır.
Misafirler giderken oğlanın babası ve amcası kız evine verilmek üzere, kapıda yolcu
edenlerden birine ‘kahve parası’ verirler. Verilecek para konusunda daha önce anlaşırlar.
Örneğin baba bin lira vermişse anne 500 lira verir.
Dini Nikah
Dini nikah önceleri düğün haftası içinde yapılırdı. Bu yüzden nikahları kıyılmamış gençler de
Đslam dinince birbirlerine haram ve namahrem oldukları için genellikle gerdeğe kadar
görüşemezlermiş. Fakat bu anlayış giderek kaybolarak günümüzde hiç kalmamıştır. Şimdi
dini nikah söz kesimi ve kahveden hemen sonra yapılıyor. böylece birbirlerinin helalleri
sayıldıklarından aylarca nişanlılık devresi yaşayabiliyorlar.
Dini nikah genellikle kız ve oğlan olmadan onların vekilleriyle yapılır. Vekiller genellikle
ikişer erkek olur. Vekiller kadınsa bir erkeğe iki kadın olması lazımdır. Vekillerin aklı başında
ve kötülük yapmak istemeyecek güvenilir insanlar olması lazımdır. Nikahın kıyılması
esnasında daha çok oğlanın düşmanları (kızın da olabilir) gerdek gecesinde oğlanı iktidarsız
kılmak için sihir ve büyü yaparak oğlanı bağlarlar. Bu bağlanmalar çeşitli yollardan
yapılabilir. Duvara veya tavana çivi çakmak bir tipi düğümlemek ağzı açık bir çakı bıçağını
kapamak gibi… Bu gibi büyüsel hareketler hep nikah arasında olacağı için, nikah kıyan hoca
herkesin elini dizinin üstünde görmek ister. Nikahın kıyılacağı zaman ve mekan hoca ve
vekillerden başka hiç kimseye bildirilmez. Bu gelenek hala devam eder ve nikahlar gizli
kıyılır.
Hazırlayan: Bünyamin Gülteki
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5269.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayseri’deki Cambridge
Kayseri’de hayırsever Aliye Boydak’ın adını taşıyan kolejde, Cambridge Koleji’nin eğitim
programı uygulanıyor. Aliye Boydak Koleji Müdürü Ali Yüksel, ''Okulumuz, Cambridge
Okulu olmaya hak kazanmıştır ve Kayseri’ye gelecek yabancıların...
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Kayseri’de hayırsever Aliye Boydak’ın adını taşıyan kolejde, Cambridge Koleji’nin eğitim
programı uygulanıyor. Aliye Boydak Koleji Müdürü Ali Yüksel, ''Okulumuz, Cambridge
Okulu olmaya hak kazanmıştır ve Kayseri’ye gelecek yabancıların çocuklarına tam eğitim
verebilecek kapasitededir’’ dedi.
Okuldaki eğitimle ilgili ĐHA muhabirine açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ali Yüksel,
okullarının eğitim kalitesi ve niteliği açısından Kayseri’deki eksikliği giderdiğini belirterek,
''Okulumuz geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kılıçaslan Eğitim Kurumları tarafından açılmıştır.
Boydak ailesinden Aliye Boydak hanımefendinin katkılarıyla kurulan okulumuz, 1’inci
sınıftan 8’inci sınıfa kadar eğitim vermektedir. Okulumuz ayrıca, Cambridge Üniversitesi’ne
bağlı olmakla birlikte Cambridge Okulu olmaya da hak kazanmıştır. Bunun anlamı ise burada
okuyan yabancı öğrenciler, Đngilizce eğitimlerini tam olarak alabilmekteler. Bunun yanında
Türk öğrencilerimiz de Đngilizcelerini tam olarak geliştirmek için bu programdan
faydalanacaktır. Bu programın asıl amacı ise Đngilizce’yi sadece Đngilizce dersinde değil de,
fen, matematik, coğrafya ve tarih gibi derslerde de kullanmayı sağlamaktır’’ ifadelerini
kullandı.
Okulun, Kayseri’ye gelecek olan yabancıların çocuklarına tam eğitim verebilecek kapasitede
olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Ali Yüksel, şunları kaydetti:
''Öğretim kadromuz da bu şekilde şekillenmiştir. Şu an itibarıyla 4 yabancı öğretmenimiz var.
Bunlar kendi alanlarında uzmanlar. Aynı zamanda 1’inci ve 4’üncü sınıflar arasında 2 tane
yabancı öğretmenimiz, çocukların Đngilizce ve Matematik derslerine girmektedir.
Kayserispor eski Teknik Direktörü Hırvat vatandaşı Robert Prosinecki’nin 2 kızı da
okulumuzda okuyordu. Kızlarından biri 4’üncü, diğeri ise 8’inci sınıfta okudu. Okul dönemi
bitene kadar burada beraber okudular. Babası Kayserispor’u bırakınca, ailece ülkelerine
döndüler.’’
