KAYSERİ HABER ARŞİVİ
14.04.2014–20.04.2014
Mustafa Balaban'ın Hazırladığı Siyer Soruları
Gazetemiz yazarlarından Mustafa Balaban, Kutlu Doğum Ayı çerçevesinde Peygamber
Efendimiz'in hayatı ile ilgili sorular hazırladı. Deneyin kendinizi test edin. İşte sorular...

14 Nisan 2014 Pazartesi 09:45

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6724.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Mezarlara Takviye
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait çeşitli bölgelerde bulunan mezarlıklarda ilave mezar
yapımı için ihaleye çıkıldı.Yaklaşık maliyeti 1 milyon 051 bin TL olan ihaleye 14 firma teklif
verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:Alim...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait çeşitli bölgelerde bulunan mezarlıklarda ilave mezar
yapımı için ihaleye çıkıldı.
Yaklaşık maliyeti 1 milyon 051 bin TL olan ihaleye 14 firma teklif verdi. İhaleye katılan
firmalar ve teklifleri şöyle:
Alim Bayer: 419 bin 800 TL
Hüsrevoğlu İnşaat: 448 bin 800 TL
Gökışığı: 511 bin 840 TL
Enver Özdemir: 518 bin 750 TL
Göker Gözütok: 524 bin 700 TL
Mustafa Cingöz: 534 bin 400 TL
Hakan Akpınar: 547 bin 400 TL
Başaran İnşaat: 549 bin 860 TL
Antaş İnşaat: 564 bin 500 TL
İBS İnşaat: 566 bin 050 TL
Alp İnşaat: 626 bin 550 TL

Artı Bir ve Ulusoy İş Ortaklığı: 637 bin 416 TL
Ebubekir Bayram: 779 bin 500 TL
Oğuz İnşaat: 837 bin TL
İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6725.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Avusturya Büyükelçisi Wölfer, Özhaseki'yi
Ziyaret Etti
Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan
Mehmet Özhaseki ile bir süre görüştü. Erciyes Dağı'nın iki ülkeyi yaklaştırdığını ifade eden
Başkan Özhaseki, Erciyes'te başlayan ticari ilişkinin...
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Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan
Mehmet Özhaseki ile bir süre görüştü. Erciyes Dağı'nın iki ülkeyi yaklaştırdığını ifade eden
Başkan Özhaseki, Erciyes'te başlayan ticari ilişkinin dostluğa dönüştüğünü söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Avusturya Büyükelçisini Başkanlık
Makamında ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile
Avusturya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Eğlenceoğlu da hazır bulundu.
Avusturya ile olan ticari ilişkinin dostluğa dönüştüğünü vurgulayan Başkan Mehmet
Özhaseki, "Erciyes dağı iki ülkeyi biraz daha yaklaştırdı. Erciyes dağı daha önce Büyükşehir
sınırlarında olmadığı için bir çalışma yapamamıştık. Birkaç yıl önce bizim sınırlarımıza dahil
olunca çalışmaya başladık. 'Buraya en iyi örnek neresi olur?' diye düşündüğümüzde
Avusturya'daki kayak merkezleri karşımıza çıktı. Geçen zaman içinde doğru işler ve doğru
yatırımlar yaptık. Ortaya iyi sonuçlar çıktı, bundan sonra da yatırımlarımız sürecek ve
Avusturya ile işbirliğimiz devam edecek" dedi.
Konuşmasında Avrupa Birliği konusunda Türkiye'ye destek çağrısı da yapan Başkan Mehmet
Özhaseki, Türkiye'nin üyeliğine Avusturya hükümetinin daha sıcak bakmasını istediklerini
belirtti.
Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer de, Başkan Özhaseki'nin Kayseri ve Erciyes'teki
başarının büyük bir parçası olduğunu söyledi. Büyükelçi Wölfer, Başkan Özhaseki'yi siyasi
başarısı nedeniyle tebrik etti.
Ziyarette karşılıklı hediyeler de verildi. Başkan Özhaseki konuk Büyükelçiye üzerinde Türk
motiflerinin yer aldığı bir vazo ile Kayseri'yi anlatan bir katalog hediye ederken, Büyükelçi
Wölfer de Başkan Özhaseki Viyana'yı tanıtan bir kitap ile mukabele etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6726.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Orff Eğitimlerinin İkincisi Gerçekleşti
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Gençlik Merkezi, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü ile Gölge Farklı Gelişen Çocuk Gençlik ve Spor
Eğitim Merkezleri Derneği tarafından ortak yürütülen Orff Eğitimi...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Gençlik Merkezi, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü ile Gölge Farklı Gelişen Çocuk Gençlik ve Spor
Eğitim Merkezleri Derneği tarafından ortak yürütülen Orff Eğitimi ve Orff Eğitici Eğitimi
programının ikincisi yapıldı.
Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan projeyle ilgili bilgi veren koordinatör Seyit Nakit yaptığı
açıklamada " Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu
elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından
geliştirilen bir metottur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve
hareket birlikteliğidir. Bizde bu metottan yola çıkarak Kayseri 'de bir ilki gerçekleştirmek
istedik. Otistik ve down sendromlu gençlerimiz ile bu gençleri eğitebilecek eğitimciler
yetiştirmek amacıyla Orff Eğitimi ve Orff Eğitici Eğitimi projesini tasarladık. Bu proje ile
İstanbul 'da uzun yıllar Orff Eğitimi ve Eğitici Eğitimi programları düzenlemiş Hakan Sezgin
hocamızın bilgi ve deneyimlerinden faydalandık. Proje kapsamında Kayseri de ikamet eden
otistik ve down sendromlu çocuk ve gençlerimiz ile ve ilimizde görev yapan 15 özel öğretim
eğitmenine orff eğitimleri verdiriyoruz" dedi.
Seyit Nakit, "Amacımız Zihinsel Yetersiz Çocukların topluma kazandırılması, aileleri ile olan
iletişim düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik
yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlamak. Ayrıca eğitimci gençler proje
kapsamında alacakları ORFF Eğitimi ile ilimizde faaliyet gösteren özel eğitim kurumları ile
işbirliği yaparak zihinsel yetersiz gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak,
proje sonunda kendilerine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitmen sertifikası
verilecektir, bu sayede onlarda sahada yer alacaklar" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6727.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Kutlu Doğum
Haftası Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kutlu Doğum Haftası
dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.Hiçyılmaz, “Kutlu Doğum Haftası, Nisan ayında
gerçekleştirilen etkinliklerle 1989 yılından bu yana milletimizce...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kutlu Doğum Haftası
dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Hiçyılmaz, “Kutlu Doğum Haftası, Nisan ayında gerçekleştirilen etkinliklerle 1989 yılından
bu yana milletimizce her yıl kutlanmaktadır. Âlemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (s.a.v) kutlu doğumu, kargaşayla baş etmeye çalışılan cahiliye devrinde bu
coğrafyada bütün güzelliklerin doğuşu ve müjdelenişidir. Peygamber efendimizin kutlu
doğumu, örnek hayatı, nurlu yolu, bizlerin yolunda önümüzü aydınlatan bir ışık olmuştur"
dedi.
İslam âleminin içerisinde bulunduğu istikrarsızlık ortamının, tüm Müslümanların birbirine
olan ihtiyacını daha da artırdığını ifade eden Hiçyılmaz, "Bu noktada Peygamberimizin
hayatı, nasihatleri daha da iyi hatırlanmalıdır. Yüce dinimiz İslamiyet’in getirdiği ve
Peygamber Efendimizin bizlere sunduğu hoşgörü ortamı içerisinde, gerek dünya genelinde,
gerekse de ülkemizde bir ve beraber olarak kenetlenmemiz gerekmektedir" diye konuştu.
Hiçyılmaz, “Kutlu doğum haftasında arzumuz; bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet
olan Hz. Peygamberin O'nun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve
merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini anlamak, onun ortaya koyduğu örnek
ahlâkı özümsemek, ona duyulan derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince
aktarmaktır. Başta İl ve ilçe müftülüklerimiz olmak üzere, çok sayıda sivil toplum
kuruluşunca düzenlenen programlarla kutlama etkinlerinin Kayserililerle buluşturulması da
çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
Başkan Hiçyılmaz, "Kutlu Doğum Haftası gibi önemli bir haftada dinimizin buyurduğu
değerlerin gelecek nesillere heyecan ve coşkudan ödün vermeden aktarıldığını görmek en
büyük temennimizdir. Kutlu Doğum Haftası’nın Türk-İslam âlemi için hayırlara vesile
olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6728.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Ak Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'in Kutlu
Doğum Haftası Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, 14-20 Nisan tarihlerini kapsayan "Kutlu Doğum
Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Dengiz, mesajında, sevgi ve hoşgörü ikliminin
gönülleri kapladığı Kutlu Doğum Haftasında; İnsanı onurlandıran,...
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, 14-20 Nisan tarihlerini kapsayan "Kutlu Doğum
Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Dengiz, mesajında, sevgi ve hoşgörü ikliminin gönülleri kapladığı Kutlu Doğum Haftasında;
İnsanı onurlandıran, insan onurunun önemini tüm insanlığa anlatan Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (SAV)'in olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim başlı başına bir onur kitabıdır. Her suresi, her ayeti insan
onurunu yüceltmekte, insanın değerini tüm kainata anlatmaktadır. Çünkü Allah (c.c) her
insanı onurlu yaratmıştır.
Bugün dünyanın çeşitli coğrafyalarında mazlumiyetlerin yaşanması, akan gözyaşının ve kanın
bir türlü durmaması, insanlık onuruna layığınca riayet edilememesinden ve İslam’ın kardeşlik
ikliminin ihlal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu gözyaşını, acıları ve zulümleri
dindirmenin yolu ise Hz. Muhammed’in (SAV) ahlakından beslenen insanların bir olması,
beraber olması, birbirlerinin onuruna, hak ve hukukuna saygı göstermeleri ve hakiki manada
kardeş olmalarından geçmektedir.
Bizler ancak O‘nun yolunda yürüdükçe, ideallerimizde hedeflediğimiz topluma ulaşmamız
mümkün olacaktır. 'Bir insanın kurtuluşuna vesile olan, bütün insanlığı kurtarmış olur'
diyerek, bizlere diğergâmlık ufkunu işaret eden Hz. Muhammed (SAV)’in bu tavsiyesi
istikametinde hareket ettikçe, hem şahsî, hem de toplumsal hayatımızda emniyet ve huzuru
yakalamamız kolaylaşacaktır. O’nun mesajının gönüllerde yankı bulması, kardeşlik bağlarıyla
kenetlenip yek-vücut olarak geleceğimizi inşa etmemize vesile olması en büyük
temennimizdir.
Bu vesileyle, hayatlarımıza hayat bahşederek varlığıyla bütün asırları ışıklandıran Kutlu
Peygamberimiz, Hz. Muhammed (SAV)’in mübarek doğumunu en kalbi duygularla tebrik
ediyor, Kutlu Doğum Haftası’nın, güzel yurdumuzun, vatanımızın huzur ve mutluluğuna,
milletimizin birlik, beraberlik ve dostluğuna, kardeşliğine, vesile olmasını yüce Rabbimden
diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6729.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kesob Başkanı Mustafa Alan'dan Kutlu Doğum
Haftası Mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Kutlu Doğum
Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.Alan, "Âlemlere Rahmet olarak gönderilen,
Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V.) Efendimizin dünyayı şereflendirdiği...