Kayseri’de şimdiye kadar 1’inci sınıftan başlayarak 8’inci sınıfa kadar Đngilizce eğitim
verecek, uluslar arası standarda sahip bir okulun eksikliğinin yaşandığını belirten Yüksel,
''Yelkenoğlu ve Kılıçaslan Liseleri, 9.,10.,11. ve 12’inci sınıflarda tamamıyla Đngilizce eğitim
vermektedir. Fakat 1’inci ve 8’inci sınıflarda bir eksiklik vardı. Kılıçaslan Eğitim Kurumları
bu eksikliğin farkına varıp Aliye Boydak Đlkokulu ile Ortaokulu’nu bu amaçla açtılar. Şu an
için Kayseri’de bulunan yabancılar, 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar çocuklarını rahatlıkla,
dünya standartlarında bir eğitim almak için buraya getirebilirler’’ diye konuştu.
Ünlü Teknik Direktör Robert Prosinecki’nin Kayseri’ye geldiğinde en büyük endişesinin,
çocuklarının nerede okuyacağı konusu olduğunu dile getiren Ali Yüksel, ''Prosinecki,
okulumuzu ziyaret ettiğinde, okulumuzun aynı zamanda bir Cambridge Okulu olduğunu
öğrendikten sonra hiçbir tereddütü kalmadı’’ dedi.

Prosinecki, okulu ziyaretinde ülkesinin milli takımının formasını da imzalayıp okula hediye
etmiş.
OKULUN MASKOTU ALEXANDRA VE ZEYNEP
Annesi Erciyes Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan 9 yaşındaki Romanya vatandaşı
Alexandra ile babası Tanzanyalı bir doktor olan Zeynep, Aliye Boydak Koleji’nin maskotu
oldular. Alexandra Kayseri’ye henüz yeni gelmiş olmasına rağmen, okuluna ve arkadaşlarına
kısa sürede uyum sağlamış.
Türkiye’de ve Kayseri’de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Alexandra, arkadaşlarıyla
birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynuyor. Türkçe’yi de öğrenmeye başlayan Alexandra,
''Kayseri’yi seviyorum’’ derken gözlerinin içi gülüyor.
Babası Tanzanyalı olan 8 yaşındaki Zeynep ise Kayseri’de doğmuş. Babası özel bir hastanede
doktor olarak çalışan Zeynep ise, teninin rengi nedeniyle okulda dikkat çeken bir öğrenci.
Okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirten küçük Zeynep, rahat ve içten
tavırlarıyla arkadaşlarıyla çoktan kaynaşmış.
DERSLER ĐNGĐLĐZCE
Okuldaki derslerin neredeyse tamamı Đngilizce veriliyor. Okulda görevli 4 yabancı öğretmen,
tüm dersleri Đngilizce olarak anlatıyorlar. Đngilizce dersi alan Türk öğrenciler ise derse hayli
ilgililer. Yabancı uyruklu öğretmenlerinin dersteki sorularına hep birlikte Đngilizce olarak
cevap veriyorlar.
Bu arada, okuldaki eğitim Cambridge Okulu ile paralel olduğu için, okuldan ayrılmak
durumunda olan bir öğrenci, dünyanın herhangi bir yerindeki Cambridge Koleji’nde ya da
aynı denklikteki bir okulda eğitim programı kaybı yaşamadan rahatlıkla okuyabiliyor. Okul
kitapları da Cambridge Koleji’yle aynı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5270.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Vali Düzgün Esnafı Ziyaret etti
Vali Orhan Düzgün, kentin gelişiminde önemli görev üstlenen esnaflara yönelik düzenlediği
ziyaretlerini sürdürdü.Vali Düzgün, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık ile birlikte ilk olarak Hunat Cami çevresindeki...
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Vali Orhan Düzgün, kentin gelişiminde önemli görev üstlenen esnaflara yönelik düzenlediği
ziyaretlerini sürdürdü.
Vali Düzgün, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ile
birlikte ilk olarak Hunat Cami çevresindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar
temennisinde bulundu. Çay ocağındaki vatandaşların isteğini kırmayarak bir süre burada
oturan ve ikram edilen çayla birlikte vatandaşlarla güncel konulara ilişkin sohbet eden Vali
Düzgün yol güzergâhındaki esnafları da ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.

Vali Düzgün daha sonra Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı’yı da ziyaret ederek esnaflarla ve
alış veriş yapan bazı vatandaşlarla görüşerek istek ve önerilerini dinledi.
Vali Düzgün’ü aralarında gören esnaf ve vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5271.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Makine Mühendisleri Odası 12. Olağan Genel
Kurulu
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nde(TMMOB) 12. Olağan Genel Kurul
yapıldı.Genel kurula mevcut yönetim kurulu tek listeyle aday olurken, genel kurula oda
yöneticileri ve üyeler katıldı. Meslekte birlik yapısını teşkil ettiklerini...
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nde(TMMOB) 12. Olağan Genel Kurul yapıldı.
Genel kurula mevcut yönetim kurulu tek listeyle aday olurken, genel kurula oda yöneticileri
ve üyeler katıldı. Meslekte birlik yapısını teşkil ettiklerini ve tek listeyle seçime girdiklerini
ifade eden Mevcut başkan ve tek aday Mustafa Özkan, “Makine Mühendisleri Odası Kayseri
Şubesi’nde 8 senedir yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Son 2 senesini sayman üye olarak
icra ettik. BU dönem içerisinde danışma kurullarımızın, istişare heyetlerimizin ve yönetim
kurulunun yönlendirmesiyle aday olmaya karar verdik ve geçtiğimiz süre içerisinde de
adaylığımızı açıkladık. Bugün de burada 12. Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Kayseri
olarak bu dönem içerisinde meslekte birlik yapısını teşkil ettik ve tek liste olarak seçime
girdik. Bundan sonraki süreç içerisinde de, öncesinde olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde
ortak karar alma, ortak karar verme, istişareye dayalı bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı
yürüteceğiz” diye konuştu.
Hizmet anlayışıyla gayret göstereceklerini belirten Özkan, “Gerek mesleğimizde ortaya çıkan
problemlerin çözülmesi noktasında, gerekse mesleğimize ve meslektaşlarımıza, ilimize ve
ülkemize hizmet anlayışı içerisinde bir gayret göstereceğiz. Umut ediyorum ki bu genel kurul,
hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.
Makine Mühendisleri Odası’nın 12. Olağan Genel Kurulunda oy kullanma işlemi saat
17.00’da sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5272.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kızılırmak'ta Kaybolan Ebubekir Çelebi’yi
Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri’de 4 ay 23 gün önce Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atan aracından kaybolan
sürücüsü Ebubekir Çelebi’yi arama çalışmaları devam ediyor.29 Ağustos günü Kızılırmak
Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı...
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Kayseri’de 4 ay 23 gün önce Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atan aracından kaybolan
sürücüsü Ebubekir Çelebi’yi arama çalışmaları devam ediyor.
29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı
otomobil takla atmış ancak sürücü tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Çelebi'nin
kaybolmasından 4 ay 17 gün sonra olay yerine gelen Ankara Jandarma Komutanlığı Özel
Asayiş Kuvvetler Komutanlığına bağlı 10 kişilik su altı timi, bölgede arama çalışması başlattı.
13 Ocak 2014 Salı günü yeniden başlatılan arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.
Köprünün bulunduğu bölgedeki suyun derinliğinin 4 metre civarında olduğu, zaman zaman
sığ ve bulanık olduğu ifade edilirken, Jandarma Arama Kurtarma timi dalgıçlarının Çelebi'yi
suda arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin, arama çalışmalarını Kızılırmak
köprüsünün altından başlayarak, köprünün 2 yanında 500 metrelik mesafenin her noktasını
tarayarak gerçekleştirdiği ifade edildi.
Jandarma ekipleri arama yaparken, kaybolan Ebubekir Çelebi’nin eşi Elmas Çelebi ile oğlu
Cüneyt Çelebi, merakla gözlerle çalışmaları izliyor. Acılı eş Elmas Çelebi, eşinin ölü de olsa
bulunmasını istediğini belirterek, ''Çocuklarımla birlikte perişan olduk. Devlet
büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Gece kalkıyorlar,
yorgan döşek arıyorlar. Yedi çocuğumla ortada kaldım. Ben babasız öksüz büyüdüm,
çocuklarım da öksüz kaldı. Hiçbir gelirimiz yok, devletimiz bize yardım etsin. Bizi bu
sıkıntıdan kurtarsınlar’’ dedi.
Jandarma arama ekibinin, 7 çocuk babası Ebubekir Çelebi'yi arama çalışmalarının bir süre
daha devam edeceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5273.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Erciyes'te Snow Academia Kayak Kursu Açıldı
Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde
bulunan Erciyes A.Ş. olarak Snow Academia kayak kursu açtıklarını kaydederek, Erciyes
kayak kursu vermeye tek yetkili yerin Snow Academia olduğunu kaydetti....
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Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde
bulunan Erciyes A.Ş. olarak Snow Academia kayak kursu açtıklarını kaydederek, Erciyes
kayak kursu vermeye tek yetkili yerin Snow Academia olduğunu kaydetti. Cıngı ayrıca,
sömestre döneminde otellerin özellikle haftasonu doluluk oranlarının yüzde 100'lere yakın
duruma geldiğini söyledi.
Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, hem yeni açtıkları Snow Academia kayak
kursu hemde sömestre tatilinde otellerin doluluk oranları ile ilgili bilgiler verdi. Cıngı,
"Bildiğiniz gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes'i dünya çapında bir kayak ve
turizm merkezi haline getirmek için yapmış olduğu çalışmalar devam ediyor. Erciyes dağında
her geçen gün master planının etkilerini yaşıyoruz. Daha öncesinden başı boş yapıda organize
edilen kış turizmi artık Erciyes dağında Kayseri Erciyes A.Ş.'mizin eliyle Kayseri Büyükşehir
Belediyemiz tarafından yönetiliyor. Erciyes dağındaki bütün faaliyetler ve düzenin
sağlanması hem sportif hem de turistik maksatlarla Erciyes dağının her türlü kullanımını
Erciyes A.Ş. yönetiyor" diye konuştu.