14 Nisan 2014 Pazartesi 11:24
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Kutlu Doğum
Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Alan, "Âlemlere Rahmet olarak gönderilen, Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V.)
Efendimizin dünyayı şereflendirdiği miladi doğum tarihi olan ve her sene 14-20 Nisan
tarihleri arasında kutlanan ‘Kutlu Doğum Haftası’na idrak etmiş bulunmaktayız" ifadesinde
bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Peygamberimizin doğumu, dünyaya gelişi, peygamber olarak seçilişi, tüm insanlık için bir
dönüm noktasıdır. Peygamber Efendimizin hayatı ve yaşam biçimi bizler için en iyi şekilde
örnek teşkil etmektedir. Şiddetin, nefretin, terörün ve bencilliğin arttığı, adaletli, kardeşçe
paylaşarak, barış içinde bir arada yaşama özlemlerinin her zamankinden daha fazla öne çıktığı
günümüzde, O'nu doğru anlamak büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Yüce Peygamberimizi
anlamaya ve anlatmaya, onun sevgisi etrafında birleşmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duymaktayız. O’nun asırlara örnek olacak saygı, tevazu, sevgi, kardeşlik ve hoşgörüyle dolu
kişiliği ve hayatını yeterince anlamalı ve sünnetlerini gerçekleştirmek için birbirimizle yarış
içerisinde olmalıyız.
Bu vesileyle Kutlu Doğum Haftası’nın dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliği pekiştirmesi ve
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm İslam âleminin, tüm hemşerilerimizin ve esnaf
sanatkârlarımızın Kutlu Doğum Haftasını kutluyor, saygılar sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6730.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Masa Tenisi'nde Şampiyon Büyükşehir
Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Kuruluşlar Masa Tenisi Ligi'nde şampiyon oldu.7 takımdan 32 lisanslı sporcunun
katılımı ile 13 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen...
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Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Kuruluşlar Masa Tenisi Ligi'nde şampiyon oldu.
7 takımdan 32 lisanslı sporcunun katılımı ile 13 Mart-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen
ve Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi takımının birinciliği ile sona eren 2013-2014
sezonunda ikinciliği Harb-İş, üçüncülüğü ise 12. Hava Üs Komutanlığı takımları elde etti.
Şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı, Türkiye Masa Tenisi
Federasyonu tarafından 26-28 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Kuruluşlar
Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6731.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kayseri Şekerspor’dan Otizmli Çocuklara
Destek
Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü, Kayseri’de otizmli çocuklar için
dernek kurduklarını söyleyerek, şehrin ileri gelenlerinden dernekleri için yardım
istedi.Kayseri Şekerspor dün Süper Toto 3. Lig 3. Grup’un 31. Haftasında...
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Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü, Kayseri’de otizmli çocuklar için
dernek kurduklarını söyleyerek, şehrin ileri gelenlerinden dernekleri için yardım istedi.
Kayseri Şekerspor dün Süper Toto 3. Lig 3. Grup’un 31. Haftasında oynadığı Şekerspor
maçına ‘’Otizmin farkındayız, onların yanındayız’ pankartı ile çıkarak, otizmli çocuklar için
destek istedi. Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Alaaddin Demirözü de maçın ardından
yaptığı açıklamada, kendisinin de otizmli bir çocuğu olduğunu söyleyerek, Kayseri’de otizmli
çocuklar için bir dernek kurduklarını söyledi. Demirözü, “Benimde bir otistik çocuğum var.
Otistik çocuğu olan aileler var. Onları maça davet ettik ve teşrif ettiler. Kayseri’de bir dernek
kurduk. O derneğin şuan için yardımlarınıza, ilgilerinize ve desteklerinize ihtiyaçları var,
şehrin ileri gelenlerinin, sayın başkan Özhaseki’nin. Bir randevumuz var inşallah. O konuyla
alakalı geniş çaplı bir yer düşünüyoruz. İnşallah bu çocuklarımız daha iyi ortamlarda, daha
rahat ortamlarda veya daha iyi şartlarda yetişsinler ve büyüsünler çünkü çok büyük imkanlar
yok” dedi.
Demirözü ayrıca, otizmli çocukların normal şartlar altında kendilerini geliştirebilmek için iyi
bir ortamlarının olmadığı belirterek, “Çocuklarımız gelişmesi ve yetişmesi çok iyi olmuyor.
Öncelikle sayın başkanımızdan rica ediyorum bu işe bir el atarlarsa birkaç sene içerisinde
daha güzel bir yer kazandırabilirsek o anlamda desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6732.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Hizmet-iş Sendikasından Kocasinan’a Ziyaret
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı Kocasinan Belediyesine yeni seçilen Başkan Mustafa Çelik’i makamında ziyaret
ederek yeni görevinde başarılar diledi.Ziyarete Hak-iş Konfederasyonu...
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Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı Kocasinan Belediyesine yeni seçilen Başkan Mustafa Çelik’i makamında ziyaret
ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarete Hak-iş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Yönetimi ve Kocasinan Belediyesi
temsilcileri katıldı.
Başkan Özdemir, Çelik’e yeni görevinde başarılar diledikten sonra Hak-İş Konfederasyonu ve
Hizmet-İş Sendikasının çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Gününü kitlesel olarak Kayseri’de kutlayacaklarını da sözlerine ekleyen
Özdemir, “1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın günü olmalıdır” dedi.
Başkan Çelik de gerçekleşen ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek, Kocasinan Belediyesi
olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ve gerçekleştirecekleri projelere de en
kısa zaman içerisinde başlayıp yine en kısa zaman içerisinde bitireceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6733.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Bekaş Akademi'ye Büyük İlgi
Bekaş İnşaat tarafından düzenlenen Bekaş Akademi'ye büyük ilgi gösterildi.Bekaş İnşaat
tarafından Novotel'de düzenlenen Bekaş Akademiye katılan katılımcılara Bekaş İnşaat Satış
Müdürü Taner Yılmaz tarafından ilk olarak Bekaş...
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Bekaş İnşaat tarafından düzenlenen Bekaş Akademi'ye büyük ilgi gösterildi.
Bekaş İnşaat tarafından Novotel'de düzenlenen Bekaş Akademiye katılan katılımcılara Bekaş
İnşaat Satış Müdürü Taner Yılmaz tarafından ilk olarak Bekaş İnşaat hakkında bilgi verdi.
Taner Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmasında, "kazan kazan politikasıyla hareket edeceğiz.
Bazı firmalar bu konuda gayrı resmi olarak çalışıyorlar. Biz Bekaş İnşaat olarak bunu bir
resmiyete kavuşturalım istedik. Bu bağlamda Bekaş Akademi'yi kurduk ve gayrimenkul satış
danışmanları yetiştirelim istedik" diye konuştu.
Bekaş İnşaat Satış Müdürü Taner Yalçın, Bekaş Akademi'nin toplantısında, satış
danışmanlarına gayrimenkul satış teknikleri konusunda bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6734.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