Yaptıkları eğitim faaliyetlerine dikkat çeken Cıngı, "Bunun içerisinde daha öncesinde bir
ölçüde kanayan bir yara olan eğitim faaliyetine el attık. Daha önce Erciyes dağında bir takım
istenmeyen hadiseler bulunmaktaydı. Eğitimi olmayan insanların eğitim vermeleri söz
konusuydu. Kayak bilen bir çok insan kayak öğretmenliği yapabileceğini de zannederek
kayak eğitimi vermeye kalkışıyordu. Bu yıldan itibaren başlatmış olduğumuz sistemle Kayseri
Erciyes A.Ş. bünyesinde kurulan kayak okulumuz Erciyes dağının tek yetkili merkezi haline
geldi ve Erciyes dağında daha öncesinden kurulu bulunan Kayak Öğretmenleri Derneği ile
yapmış olduğumuz protokol neticesinde kayak öğretmenlerimiz Erciyes A.Ş.'nin Snow
Academia kayak okulu bünyesinde faaliyet gösterecekler. Snow Academia sadece düzenleyici
bir kurum olarak faaliyet gösterecek. Yine kayak hocalarımız Snow Academia'ya hizmet
etmiş olacaklar" şeklinde konuştu.
'Biz kayak eğitiminin tüm şehrimize ve ülkemize yaygınlaşmasına çok önem veriyoruz' diyen
Cıngı, "Büyükşehir Belediyemizin Erciyes'e 300 milyon Euroluk bir yatırımı var. Erciyes dağı
gerçekten dünya klasmanında bir kayak merkezi haline geldi. Bu kayak merkezinden de
mümkün olduğunca bütün toplum kitlelerinin faydalanmasını istiyoruz. Bunun içinde tabi ki
azami istifadeyi sağlamak için insanların kayak yapması gerekiyor. Snow Academia olarak
bizler stratejimizi bütün gelir seviyesindeki vatandaşlarımıza kayak öğretmek olarak kurmuş
bulunmaktayız. Çünkü kayak sporu biraz zengin sporu olarak bilinmektedir. Şimdiye kadarki
uygulanmış fiyatlama politikaları ile biz bunun tamamen yanlış olduğunu, normal bir gelire
sahip vatandaşlarımızında Erciyes dağındaki bütün imkanlardan faydalanabileceğini ispat

ettik. Bundan sonra kayak eğitiminin de dar gelirli vatandaşlarımızın, orta gelirli
vatandaşlarımızın çocuklarına verilerek Erciyes dağında tüm ülke ve dünya insanlarının
faydalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sömestr tatilinin yaklaştığına dikkat çeken Cıngı, "Bilindiği üzere Erciyes dağımız
Büyükşehir Belediyemizin yatırımları sonucunda ortaya çıkan suni karlama sistemlerimiz ile
Aralık ayının başından beri kayakseverlere hizmet veriyor. Maalesef ülke olarak kar açısından
sıkıntılı bir kış geçiriyoruz. Bütün dağlarımızda çok nadir yaşadığımız bir karsızlık var. Fakat
Erciyes çok şükür yapay kar ile bütün pistlerimiz açık durumda. Dolayısıyla ülkemizin bir çok
şehrinden kayak meraklıları Erciyes'e akın ediyorlar. Sömestre içinde şimdiden
rezervasyonlar yapılıyor ve otellerde özellikle haftasonu doluluk oranlarımız yüzde 100'lere
yakın durumda bulunuyor. Zannediyorum şimdiye kadar rezervasyon yaptırmamış
vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz varsa ellerini çabuk tutsunlar. Muhtemelen bu hafta
içerisinde otellerimizde yer kalmayacaktır. Sömestre döneminde Erciyes dağında çok büyük
bir yoğunluk bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5274.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Ülkücü Gençlik, Uyuşturucuya Karşı
Kayseri Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Sorumlusu Salih Bayraktar, ''Geleceğin teminatı
olan milli ve manevi değerlere sahip vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dolu tarihinden gurur
duyan, yüksek ahlak, şahsiyet ve ruh sahibi nesiller olarak...
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Kayseri Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Sorumlusu Salih Bayraktar, ''Geleceğin teminatı
olan milli ve manevi değerlere sahip vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dolu tarihinden gurur
duyan, yüksek ahlak, şahsiyet ve ruh sahibi nesiller olarak yetişmek için tüm imkanlarını
seferber eden ülkücü gençlik, uyuşturucuya hayır diyor'' dedi.
Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Melikgazi ilçesi Belsin semtinde 'Uyuşturucuya Hayır'
programı düzenlendi. Programda bir basın açıklaması yapan Kayseri Ülkü Ocakları
Ortaöğretim Birim Sorumlusu Salih Bayraktar, günümüz dünyasında sınır tanımaz hale gelen
madde kullanımının, birçok suça zemin hazırlaması nedeniyle sosyal dokuyu bozduğunu,
kişisel gelişim ve başarıyı olumsuz etkilediğini, toplumsal kalkınma ve istikrara büyük darbe
vurduğunu söyledi. Bayraktar, ''Madde kullanımı sorununun çok yönlü olması nedeniyle,
sadece güvenlik tedbirleriyle sonuç almak mümkün olmadığından, uyuşturucu madde
kaçakçılığının engellenmesine yönelik operasyonların yanı sıra madde kullanımı riskine karşı
gençlerimizi koruyucu sosyal projelerin uygulanması da son derece önemlidir. Göz bebeğimiz
olan gençlerin, fikri, ruhi ve maddi tehlikelerden uzak tutulması gerektiği, ülke geleceğinin
sağlıklı iyi yetişmiş gençlerle inşa edileceği unutulmaması gereken gerçektir. Ülkücü hareket
olarak bu yolda üstlendiğimiz misyonun manevi öneminin farkındayız ve buna göre hareket
edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Varlığımızın teminatı olan gençleri okuyan, düşünen ve üreten bireyler olarak yetiştirmenin,
Ülkücü hareketin en büyük hedeflerinden olduğunu vurgulayan Bayraktar, ''Bunun için de
uyuşmayan, uyuşturulamayan, uyuşturucuya müptela olmamış gençlere ihtiyacımız var. Onun
için tekrar söylüyoruz ki, sıra çocuğunuza gelmeden bu sese kulak veriniz. Allah'ın kendi
nuruyla şereflendirdiği biz insanlar, ona layık olmayı ve onun bizlere en güzel hediyesi olan
çocuklarımızı yetiştirebilmeyi başarabiliyor muyuz? Benim oğlum, benim kızım yapmaz
demeyin. Bağımlılık herkes için eşittir'' diye konuştu.
Açıklamanın ardından 'Ülkücü Yemini' eden gençler, olaysız bir şekilde dağıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5275.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đdris Naim Şahin Kayseri’de
Đçişleri eski Bakanı Đdris Naim Şahin, arkadaşı Ahmet Selvi’nin babası Mehmet Selvi’nin
cenazesine katılmak için Kayseri’ye geldi.Đçişleri eski Bakanı Đdris Naim Şahin kara yolu ile
geldiği Kayseri’de ilk olarak valiliği ziyaret...
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Đçişleri eski Bakanı Đdris Naim Şahin, arkadaşı Ahmet Selvi’nin babası Mehmet Selvi’nin
cenazesine katılmak için Kayseri’ye geldi.
Đçişleri eski Bakanı Đdris Naim Şahin kara yolu ile geldiği Kayseri’de ilk olarak valiliği
ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5277.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

2014 Yılında Her Melikgaziliye 451 Lira 50
Kuruş Hizmet Ve Yatırım Borcu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı bütçesinin Melikgazi Belediyesi
Meclisince 230 milyon lira olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2014 yılı bütçesi ile Ağırnas
ve Sarımsaklı bölge halkına da hizmet sunulacağını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı bütçesinin Melikgazi Belediyesi
Meclisince 230 milyon lira olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2014 yılı bütçesi ile Ağırnas
ve Sarımsaklı bölge halkına da hizmet sunulacağını söyledi.2014 yılı bütçesinin 230 milyon
lira olduğunu ve bunun 197 milyon 800 bin liralık bölümün yatırıma ve hizmete yönelik
olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesinin bütçeleri, bütçelerin
gerçekleşme oranları; yatırım ve hizmetleri hakkında fikir vermektedir. Çünkü bütçelerin
genellikle % 85’den fazlası yatırım ve hizmetlerde kullanılmaktadır. Bütçe gerçekleşme
oranları ise çok yüksek olmaktadır. Son 15 yıldır yapılan yatırımlar, ilçemizin fiziki haritasını
değişmiştir. Gecekondusuz bir yerleşim, cadde ve kaldırımlarında el arabası bulunmayan,
sokaklarında at arabası olmayan bir şehir olarak merkez ile ilçenin en uçra yerinde aynı
hizmet kalitesi yatarımlar yapılmaktadır. Aynı şekilde 2014 yılı bütçemiz ile
gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler ile semtlerin değil ilçenin fiziki yapısı değişecektir.
Katılımcı bir demokrasi ile bir yönetim sergilenecek olup, melikgazi hizmeti her yerde
olacaktır. “ dedi.Melikgazi ilçesinin 509.309 kişi olduğunu 2014 yılı bütçesinin 230 milyon
lira olarak kabul edildiğini buna göre her Melikgaziliye 451 lira 50 kuruşluk bir yatırım
gerçekleştirileceğini kaydeden Memduh Büyükkılıç, bütçenin tutarının dahi bir anlam ifade
ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5278.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Elektrikçiler Ve Elektronikçiler Odası’nda
Seçim
Kayseri Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleştiriliyor.Đl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen genel kurula Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Đl Müdürü Kamil Akçadırcı,...
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Kayseri Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleştiriliyor.
Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen genel kurula Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan ve Kayseri Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası üyeleri katıldı.Divan
Başkanlığı’nın seçiminden sonra açılış konuşması yapan Elektrikçiler ve Elektronikçiler
Odası Başkanı Mehmet Alan, yapılan çalışmalarla her zaman üyelerin yanında olduklarını
söyleyerek, “Bundan sonra da yaptığımız hizmetlerle üyelerimizin yanında olacağız”
dedi.Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası’nın 17. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan
Mehmet Alan seçime tek liste ile giriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5279.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kadına Şiddet Kadınlar Tarafından Protesto
Edildi
Kayseri Kadın Dayanışma Derneği Girişimi üyeleri, kadına yönelik şiddet olaylarını ve çocuk
yaşta evlendirmeleri protesto etti.Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Kayseri Kadın
Dayanışma Derneği Girişimi üyeleri, kadına yönelik şiddet...
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Kayseri Kadın Dayanışma Derneği Girişimi üyeleri, kadına yönelik şiddet olaylarını ve çocuk
yaşta evlendirmeleri protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Kayseri Kadın Dayanışma Derneği Girişimi üyeleri,
kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Yapılan
açıklamada Kadın Dayanışma Derneği Girişimi üyeleri, “Son 10 yılda kadına yönelik şiddet
olayları bin 400 oranında arttı. Her gün 5 kadın öldürülüyor. Taciz ve tecavüz olaylarında
inanılması güç, akıl almaz bir artış var. Kadınlar evlere hapsolmak zorunda kalırken,
tecavüzcüler mahkemelerde ‘rızası vardı’ bahaneleriyle aklanıp serbest bırakılıyor. Đçişleri
Bakanlığı’nın rakamlarına göre, 18 yaş altında evlenenlerin toplam sayısı 134 bin 629 oldu.
Uluslar arası Kadın Araştırmaları Merkezi’nin verişlerine göre ise, bugün dünyada 63 milyon
olan çocuk gelin sayısı 10 yıl sonra 100 milyona ulaşacak” ifadelerine yer verdi.
2013 yılında Türkiye’de 237 bin kadının öldürüldüğünü belirten Kadın Dayanışma Derneği
Girişimi üyelerince, “Kadınların yüzde 15’i boşanmak istedikleri için öldürüldü. Kadınların
yüzde 13,5’i şiddet gördükleri için şikayetçi olduğu ya da koruma kararı çıkarttığı halde
öldürüldü” denildi.
Acilen önlem alınması gerektiğinin altını çizen Kadın Dayanışma Derneği Girişimi üyeleri
açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Çocuk gelinlik, çocuğun cinsel ve ticari sömürüsü olarak tanımlanmalıdır. Çocuk yaşta
evliliğin tamamen yasaklanması ile ilgili karar vericiler irade gösterip, bunu yazılı mevzuat
haline getirmelidir. Merkezde ve taşrada resmi kurum çalışanlarının haberdar oldukları çocuk
evliliklerini şikayet etmemelerinin Kabahatler Kanunu’nda yaptırımı olmalıdır. Yerel
yönetimler çocuk yaşta evliliklerin halk sağlığı açısından zararlarını ve hukuken de suç
olduğu bilgisini il ve ilçelerde yaygınlaştırmalıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5282.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Đçişleri Eski Bakanı Şahin Kayseri’de Cenaze
Namazına Katıldı
Đçişleri eski Bakanı Đdris Naim Şahin, Kayseri’de, arkadaşı Ahmet Selvi’nin babası Mehmet
Selvi’nin cenaze namazına katıldı.83 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Selvi’nin Camii
Kebir Camii’nde, öğle namazını müteakiben kılınan...
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Đçişleri eski Bakanı Đdris Naim Şahin, Kayseri’de, arkadaşı Ahmet Selvi’nin babası Mehmet
Selvi’nin cenaze namazına katıldı.
83 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Selvi’nin Camii Kebir Camii’nde, öğle namazını
müteakiben kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık
Yakut, Đçişleri Eski Bakanı Đdris Naim Şahin, Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve
vatandaşlar katıldı. Arkadaşının babasının cenaze namazına katılan Đçişleri Eski Bakanı Đdris
Naim Şahin, şöyle konuştu: “Çok yakın bir arkadaşımın babası rahmetli Mehmet Bey. Oğlu
Ahmet Selvi Bey diş doktorudur. Kayseri’nin yetiştirdiği güzel insanlardan biridir. Aynı sene
içerisinde annesini kaybetmişti yani rahmetlinin eşi de vefat etmişti. Bugün fırsat oldu haber
aldım. Cenaze için geldim birçok dost ve arkadaş gibi bugün Kayseri’deyiz. Allah rahmet
eylesin diyoruz. O vesileyle önceki dönem milletvekili arkadaşımızın annesinin de cenazesine
katılmış olduk. Ona da rahmet diliyoruz. Bu vesileyle bütün geçmişlerimize rahmet diliyoruz.
Yaşayanlara da, herkese, milletimize sağlık, mutluluk ve umut dolu bir hayat diliyoruz.”
Mehmet Selvi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5283.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Avukatlar Korosu’ndan Avukatlara Türk Sanat
Musikisi Konseri
Kayseri Barosu tarafından düzenlenen gecede Avukatlar Korosu, baro çalışanlarına ve
avukatlara Türk Sanat Musikisi konseri verdi.Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür
Merkezi’nde düzenlenen konser saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal...
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Kayseri Barosu tarafından düzenlenen gecede Avukatlar Korosu, baro çalışanlarına ve
avukatlara Türk Sanat Musikisi konseri verdi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser saygı duruşunda
bulunulmasının ve Đstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Konsere, Kayseri
Barosu’nda çalışanlar ve avukatlar katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği gecede, Avukatlar
Korosu birbirinden güzel şarkıları seslendirerek, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Baro Genel Sekreteri Avukat Erhan Bahar, baro
çalışanlarının stres atması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bahar,
“Meslektaşlarımın aileleri ile birlikte katıldıkları gecede stres atıyorlar. Tamamı avukatlardan
oluşan Avukatlar Korosu da birbirinden güzel şarkıları seslendiriyor. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim” dedi.
Düzenlenen konser, Türk Sanat Musikisi eserlerinin seslendirilmesi ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5284.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

Kayserispor Teknik Direktörü Domıngos
Pacıencıa Kadir Has Stadyumunu Gezdi
Kayserispor Teknik Direktörü Domingos Paciencia, özel uçakla geldiği Kayseri’de Kadir Has
Stadyumu'nu ve Kayserispor Tesisleri'ni gezdi.Özel uçakla Kayseri’ye gelen Paciencia, Kadir
Has Stadyumu’nda Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma’dan...
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Kayserispor Teknik Direktörü Domingos Paciencia, özel uçakla geldiği Kayseri’de Kadir Has
Stadyumu'nu ve Kayserispor Tesisleri'ni gezdi.
Özel uçakla Kayseri’ye gelen Paciencia, Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor Genel
Menajeri Süleyman Hurma’dan bilgi aldı. Paciencia, Kadir Has Stadyumu’nda yaptığı
açıklamada, "Yüksek bir iştah ve yüksek bir arzu ile Kayseri’ye geldik. Kayserispor’un ne
ölçekte bir takım olduğunu biliyorum. Buraya gelerek maçları oynayacağımız stadyuma bir
ziyaret gerçekleştirdik. Büyük takımların sahip olabileceği bir imkan var. Kayserispor çok iyi
ve imkanları olan bir takım. Bulunduğumuz durumdan çıkmak için her şeye sahip bir takım.
O nedenle benim bütün isteğim ve bütün mesaim, Kayserispor’un hak ettiği yere çıkması için
harcanacak" diye konuştu.
Teknik direktör Paciencia, Kadir Has Stadyumu’nda yaptığı incelemeden sonra Kayserispor
Tesisleri'ne geçti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5285.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

'O büyük dilini koparırız'
Yeni Şafak Gazetesinin Kayserili yazarı Yusuf Kaplan, tehdit telefonu aldığını ve kendisine
'O büyük dilini koparırız' denildiğini belirtti.

18 Ocak 2014 Pazar 15:29

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, tehdit edildiğini ve bunun üzerine yazısını değiştirdiğini
söyledi. Kaplan, kendisini tehdit eden kişinin Fethullah Gülen cemaatinden olduğuna
inanmadığını da ifade etti.
Yusuf Kaplan, köşesinde tehdit telefonu aldığını yazdı. Đkinci kez tehdit edildiğini belirten
Kaplan tehdit telefonunun ardından yazısını değiştirdiğini aktardı.
Tehdit telefonunun cemaatten gelmediğine inandığını söyleyen Kaplan, "Dershaneleri ve
cemaatin hukukunu sonuna kadar savunduğum yazılar bile Cemaat medyası tarafından çok
çirkince çarpıtılmıştı.Fakat bu tehdit, işin renginin değiştiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
Yusuf Kaplan'ın Yeni Şafak'taki yazısı şöyle:
'O büyük dilini koparırız'
Telefon çaldı. Numara yoktu; yine de açtım. 'Buyrun' dedim.
Karşıdaki ses:
'Ayağını denk almazsan, o büyük dilini koparmasını biliriz' dedi ve kapattı telefonu.
Şok oldum.
Allah'tan, eşim evde değildi. Hastanedeydi. Akşam eve geldiğinde, bendeki vaziyeti görünce,
'ne var?' diye sordu hâliyle...
Geçiştirdim. Geçiştirmek zorundaydım; çünkü eşim kalbinden rahatsız; iki haftadır muayene
oluyor.
Tehdit telefonu aldığım sırada, bir de eşim evde olsaydı... Düşünmek bile çıldırtıyor insanı...

Biraz kendimi toparladıktan sonra internet servisinden sevgili Murat Palavar'ı aradım ve
yazıdan bazı bölümleri çıkarttım, o hâlet-i ruhiyeyle.