112 Personeline Tehdit Ve Hakarete 1 Yıl 7 Ay
Hapis Cezası
Kayseri'de 112 ambulansına çarpan ve 112 personeline tehdit ve hakarette bulunan bir kişi,
yapılan yargılama sonrasında 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.Temmuz 2013 yılında
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 6 nolu istasyona...
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Kayseri'de 112 ambulansına çarpan ve 112 personeline tehdit ve hakarette bulunan bir kişi,
yapılan yargılama sonrasında 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Temmuz 2013 yılında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 6 nolu istasyona dönüş
yapan 112 ambulansına çarpan İ.A.'nın 112 personeline karşı tehdit ve hakarette bulunduğu
öğrenildi. 112 personelinin yaptığı şikayet sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
şüpheli İ.A. hakkında, 'Hakaret ve Tehdit' suçlarından soruşturma açıldı ve hakkında kamu
davası açıldı.
Kayseri 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrasında sanık İ.A.'ya görevli kamu
personeline hakaret etmesinden dolayı 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası, 112 personelini tehdit
nedeniyle de 5 ay hapis cezası verildi.
Cezalar mahkeme tarafından ertelenmedi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
da verilmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6735.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kayseri, Bugün Kefen Giyecek
Mısır Cuntası’nın, İhvan-ı Müslimin üyesi olan 529 kişiye verdiği idam kararları, bugün
Kayseri’de protesto edilecek. Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu (KAYKİP) üyeleri
tarafından gerçekleştirilecek olan eylemde, üyeler kefen giyerek Mısır’da idama çarptırılan
kardeşlerine destek açıklamasında bulunacaklar.
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Mısır’ın darbe ile başa gelen cunta yönetiminin hukuksuz olarak tutukladığı ve türlü
işkenceler altında aylardır zindanlarda tuttuğu Müslüman Kardeşler ile ilgili olarak verdiği
529 idam kararı bugün Kayseri’de protesto edilecek. Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu
(KAYKİP) öncülüğünde bugün saat 17:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak olan
üyeler kefen giyerek Mısır’da idama çarptırılan kardeşlerine destek açıklamasında
bulunacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6736.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Deccal'in hipnozu: Mısır'daki idamlar
Mısır'daki hükümlülere isnat edilen darbe karşıtı gösteri yapma, olay çıkarma, zulüm, katliam
ve haksızlıklara tepki verme suçlarının cezası dünyanın hiçbir yerinde idam değildir.
Olayların ortaya çıktığı dönemde içlerinde yakıp yıkma eylemine karışmışolanlar varsa da
suçuna göre mahkemesi yapılır ve gereken ceza verilir.
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Mısır hapishaneleri Firavun'un zindanlarından farksız. Bilindiği gibi, Mısır'da geçtiğimiz 24
Mart'ta darbe mahkemesi 529 Müslüman Kardeşler taraftarını idam talebiyle yargıladı. 10
dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan mahkeme sonucunda görülmemiş bir hızla hepsine
idam cezası verildi. Şimdi herkes önümüzdeki günlerde bu toplu katliamın işlenmesini

bekliyor. Ayrıca yeni bildirilen haberlerde ise 670 kişiye daha idam kararı verilmesi
düşünüldüğü anlatılıyor.
Mısır'daki vahşet yalnızca bu idam kararlarıyla bitmiyor. Darbe karşıtı 5000'den fazla kişi de
Mısır hapishanelerindeki kötü koşullar altında hastalıklarla pençeleşiyor. Halihazırda
mahkumlardan 10'u bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine
göre mahkumlar ağır ağır ölüme doğru yaklaştıkları çok zor bir süreç geçiriyorlar.
"Mısır Hak ve Özgürlükler Gözlemcisi"nin, Dünya Sağlık Günü'nde yaptığı açıklamaya göre
mahkumlar minimum sağlık standartlarından bile yoksun küçük hücrelerde tutuluyorlar.Bir
yandan da kötü muamele, işkence ve dayağa tabi tutuluyorlar. Bu durumda doğrudan,
sağlıklarının çok daha kötüye gitmesine neden oluyor. Aynı açıklamada, hapishane
yetkililerinin hasta mahkumların, tıbbi yardım ve tedavi görmelerine izin vermediği
belirtiliyor.
Açıklamada yine, eski Cumhurbaşkanı'nı destekleyen kadın mahkumların da Kahire'nin
kuzeyindeki Şebin Al Kanater hapishanesinde aynı şekilde tıbbi yardımdan yoksun bir
biçimde hapis tutuldukları bildiriliyor.
Cinayeti destekleyenler de cinayete ortak olurlar
Mısır'daki kardeşlerimizböyle alçakça bir zulme tabi tutulurken bir de bakıyorsunuz kendi
ülkemizde inanmakta zorluk çekebileceğimiz manzaralarla karşılaşıyoruz. Örneğin,
geçenlerde Ekşi Sözlük'te bazı kişiler tarafından, Mısır'daki idamların bir an önce başlatılması
amacıyla bir nefret kampanyasıdüzenlendi. Tüyler ürperten kampanyada idamı bekleyen bu
zavallı insanların ölmelerinin ne kadar büyük bir mutluluk olduğu anlatılırken, bu mazlum
kardeşlerimiz için de haşa, "haşere" ifadesi kullanıldı. Elbette tüm Müslüman kardeşlerimizi
tenzih ederim.
Kötü söz sahibine aittir.
En son Bangladeş'te bu tip bir ceza verildiğinde Bangladeş halkının idamları savunması hem
Türkiye'de hem de dünyada büyük tepkilere yol açmıştı. Kararın insanlık dışı olduğu dile
getirilmişti. Türkiye ise böyle bir davranışın desteklenebileceği en son ülke olarak
görülüyordu. Ne var ki böyle toplu bir cinayeti ülkemizde destekleyen, üstelik de coşkuyla
kutlayan bir kesimin varolduğunu öğrenmek son derece şaşırtıcı ve düşündürücü bir tablo
ortaya koydu.
Her şeyden önce bilmek gerekir ki 529 kişinin idam edilmesi açık bir cinayettir. Cinayeti
desteklemek de cinayete ortak olmakla aynı anlama gelir. Tanımadığı, suçlu olup olmadığını
bilmediği insanların ölümünü istemek, ölümünden zevk almak ciddi bir psikolojik
rahatsızlıktır ve tedavi gerektirir. Toplumu da bu tür sadizm eğilimli kişilere karşı uyarmak,
tedbir almak gerekir.
Kaldı ki, Mısır'daki hükümlülere isnat edilen darbe karşıtı gösteri yapma, olay çıkarma,
zulüm, katliam ve haksızlıklara tepki verme suçlarının cezası dünyanın hiçbir yerinde idam
değildir. Olayların ortaya çıktığı dönemde içlerinde yakıp yıkma eylemine karışmışolanlar
varsa da suçuna göre mahkemesi yapılır ve gereken ceza verilir. Ancak idam kabul edilebilir
bir ceza değildir.
Bir Müslüman için haksızlığa uğrayanın, zulüm görenin bir Müslüman veya farklı dinden
veya görüşten bir kişi ya da ateist olması hiç farketmez. Kuran'ın emirlerine göre hareket
ederek her durumda haklıyı savunur, haksızlığa tepki verir, mazlumu korur ve zulme karşı
mücadele eder.
Ama ne yazık ki haksızlığa uğrayan Müslümanlar olduğunda farklı görüşten çok az kişi
Müslümanların yanında yer almakta, onların kurtuluşu için mücadele etmekte. Tabi,
hepsinden daha da acı olan Müslüman aleminin büyük kısmının kendi kardeşlerine yapılan bu
vahşet karşısında sessiz ve tepkisiz kalmasıdır.
Deccaliyetin meydana getirdiği cinnet ortamı