Pazar yazısında yazacağım ve 'küçük dilinizi yutacaksınız' dediğim yazıyı, 'mevlid kandili'ne
denk geldiği için kimseyi rencide etmemek amacıyla yazmamıştım; bunu, yazının sonuna 'not'
olarak ekledim.
Telefondan sonra e-maillere baktım: Hakaretlerin bini bin paraydı!
'Cemaat, ikazlarımı dinlese işler bu noktaya gelmezdi'
Bu kadarını beklemiyordum. Beni tehdit eden kişinin Cemaat'ten olduğuna inanmıyorum.
Olmaz böyle bir şey. Olmaz; çünkü Cemaat'in yöneticilerinden pek çok kişiyle yakından
tanışıyoruz.
Cemaat'le ilgili yazdığım yazılar, Cemaat'e yönelik samimi ikaz yazıları, aynı zamanda.
Eğer cemaat, -en az hükümet kadar- ikazlarımızı dinlese ve geri adım atsaydı, işler bu noktaya
gelmezdi. Cemaat, bizi, bizim gibi insanları dinlemeyecekse, kimi dinleyecek!
Yazıların dili, ancak yüreği yanan bir dostun dilinde görülebilecek bir netliğe sahip.
Sanırım bu nedenle Cemaat'ten hiç bir şikâyet gelmedi. Ama gerek operasyonla gerekse
cemaatle ilgili yaptığım ikazların, tahlillerin ve geliştirdiğim fikirlerin dikkate alındığını
gösteren mesajlar da gelmedi.
'Aldığım ikinci tehdit bu!'
Dershaneleri ve Cemaat'in hukukunu sonuna kadar savunduğum yazılar bile Cemaat medyası
tarafından çok çirkince çarpıtılmıştı.
Fakat bu tehdit, işin renginin değiştiğini gösteriyor...
Yine de ben tehdidi savuran adamın Cemaat'le alakasının olduğuna inanmıyorum: Ya sapığın
tekidir; ya da 'hipnotize olmuş tipler'den biridir...
Daha önce de, gazetenin başındayken, eski bir başbakan, yaptığımız bir haberden ötürü
tehditler savurmuştu ama fazla önemsememiştim o zaman.
Bu ikinci tehdit ürküttü beni ama ben, pes edecek biri değilim. Elbette ki daha dikkatli olmam
gerekiyor; benim de çoluk çocuğum var çünkü.
'Susmayacağım... Tehlike büyük ve küresel çünkü...'
Ama bendeniz, hakikatin, adaletin ve vicdanın izini süren bir yazarım. Ergenekon
soruşturmaları sırasında, henüz suçları ispat edilmemiş sanıkların, Cemaat medyası tarafından
'canavar gibi' sunulmasına isyan edince 'ergenekonculukla'(!) itham edilmiş ve aforoz
edilmiştim!
Susmayacağım... Tehlike, sanıldığından da büyük ve küresel çünkü.
Fikirlerimi yazmayı sürdüreceğim. Belki daha örtük ama daha etkili bir dille... Đfade gücü,
kavramlaştırma yeteneği güçlü bir yazarım zira.
Susamam; çünkü maruz kaldığımız tehlike, sadece Türkiye'yi büyük bir kaosun eşiğine
sürükleme potansiyeli taşımıyor. Daha da önemlisi, Đslâm'ı dönüştürme, protestanlaştırma ve
paçavraya çevirme potansiyeli taşıyor.
Cemaat, bunun ne kadar farkında, net olarak bilmiyorum bunu. Ama hem Đslâm'ı
dönüştürmeyi hem de Đslâm dünyasını silbaştan yeniden dizayn etmeyi amaçlayan 'Đslâm'a
Karşı Đslâm' stratejisinin bir ayağını oluşturan 'Ilımlı Đslâm' projesinin fiilen uygulanması
sözkonusu.
Küresel sistem, tıpkı Hıristiyanlık gibi, Đslâm'ın ruhunu ve bütünlüğünü yok edecek, hadım
edilmiş, hormonlanmış, hayattan uzaklaştırılmış, protestanize edilmiş, kendisine hizmet
edecek seküler bir Đslâm anlayışı icat etmek istiyor. Önümüzdeki yüzyılın yegâne projesi bu.
Sonuçta, Đslâm'dan eser kalmayacak ve sisteme boyun eğecek, dolayısıyla sistemin zorba
hegemonyasını 'ılımlı Đslâm' üzerinden meşrulaştırmaya ve uzatmaya yarayacak çok tehlikeli
bir projeyi hayata geçirme mücadelesi veriyor küresel sistem...
'Tarihi ve varoluşsal bir sorumluluk'

Bu felâketi görecek entelektüel donanıma sahip kişi pek yok bu çorak ülkede. Hıristiyanlığın
başına gelen şeyin Đslâm'ın başına da gelmesine izin veremeyiz.
Bu meselenin üzerine derinlemesine gideceğim. Tarihî ve varoluşsal bir sorumlulukla karşı
karşıyayız çünkü.
Böyle bir durumda susamam; susarsam, bunun hesabını veremem yarın, huzur'da.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5286.html
Erişim Tarihi: 20.01.2014