Önceki yazılarımda bahsettiğim gibi dünya çapında genel bir cinnet ruhuhakim. Bu toplu
cinnet hali, haksız yere yüzlerce kişiyi katletmeyi, bu katliamlara da alkış tutmayı meşru ve
güzel gösteren Deccaliyetin dünyanın büyük bölümünü nasıl etkisi altına aldığının bir
göstergesi.
Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz (sav)'inhaber verdiği üzere Deccal'in en büyük
aldatıcı özelliği doğruyu yanlış, yanlışı doğru, iyiyi kötü, kötüyü iyi, güzeli çirkin, çirkini de
güzel göstermesidir.
İşte son olarak Mısır'daki bu insanlık dışı uygulamalardan ve insanların buna katılımından ve
tüm dünyada yaşanan katliamlar ve çatışmalardan Deccal'in hipnozunu ne kadar yaygın
olduğunu görebiliyoruz. Bugün insanlığı kuşatmış olan nefret, sevgisizlik, kin ve öfke
duyguları Deccal'in bu kitle hipnozunun bir sonucudur.
Mısır sadece bir örnektir. Peygamber Efendimiz (sav) Deccal'in tüm dünyayı nasıl kan, fitne
ve karışıklığa boğacağını çok sayıda hadisinde bildirmiştir. Bu hadislerde ahir zamanda
Deccaliyetin dünyayı geniş çaplı etkisi altına almasını tarif eden çok net ifadelerden bazıları
şöyledir:
“Benden sonra fitneler görülecektir.
O fitnelerden kurtuluş yoktur. Orada harp ve kaçmalar olur.
Sonra ondan daha şiddetli bir fitne olur.
İşte kesildi derken daha da artmaya devam eder.
Fitnenin girmediği hiçbir ev, ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz.
Bu durum soyumdan bir adam (Hz Mehdi) çıkıncaya kadar devam eder." (Nuaym b.
Hammad, vr, 75b)
Görüldüğü gibi, hadislerde ahir zamanda fitnelerin başgöstereceği, bu fitnelerin herkese isabet
edeceği, bunların sonucunda savaşların, kaçmaların yani ülkesinden, yurdundan iltica
edenlerin olacağı, fitnelerin ardı arkasının kesilmeyeceğini ve gittikçe artan bir şiddette
devam edeceği anlatılmaktadır. İşte bugün Müslüman aleminin içinde bulunduğu durum tam
olarak hadislerde tarif edilen durumdur.
Tüm karışıklıklara en kolay çözüm
Peygamber Efendimiz (sav) 1400 yıl öncesinden ahir zaman olaylarını adeta görür gibi bütün
detaylarıyla mucizevi bir biçimde bizlere aktardı. Deccaliyetin yol açtığı bu yıkım ve
tahribatın, Müslüman alemindeki acı ve sıkıntıların, fitnelerin, gerçek çözüm yani Mehdiyet'in
zuhuruna kadar son bulmayacağını haber verdi. Kendi soyundan Muhammed Mehdi (as)'ın
özelliklerini, çıkışının tüm alametlerini de bizlere hadislerinde bildirdi.
Bu hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın, dünya üzerine çökmüş olan Deccaliyet sistemine Allah'ın
izniyle son vereceği ve yeryüzünde cennet benzeri bir dönem olan Altınçağ’ın hakim
olmasına vesile olacağı detaylarıyla açıklanır.
Ne var ki, Peygamber Efendimiz (sav)’in 1400 sene öncesinden bildirdiği alametlerin bir
mucizevi biçimde gerçekleştiği günümüzde Mehdiyet konusu pek az kimse dışında gündeme
getirilmiyor.Dahası, hadislerde bildirilen yüzlerce alametin aynen tarif edildiği gibi
gerçekleşmiş olmasına rağmen Hz. Mehdi'nin çıkışı, İslam'ın dünya hakimiyeti konuları
delilsiz ve mantıksız izahlarla örtbas edilmeye, yalanlanmaya çalışılıyor.
Bu anormal durumbizlere Deccaliyet'in insanlar üzerindeki telkin ve hipnozunun şiddetini
gösteriyor. Aynı zamanda da Deccaliyet'in ve bunun başındaki şeytanın Mehdiyet
gerçeğinden ne kadar rahatsız olduğunu ve sonunun çok yaklaşmış olmasından duyduğu
dehşet ve paniği ortaya koyuyor.
Sonuç olarak, gerek Müslüman alemindeki gerekse tüm dünyadaki sorunların Mehdiyet
dışında hiçbir çözümü yoktur. Sorunlara Mehdiyet dışında çözüm arayanlar başarısız
olacak,çabaları boşa gidecek ve hiçbir sonuca ulaşamayacaklardır.
Peygamber Efendimiz (sav)’in izinden giden samimi Müslümanlar ise boş ve sonuçsuz
yollara başvurmayacaklar, Allah'tan Mehdi (as)'ıbir an önce göndermesini isteyecekler,

Mehdiyet'i sürekli gündemde tutarak büyük bir çabayla ona imani zemin hazırlamaya
çalışacaklardır inşaAllah.
Hadislerdeki bütün alametlerden Hz. Mehdi (as)'ın çıktığını ve görevine başladığını net bir
biçimde görmekteyiz. Bizlere düşen sorumluluk ise Peygamber Efendimiz (sav)’in her
yönüyle tarif ettiği bu mübarek şahsı arayıp bulmak ve ona tabi olmaktır.
En doğrusunu Allah bilir.
Yazan : Didem GÜLER
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6737.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

“Gündemi Kur’ân Olan Bir Âlimdi”
Merhum Zeki Duman Hoca’nın 20 yıl öğrenciliğini yapmış Doç. Dr. Şahin Güven, hocası
Duman’ı ve şaheseri olan Beyanu’l-Hak tefsirini anlattı.
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10 Temmuz 2013 tarihinde, Ramazan ayının ikinci günü iftardan yaklaşık bir saat önce
rahmet-i Rahmana kavuşan merhum Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman Hocamızı ve şaheseri
olan Beyanu’l-Hak tefsirini, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr.
Şahin Güven’den dinledik. Hocamızın 20 sene öğrenciliğini yapmış olan Güven, Zeki Duman
Hoca’nın “Gündemi Kur’ân olan bir âlim” olduğunu söyledi.
Vedat Önal:
Sayın Hocam, kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Şahin Güven:
1971 yılında Afyonkarahisar’da doğdum. İlköğretim ve İmam Hatip tahsilimi orada
tamamladım. Üniversiteyi okumak için Mısır Arap Cumhuriyetinin başkenti olan Kahire’ye
gittim. Orada 1989-1993 yılları arasında el-Ezher Üniversitesi İlahiyat (Usûli’d-Dîn)
Fakültesinde okudum. 1993 yılının Eylül ayında Kayseri’ye gelerek Erciyes Üniversitesinde
lisansüstü eğitimime başladım ve 1996 yılında da Üniversitemizde “Araştırma Görevlisi”
olarak görevlendirildim. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı, merhum Prof. Dr. Mehmet
Zeki DUMAN hocamızın danışmanlığında Tefsir anabilim dalında yaptım. 2004 yılında
üniversiteden ayrılarak Diyanet İşleri Başkanlığına geçtim. Bir süre Kayseri il müftülüğünde
“Vaiz” ve Kayseri Eğitim Merkezinde de “Eğitim Görevlisi” olarak çalıştım. 2007 yılında
Kayseri’den ayrılarak İstanbul’a gittim ve Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim
Merkezine “Eğitim Görevlisi” olarak atandım. 2008-2009 yılları arasında Avustıralya’nın
Sidney kentinde görev yaptım. 2011 yılında tekrar Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine
dönüş yaparak Tefsir Anabilim dalında “Öğretim Üyesi” olarak çalışmalarıma başladım.
Ekim-2012’den itibaren Fakültemizde “Dekan Yardımcılığı” görevini sürdürmekteyim. Evli
ve dört çocuk sahibiyim.
Vedat Önal:

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız merhum Mehmet Zeki
DUMAN hocamızın en önemli eseri olan Beyânu’l-Hak tefsiri ile ilgili neler söylemek
istersiniz?
Şahin Güven:
Öncelikle şunu belirtmek isterim: Bu tefsir, geride birçok eser bırakarak 10 Temmuz 2013
tarihinde, Ramazan ayının ikinci günü iftardan yaklaşık bir saat önce rahmet-i Rahmana
kavuşan merhum Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman Hocamızın şaheseridir. O bütün ömrünü,
Kur’ân’ı en iyi şekilde anlamaya, onun öğretileri doğrultusunda bir hayat sürmeye ve onun
rehberliğini insanlara ulaştırmaya çalışarak geçirdi. Onun talebeleri olarak biz buna şahidiz.
Bulunduğu her ortamda Kur’ân’dan konuşmayı temel ilke edindiğini, onu tanıyan ve
sohbetinde bulunan herkes gayet iyi bilmektedir. O, dostlarına, talebelerine ve birlikte
bulunduğu insanlara âdeta Kur’ân ikram eden, gündemi Kur’ân olan bir âlimdi. Hocalık
hayatı boyunca binlerce talebe yetiştirmiş olan merhum hocamız, İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Buradaki “Beyanu’l-Hak Tefsir Dersleri”ni
farklı kesimlerden onlarca ilim talebesi takip etti. Sûrelerin nüzûl sırasına göre tefsirini yaptığı
24 Haziran 2013 tarihindeki son dersinde İbrahim sûresini işlemiş, 30 Eylül 2013 Pazartesi
günü Enbiyâ sûresinin tefsiriyle başlamak üzere derslerine ara vermişti. Şimdi bizler de İlim
Yayma Cemiyetimizdeki bu dersleri hocamızın bıraktığı yerden, gücümüzün yettiği oranda
devam ettirmeye çalışıyoruz elhamdülillah.
Bilindiği üzere tefsirler, bir taraftan bu eserleri vücuda getiren müfessirlerinin bütün ilmî, fikrî
birikimlerini yansıtan en önemli eserlerdir. Diğer taraftan da yazıldıkları ortamın, ülkenin ve
hatta şehrin izlerini taşırlar. Çünkü müfessirler de insandır ve içinde yaşadıkları sosyal,
kültürel ve coğrafi şartlarla sınırlıdırlar. Dolayısıyla yazdıkları tefsirlerinin gerek dil ve
üslubunda gerekse muhtevasında, müfessirlerinin içinde yaşadıkları hayat şartlarının –az veya
çok- bir etkisi ve yansıması vardır. Ancak bütün bunların ötesinde, tefsirler yazıldıkları
dönemin muhataplarına Kur’ân-ı Kerim’in mesajlarını ulaştıran en önemli eserlerdir.
Dolayısıyla tefsirler, insan olmanın bir gereği olarak müfessirlerinin bütün zaaf ve
eksikliklerine rağmen, şu ulvi amacı gerçekleştirmek için yazılırlar: Müfessirin gücü ve ilmi
birikimi nispetince Murad-ı İlâhi’yi anlayıp anlatmak.
Vedat Önal:
Tam burada araya girerek bir soru sormak istiyorum hocam: Merhum Zeki Duman hocamızın
üç ciltlik bu kısa ve öz tefsirini, diğer tefsirlerden ayıran temel özellikler nelerdir?
Şahin Güven:
Şüphesiz her bir tefsirin kendine has özellikleri vardır. Beyanu’l-Hak tefsirini diğer
tefsirlerden farklı kılan en önemli özellikler ise, kanaatimizce şunlardır:
a. Bu tefsir, herkesin kolayca anlayabileceği bir dilde yazılmıştır.
b. Bu tefsir, teferruata girmeyen özlü bir anlatımı esas almıştır. Çünkü merhum hocamızın
da ifade ettiği gibi bu tefsirde, İmam Gazalî’nin, “Tefsirde iktisat mertebesi, Kur’an’ın üç
misline baliğ olan tefsirdir; bundan daha fazlası hem ihtiyaç değildir hem de ömrü onunla
geçirmeye değmez…” (Gazalî, İhya, I/40) görüşü ilke edinilmiş ve “Tefsir’de İktisat” yolu
seçilmiştir.
c.
Bu tefsirde, sûrelerin tefsiri yapılırken konu bütünlüğünü sağlayan paragraf sistemi
uygulanmıştır. Çünkü Kur’an, üzerinde dura dura okunup özümsenerek anlaşılsın ve yaşansın
diye yaklaşık yirmi üç yılda pasajlar hâlinde, bölüm bölüm indirilmiştir.
d. Son olarak bu tefsir, sûrelerin nüzûl sırasına göre tertibini esas alarak tefsir eden akıcı bir
tefsirdir.
Vedat Önal:
Sayın Hocam son olarak, gazetemiz Kayseri Gündem’in böyle bir çalışmayı okurları ile
buluşturmasını nasıl buluyorsunuz?

Şahin Güven:
Son olarak şu hususu belirtmek istiyorum: Anadolu’muzun köklü bir tarihe sahip güzel bir
şehri olan Kayseri, son dönemlerde her ne kadar sayıları azalsa da, tarih boyunca hep ilmin ve
âlimlerin merkezi (makarrı ulema) olarak anılmıştır. Âlim yetiştiren ve bünyesinde âlim
barındıran şehirler ile o şehirlerde yaşayan insanların da âlimlerine karşı bir vefa borcu olsa
gerektir. Bu vefanın gereği olarak, onların isimlerini ve hatıralarını yaşatmak ve en önemlisi
de bıraktıkları eserlere sahip çıkmak gerekir. İşte hocamızın da kurucuları arasında bulunduğu
ve tefsir dersleri verdiği İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi ile yine Kayserimizin 19 yıldır
yayın hayatına devam eden, seviyeli ve ilkeli bir duruş sergileyen yerel yayın organlarından
“Kayseri Gündem” gazetesinin değerli yöneticileri, ilme ve âlime saygı ve vefaları gereği, bu
toprakların yetiştirdiği bir müfessir olan merhum Mehmet Zeki DUMAN Hocamızın bu
kıymetli tefsirini okuyucularıyla buluşturmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederken,
okuyucularımızın bu tefsirden en iyi bir şekilde istifade etmelerini temenni ederim. Aradaki
zorunlu kesintiler dışında kendisinin yirmi yıllık talebesi olmakla iftihar ettiğim muhterem
hocama da eşsiz rahmet ve merhametin sahibi olan Yüce Mevlâ’mızdan rahmet ve mağfiretler
dilerim. Livâü’l-Hamd sancağının altında, Efendimiz’in Havz-ı Kevser’inin başında buluşmak
ümidiyle…
Vedat Önal:
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam.
Şahin Güven:
Ben de çok teşekkür eder, hayırlı çalışmalar dilerim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6738.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Beyanu’l Hak Tefsiri Geldi
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Merhum Prof. Dr. M. Zeki Duman’ın
Beyanu’l Hak Tefsiri geldi. Gelecek hafta pazartesi gününden itibaren abonelere dağıtılacak
olan tefsir, gazetemize yeni abone olan herkese de anında takdim edilecek.
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Hem meal hem tefsir tarzında kaleme alınmış olan bu 3 ciltlik eser 32 yılı aşan mesleki
hayattan, 28 yıllık akademik geçmişin kazandırdığı tefsir bilincinin ve yaklaşık 6 yıllık yoğun
ve aralıksız bir çalışmanın ürünüdür.
Merhum Zeki Duman Hoca’nın 20 yıl talebeliğini yapmış Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şahin Güven, merhumun bütün ömrünü, Kur’ân’ı en iyi
şekilde anlamaya, onun öğretileri doğrultusunda bir hayat sürmeye ve onun rehberliğini
insanlara ulaştırmaya çalıştığını belirterek, onun talebeleri olarak buna şahid olduklarını dile
getirdi. Güven, Zeki Duman Hoca’nın bulunduğu her ortamda Kur’ân’dan konuşmayı temel
ilke edindiğini, onu tanıyan ve sohbetinde bulunan herkesin de gayet iyi bildiğini kaydederek,
Beyanu’l-Hak tefsirinin diğer tefsirlerden farklı kılan en önemli özelliklerini şöyle sıraladı;

“Şüphesiz her bir tefsirin kendine has özellikleri vardır. Beyanu’l-Hak tefsirini diğer
tefsirlerden farklı kılan en önemli özellikler ise, kanaatimizce şunlardır:
a. Bu tefsir, herkesin kolayca anlayabileceği bir dilde yazılmıştır.
b. Bu tefsir, teferruata girmeyen özlü bir anlatımı esas almıştır. Çünkü merhum hocamızın
da ifade ettiği gibi bu tefsirde, İmam Gazalî’nin, “Tefsirde iktisat mertebesi, Kur’an’ın üç
misline baliğ olan tefsirdir; bundan daha fazlası hem ihtiyaç değildir hem de ömrü onunla
geçirmeye değmez…” (Gazalî, İhya, I/40) görüşü ilke edinilmiş ve “Tefsir’de İktisat” yolu
seçilmiştir.
c.
Bu tefsirde, sûrelerin tefsiri yapılırken konu bütünlüğünü sağlayan paragraf sistemi
uygulanmıştır. Çünkü Kur’an, üzerinde dura dura okunup özümsenerek anlaşılsın ve yaşansın
diye yaklaşık yirmi üç yılda pasajlar hâlinde, bölüm bölüm indirilmiştir.
d. Son olarak bu tefsir, sûrelerin nüzûl sırasına göre tertibini esas alarak tefsir eden akıcı bir
tefsirdir.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6739.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kayseri Kefen Giydi
Mısır cuntasının, İhvan-ı Müslimin üyesi 529 kişiye verdiği idam kararını protesto eden
Kayseri’deki binlerce Müslüman, Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Mısır’da alınan 529
idamı temsilen de 529 kişi kefen giydi.
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Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu (KAYKİP) öncülüğünde, Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’nda toplanan 5 bine yakın Müslüman, Mısır’da Sisi cuntasının verdiği 529 idam
kararını okunan basın bildirisi ve sloganlarla protesto etti. Grup adına konuşan Erdal Ergenç,
asıl hedefin Siyonist İsrail’in korunması olduğunu belirterek, alınan utanç verici kararı
kınadıklarını ve kabul edilemez olduğunu söyledi.Ergenç, batı tarafından da fütursuzca
desteklenen Sisi Cuntası’nın düzmece mahkemesi’nde, Müslümanlar ile ilgili kararın büyük
bir pişkinlik ile açıklandığını kaydettiği açıklamasında; “Bu karara göre Müslüman kardeşler
Üyesi 529 kişi hakkında, 20 dakika gibi kısa bir süre içinde, Mısır mahkemelerinin militan
hâkimleri tarafından ‘Şiddet olaylarına karışmak, kişilere ve kamu malına saldırı’
gibi düzmece gerekçeler ileri sürerek, idam cezası vermiştir. Bu uslup ‘Önce idamına sonra
delillerin toplanmasına’ şeklindeki kararları hatırlatmaktadır. Bu utanç verici kararı kınıyor,
lanetliyor ve kabul edilemez olduğunu bildiriyoruz ’ifadelerini kullandı.
“Darbecilerin hevesleri kursaklarında bırakmaktadırlar”
Mısır halkının zalim Mübarek’i devirerek ilk seçimde İhvan’ı Müslimin’in adayı Mursi’nin
getirildiğini kaydeden Ergenç; “Mısır devrimini ve İslamcı kadrolarını Seçimle iktidardan
uzaklaştıramayacaklarını anlayan İslam karşıtı Kıpti, liberal, sosyalist, milliyetçi koalisyon,
işbirlikçi Ezher Şeyhi, Mısırdaki Selefiler ve Askeri cunta, İsrail ve Amerika destekli kanlı
bir askeri darbe ile yönetime el koydu. ABD ve İsrail’in başını çektiği batılı emperyalistlerin

ve onların Ortadoğu’daki kuklalarının desteğini alan darbeciler, İhvan’ı yasaklayıp, bütün
liderlerini ve binlerce üyesini cezaevlerine doldurarak direnişi kırmayı, Müslüman Kardeşleri
yok etmeyi hayal ediyorlar.
Oysa Mısırlı kardeşlerimiz ilk günden itibaren Darbeye karşı çıkarak, mermiye karşı gül
atarak, insanlık tarihinin en soylu Rabia direnişini ortaya koydular ve devam ettiriyorlar.
Darbecilerin heveslerini kursaklarında bırakmaktadırlar” şeklinde konuştu.
“Saldırılar tiyatrodan farksız”
Müslüman Kayseri halkı olarak İhvan’a karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıların bir
tiyatrodan farksız ve uygulanamayacak kararlar olduğunu vurgulayan Ergenç, cuntanın baskı
ve despotizmini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi. Ergenç, konuşmasını şöyle
sürdürdü; “Duruşma salonlarında bembeyaz kefenleriyle darbe karanlığına başkaldıran,
şahadeti - boyun eğmeye tercih eden ve her zaman zillete direneceklerini haykıran
kardeşlerimizi selamlıyoruz. Kardeşlerimizin bu onurlu direnişi sayesinde, zalimlerin insaf
sahibi herkesin vicdanında ve dünyanın huzurunda yargılanacağına inanıyoruz. Amerika’nın,
Gayri Meşru çocuğu İsrail ve yerli işbirlikçileri Türkiye’deki Müslümanların Sağlam
İradesine karşı beceremedikleri darbeyi, şimdilik Mısır’da on binlerin kanını akıtarak
gerçekleştirdiler, ama asla sürdüremeyeceklerdir. Kayseri’deki Müslümanlar olarak Mısır’da
askerî cuntanın karşısında kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz!”
Mısır’da alınan 529 idamı temsilen de 529 kişinin kefen giyerek geldiği protesto gösterisi için
meydanda toplanan Kayserili Müslümanlar, sloganlar atarak Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’ne doğru yürüdü. Protestoların ardından, göstericiler sessizce dağıldı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6740.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Asgd Yönetiminden Vali Orhan Düzgün'ü
Ziyaret Etti
ASGD yönetim kurulu ve Başkanı Yavuz Navruz, Vali Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret
ederek Kayseri spor basınında yaşanan son olaylar ve dernek üyelerinin isteklerini dile
getirdiler.Başkan Navruz, Vali Düzgün'e bilgiler aktararak dernek faaliyetleri...
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ASGD yönetim kurulu ve Başkanı Yavuz Navruz, Vali Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret
ederek Kayseri spor basınında yaşanan son olaylar ve dernek üyelerinin isteklerini dile
getirdiler.Başkan Navruz, Vali Düzgün'e bilgiler aktararak dernek faaliyetleri hakkında
açıklamalarda bulundu.Vali Düzgün ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek,
dernek faaliyetlerine destek olma sözü verdi.Ziyaret sonrası Vali Orhan Düzgün, ASGD
üyeleri ile bilikte hatıra fotoğrafı çektirdi. ASGD Kayseri Şube Başkanı Navruz ise günün
anısına Vali Düzgün'e ASGD rozeti takarak fahri üye olarak ilan etti.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6741.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kigder'den Eğitime Katkı
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Erkilet'te bulunan Feyziye-Memduh
Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin Müzik Odası'nı tefriş etti.KİGDER Başkanı Sema
Karaoğlu ve Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri, Katre Müzik yöneticileri...
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Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Erkilet'te bulunan Feyziye-Memduh
Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin Müzik Odası'nı tefriş etti.
KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ve Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri, Katre Müzik
yöneticileri ile birlikte okulu ziyaret ettiler. Okulun Müzik Bölümü'nde eğitim gören
öğrencilerin, saz, piyano ve kemanla küçük bir konser verdiği ziyarette, KİGDER'in eğitime
sağladığı katkıya vurgu yapıldı.
20 Şubat 2014 tarihinde KİGDER (Kadın İş birliğini Geliştirme Derneği) ve Katre Müzik
işbirliği ile bir konser düzenlenmiş, konserden elde edilen gelirle Feyziye-Memduh
Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nin Müzik odası tefriş edilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6742.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Uluslararası ‘diriliş 1915 Çanakkale’ İsimli Şiir
Yarışması Sonuçlandı
Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası ‘Diriliş 1915
Çanakkale’ konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada Ruhsati Eroğlu ‘Çanakkale
Geçilmez’ isimli şiiri ile 1. oldu.Hunat Kültür Merkezi konferans...
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Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası ‘Diriliş 1915

Çanakkale’ konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada Ruhsati Eroğlu ‘Çanakkale
Geçilmez’ isimli şiiri ile 1. oldu.
Hunat Kültür Merkezi konferans salonunda basın açıklaması düzenleyen Kayseri Halk
Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın, Uluslararası ‘Diriliş 1915 Çanakkale’ konulu
şiir yarışması sonuçlandığını söyledi. Aydın ayrıca, “Yaptığımız çalışmada Kayseri’nin yüz
akı olmaya çalıştık. Takdir halkımızındır” dedi.
Düzenlenen şiir yarışmasında derece girenleri açıklayan Aydın, “1.Ruhsati Eroğlu, 2.Sevim
Yakıcı, 3.Nurcan Avcı Bayraktar, 4. Nihat Malkoç, 5. Şefik ve 6. Hüseyin Hüsame Koz oldu.
Yarışmada 1. Olan arkadaşımız bin 500 TL ve bağlama, 2. olan bin TL ve bağlama, 3. olan
500TL ve bağlama,4., 5. ve 6. olanlar ise 250TL ve bağlama kazandı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6743.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Telefon Dolandırıcıları Kayseri'de Yakalandı
Ankara'da bulunan bir kişiyi telefonda kandırarak bin 150 TL dolandıran dolandırıcılar
Kayseri'de yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara'da oturan S.Y.'yi telefonla arayarak
kendilerini savcı olarak tanıtan O.B. ve Z.Y.'nin kendi hesap numaralarına...
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Ankara'da bulunan bir kişiyi telefonda kandırarak bin 150 TL dolandıran dolandırıcılar
Kayseri'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da oturan S.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini savcı olarak
tanıtan O.B. ve Z.Y.'nin kendi hesap numaralarına bin 150 TL havale edilmesini sağladıkları
öğrenildi. Mağdur S.Y.'nin şikayeti üzerine Kayseri'de başlatılan çalışmalarda şüpheli O.B. ve
Z.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan Z.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6744.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Oto Fareleri Yakayı Eleverdi
Kayseri'de otolardan hırsızlık yapan ve oto çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'de meydana
gelen otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı...
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Kayseri'de otolardan hırsızlık yapan ve oto çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'de meydana gelen
otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda

2 adet oto hırsızlığı, 4 ayrı otodan hırsızlık ve 3 adet oto hırsızlığına teşebbüs olayına
karıştıkları belirlenen 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Yakalanan şahısların yapılan sorgulamaları sonrasında adliyeye çıkarıldığı ve 1 kişinin
tutuklandığı kaydedildi.
Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 adet çalıntı
motosiklet ile kayıp olan bir motosiklet, bir otomobil ve bir kamyonetin bulunarak sahiplerine
teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6745.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kayseri Mali Müşavirler Ve Muhasebeciler
Derneği Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor
Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, aldığı karar doğrultusunda olağanüstü
Genel Kurul'a gidiyor.Olağanüstü Genel Kurul'la ilgili gazetelerde yer alan ilanda, ''Dernek
Yönetim Kurulumuz Mustafa Yılmaz başkanlığında dernek...
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Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, aldığı karar doğrultusunda olağanüstü
Genel Kurul'a gidiyor.
Olağanüstü Genel Kurul'la ilgili gazetelerde yer alan ilanda, ''Dernek Yönetim Kurulumuz
Mustafa Yılmaz başkanlığında dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
022.05.2014 tarihinde saat 10.00'da derneğin merkezi olan Sahabiye Mah. Boylar Sokak
Yurttaşlar Apt. Kocasinan-Kayseri adresinde Olağanüstü Genel Kurul yapılması, yeterli
çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı yeter sayısı aranmaksızın 10.05.2014
tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir'' denildi.
Toplantıda, yeni Yönetim ve Denetim Kurulu'da seçilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6746.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kayserili Bir Başbakan Ve Başkan Özhaseki

Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
16 Nisan 2014, 10:57

Türkiye yerel seçimleri atlatalı pek bir zaman olmadan şimdi de Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine kilitlenmiş durumda. Dün yapılan açıklamayla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk

turunun 10 Ağustos’ta yapılması kararı alındı. Peki, bu seçimler Kayseri açısından ne kadar
önemli?
Mevcut Cumhurbaşkanının Kayserili olması mı sadece bizi ilgilendiriyor? Yoksa sonrasında
yaşanacak olaylar mı?
Tabi ki de iki konuda bizi yakından ilgilendiriyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kayserili olması Kayseri açımızdan bir gurur kaynağı
olmuştu. Kayseri’nin imajı ve ağırlığı Türkiye’de her zaman hissedilmiş ve belirli bir konuma
yükselmişti.
Peki, Ağustos ayında ne olacak? Kim Cumhurbaşkanı, kim Başbakan olacak?
***
Bu konu hakkında herkesimin bir tahmini ve komplo teorileri mevcut.
Ben bir yenisini daha eklemeden kendi görüşlerimi aktarmak istiyorum.
Yerel seçimlerde aldığı oy oranını referandum olarak değerlendiren AK Parti, Başbakan
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını artık hak ettiğini düşünüyor. Bence de öyle ama aktif olarak
olaylara yön vermeyi ve idareyi elinde bulundurmayı seven bir yapıya sahip olan Başbakan’ın
yetkisiz bir Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacağını da pek sanmıyorum. Ancak, şu bir
gerçek ki; Cumhurbaşkanı’nı halkın seçecek olması çok önemli bir olay. Seçimler bittiğinde
Türkiye’de her ne kadar parlamenter bir sistemden bahsedilse de fiili bir yarı başkanlık
sistemine geçilmiş olacak.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile anlaşarak bir dönem daha devam kararı alabilirler.
Öte yandan bunların hepsi bir kenara bırakılır ve Başbakan Erdoğan “ Artık ben
Cumhurbaşkanı olacağım” derse kimse bir şey diyemez. Eski dostlar oturur ve anlaşırlar.
Erdoğan, partiyi emanet edebileceği Abdullah Gül’den daha iyi bir isim bulamaz.
***
Cumhurbaşkanlığından ayrılan Gül de Başbakanlık koltuğuna oturur. Çokta iyi olur. Abdullah
Gül, bir “ Emanetçi” olarak yaptığı Başbakanlık görevini yeniden ve bu sefer uzun soluklu
olarak devralırsa Kayseri ve Kayseri’de ki birçok isim için son derece önemli bir dönem
başlamış olur.
Mesela. Başbakan Abdullah Gül olduğu zaman, genel seçimlerde Milletvekili olmasına kesin
gözü ile bakılan Mehmet Özhaseki’nin durumu çok farklı bir boyut kazanır. Kabine de bir
bakanlık, hatta Başbakan yardımcılığı görevi bile alabilir. Bu zincirleme bir reaksiyon
başlatır. Özhaseki, Ankara’ya, Özhaseki’nin yerine başka bir isim, onun yerine başka bir isim
falan derken bayağı bir değişiklik olur Kayseri’de.
***
Devletin tepesindeki bu iki isim arasına zaman zaman fitne sokmaya çalışanlar da oldu.
Ancak, daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi Gül ve Erdoğan arasında siyasetten daha
derin olan bir “ Dava arkadaşlığı” var. Gezi Parkı ve 17 Aralık olaylarından sonra iki ismi
yine bir birine düşürmeye çalışanlar oldu ancak yine başarılı olamadılar.
***
27 Nisan’da Başbakan Erdoğan Kayseri’ye gelerek, yerel seçimler için bir teşekkür ziyareti
yapacağını açıkladı.
Başbakan’ın bu Kayseri ziyareti çok önemli.
Çünkü Erdoğan’ın siyasi dönüm noktalarına baktığınız zaman öncesinde mutlaka bir Kayseri
ziyareti vardır.
Akabinde 13 gün sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri’ye iki günlük bir ziyaret
gerçekleştirecek. 10-11 Mayıs tarihleri arasında.
Bu ziyaret de çok önemli.
Gül’ün daha önce Kenya Cumhurbaşkanını Çankaya Köşkünde ağırlarken açıkladığı gibi “
Cumhurbaşkanlığı seçimleri tabii ki şahsımla ilgili de söz konusu olduğu için oturup
arkadaşlarımla konuşacağımı, tabii ki arkadaşlarımın içinde en önemlisi Sayın Başbakan başta

olmak üzere, ona göre bir karar vereceğimizi ve yol çizeceğimizi de söyledim” sözleri
Kayseri’de ailesi ve yakın arkadaşları ile bir istişare yapacağının da işaretiydi. İşte
Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri ziyaretinde seçimlerle ilgili de fikir alışverişinde bulunacaktır.
Sonuç olarak, şunu da yazmadan geçmek istemiyorum.
Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun ya da başka bir seçim olsun. Başbakan Erdoğan, bu türlü
önemli konularda son ana kadar bir açıklama yapmaktan hep kaçınmıştır. Bu yüzden
Avrupalılar ona “ Öngörülemez Lider” diyorlar. Yine son tahlilde kararı Başbakan Erdoğan
verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6747.html
Erişim Tarihi: 17.04.2014

Kayserigaz’dan Örnek Davranış
Sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık ismini duyuran Kayserigaz, Kayseri Emniyet
Müdürlüğü ile olan işbirliğini güçlendirmek adına araç hediyesinde bulundu.Her fırsatta
işlerinin doğalgaz dağıtmaktan öte olduğunu vurgulayan Kayserigaz,...
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Sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık ismini duyuran Kayserigaz, Kayseri Emniyet
Müdürlüğü ile olan işbirliğini güçlendirmek adına araç hediyesinde bulundu.
Her fırsatta işlerinin doğalgaz dağıtmaktan öte olduğunu vurgulayan Kayserigaz, kurulduğu
günden bugüne dek gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile topluma ve çevreye
verdiği önemi her daim göstermeye devam ediyor.
Alman Enerji sektörünün öncü şirketlerinden olan EWE A.G.’ye bağlı grup şirketi olarak
faaliyetlerini yürüten Kayserigaz, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Emniyet
Müdürlüğü ile yürüttüğü güçlü işbirliğine bir jest olarak bir adet araç hediye etti. Takdim
sırasında Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayserigaz Genel Müdür’ü Hasan Yasir Bora’ya
teşekkür edererek, Kayserigaz ile olan iş birliklerinin sağlam temeller üzerine kurulu
olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi..
Konuyla ilgili olarak Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, buna benzer destekleyici
davranışları ellerinden geldiği sürece yaptıklarını, bu sayede Kayserigaz’ın temas halinde
bulunduğu kurumlarla ilişkilerini güçlü tuttuğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6748.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

Hizmet-iş Sendikasından Başkanlara Ziyaret
Devam Ediyor
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediye Başkanlarını ziyaret ederek yeni görevlerinde
başarılar diledi.Ziyarete Hak-iş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi...
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Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediye Başkanlarını ziyaret ederek yeni görevlerinde
başarılar diledi.Ziyarete Hak-iş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Sekreteri Serhat
Çelik katıldı.Başkan Özdemir, İlk olarak Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında
ziyaret etti. Bura da Daha önceden Kocasinan Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde iken
Hizmet-İş Sendikasına ve işçilere her konu da yardımcı olduklarını belirterek, “ Yahyalı
halkına ve burada çalışan işçilerimize de her konuda yardımlarınızı esirgemeyeceğinizden
eminim. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun.” Dedi.Özdemir daha sonra Yeşilhisar
Belediyesine yeni seçilen Abdulkadir Akdeniz’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde
başarılar diledi.Belediye Başkanları da gerçekleşen ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek
Başkan Özdemir’e teşekkürlerini sundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6749.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

Rus Asıllı Tatjanna Suppes Ekmekçi Nasıl
Müslüman Olduğunu Anlattı
Bünyan Belediyesi düğün salonunda Yeni Mahalle ortaokulu tarafından düzenlenen kutlu
doğum haftası etkinliklerine katılan Rus asıllı Tatjanna Ekmekçi Peygamber ve İslam konulu
konuşmasında nasıl Müslüman olduğunu anlattı.Kur-an’ı Kerim...
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Bünyan Belediyesi düğün salonunda Yeni Mahalle ortaokulu tarafından düzenlenen kutlu
doğum haftası etkinliklerine katılan Rus asıllı Tatjanna Ekmekçi Peygamber ve İslam konulu
konuşmasında nasıl Müslüman olduğunu anlattı.
Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başlayan kutlu doğum haftası programında açılış Konuşmasını
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yaptı. Bünyan Müftüsü Lokman Arslan’ın yaptığı
programın ilerleyen dakikalarında sahneye gelen Rus asıllı Alman Tatjanna Suppes Ekmekçi,
“Siz çok şanslısınız İslamla doğarken tanıştınız ama ben uzun araştırmalar sonucunda
sonradan Müslüman oldum" diye sözlerine başladı.
Rusya'dan Almanya'ya gidişini ve orada üniversite yıllarında İslamla nasıl tanıştığını anlatan
Ekmekçi, ilk okul ve lise yıllarını Rusya'da okuduğunu üniversite okumak için Almanya'ya
gittiğin orada eşinin hediye ettiği Rusça mealli Kura-an’ı Kerim ile Müslümanlığı öğrendiğini
anlattı.
Daha önce İslamın kadınlara kötü davranan, bombalar, savaşlar olarak anlatıldığını
vurgulayan Tatjanna Ekmekçi "İyiki Almanya’ya gitmişim eşim sayesinde İslamı tanıma
şansını yakaladım. Siz benden çok şanslısınız, siz doğarken Müslüman doğdunuz, bense
Almanya'ya gidene kadar İslam'ı tanımıyordum. İyiki Almanya'ya gitmişim" diye konuştu.
2005 yılında uzun araştırmalar sonucu İslam'ı seçtiğini anlatan Ekmekçi, Türk ve Müslüman
olan eşiyle birlikte Türkiye'de Kayseri'ye yerleştiğini, Almanya'nın Hannover Laipnes
Üniversitesinde Tarih ve Politika dersleri aldığını anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6750.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

(özel Haber) Kayseri’deki Cinayet Anı Saniye
Saniye Görüntülendi
Kayseri’de dün işlenen cinayetin görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye kaydedildi.Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Bahar
Caddesi’nde işlenen cinayetin güvenlik kamera görüntüleri...
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Kayseri’de dün işlenen cinayetin görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye kaydedildi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi’nde işlenen cinayetin
güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dün öğleden sonra gerçekleştirilen
silahlı saldırının zanlısı, Mustafa Esen’in kullandığı 38 PS 500 plakalı otomobili caddenin
girişinde bekliyor. Zanlı otomobilin caddeye girerken yavaşlamasını fırsat bilerek belindeki
tabancayı çıkarıyor ve şoför koltuğunda bulunan Mustafa Esen’e birkaç el ateş ediyor. Siyah
montlu ve beyaz gömlekli olan zanlı, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Mustafa Esen'in olay
yerinde hayatını kaybettiği saldırının ardından zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar
sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6751.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

Mostar Polis Heyeti, Kayseri'yi Ziyaret Etti
Kayseri ve Mostar Emniyet Müdürlükleri arasında imzalanan "Uluslararası Meslek Kardeşliği
Niyet Bildirisi" kapsamında; Suad Tojaga, Adıl Veledar ve Gordan Zovko'dan oluşan 3 kişilik
Mostar Emniyet Müdürlüğü heyeti, Kayseri'yi ziyaret etti.Havayolu...
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Kayseri ve Mostar Emniyet Müdürlükleri arasında imzalanan "Uluslararası Meslek Kardeşliği
Niyet Bildirisi" kapsamında; Suad Tojaga, Adıl Veledar ve Gordan Zovko'dan oluşan 3 kişilik
Mostar Emniyet Müdürlüğü heyeti, Kayseri'yi ziyaret etti.
Havayolu ile Kayseri'ye gelen heyetin Kayseri ziyareti ile ilgili planlanan program
kapsamında, Emniyet Teşkilatı'nın 169. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım, İl Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın'a ziyaret, program sunumu, Kayseri Valiliği ziyareti, Emniyet
Müdürlüğüne ait birimlerin görsel ve uygulamalı olarak tanıtımı MOBESE (KGYS)'nin
gezilmesi, Eğitim Şube Müdürlüğünde akıllı sınıf tanıtımı ve simülasyon gösterisi, Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret, TOMA ve PANZER ile gösteri, Toplum Destekli Polislik
Şube Müdürlüğünü ziyaret, Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret, Kriminal Şube
Müdürlüğünün gezilmesi, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün gezilmesi ve Bomba İmha
Ekiplerinin gösterilerinin izlenmesi, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret, Çocuk
Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Ekiplerin gezilmesi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü
ziyaret, trafik simülasyon aracının tanıtımı); Cumhuriyet Meydanı, Forum AVM, Hunat
Hatun Medresesi, Anadolu Selçukları Müzesi, Talas İlçesinde bulunan Yaman Dede Camii,
Yaman Dede Tarihi Konağı, Talas Tarihi Sokağı, Erciyes Dağı Erciyes Kayak Merkezi
Kayak-Teleferik-Kar Motoru gibi Kayseri'nin gerek turistik, gerek tarihi ve kültürel, gerekse
de modern çehresini yansıtan mekanlarının gezdirilmesi, doğal yapısı bakımından yerli ve
yabancı birçok turistin dikkatini çeken Nevşehir'in Uçhisar, Avonos, Zelve, Ürgüp, Göreme,
Derinkuyu'ya gezi düzenlendikten sonra heyetin programı sona erdi ve Mostar Emniyet
Müdürlüğü heyeti havayolu ile Kayseri'den ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6752.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

Verenel Derneğinden Kutlu Doğum Haftası
Etkinliği
Verenel Derneği Kayseri Şubesi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği
düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda
vatandaş katıldı. Program kuran tilaveti başlarken, ardından Hz. Muhammed’in...
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Verenel Derneği Kayseri Şubesi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş
katıldı. Program kuran tilaveti başlarken, ardından Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatı anlatıldı.
Daha sonra da ilahiler okunarak program devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6753.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

“Gül İle Askeri Trend Anlamını Yitirdi”
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk
Alkan, “Uluslararası Öğrenci Akademisi”nde konuştu;

17 Nisan 2014 Perşembe 12:28

“Uluslararası Öğrenci Akademisi”nin 3. hafta seminerlerine konuk olan Prof. Dr. Haluk
Alkan, ülkemizde cumhurbaşkanının elindeki yetkileri ile çok güçlü bir kurum olduğunu, bu
nedenle 1990’lı yıllara kadar asker kökenli cumhurbaşkanlarının tercih edildiğini söyledi.
Alkan böylelikle askeri bir denetim sağlandığını, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet
Sezer’in kişiliğinde askeri trendin devam ettirildiğini, Ancak Abdullah Gül ile beraber bunun
anlamını yitirdiğini söyledi.
“Uluslararası Öğrenci Akademisi”nin 3. hafta seminerlerinde eğitimci-yazar Ramazan
Bayraktar, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Haluk Alkan ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar
konuşmacı olarak katıldı.

“Bilinçaltımız bize bir rahmettir, ama…”
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerlerin 3.
haftasında ilk konuşmacı eğitimci-yazar Ramazan Bayraktar oldu. Bayraktar,11 Nisan Cuma
günü gerçekleştirdiği konuşmasında ‘Benlik İnşası’nı anlattı. Bayraktar, günlük hayatımızın
%90’nını bilinçaltının idare ettiğini geriye kalan %10’luk kısımda ise bilincimizin devreye
girdiğini söyledi. Akıllı insanlarda oranın bu olduğunu kaydeden Bayraktar; “Çoğu kişi de
bilinçaltının kontrolü %95’tir. Bilinç farkındalık demek. Yaptığı şeyi niye yapıyor olduğunu,
yapma esnasını da fark etme durumudur bilinç. Mesela biz diş fırçalamayı bir kere
öğrendiğimiz zaman bilinçaltı bunu kaydeder. İkinci fırçalamada gözümüze falan sokmayız
fırçayı… Hiçbir şekilde bilinç devreye girmez. Araba kullanmayı bilincimiz ilk defa öğretir.
Bilinçaltı bütün bu hadiseyi kaydeder. Daha sonra biz araba kullandığımızda bilincimizi
devreye sokmayız. Bilincimiz ancak kaza anında devreye girer. Ya da araba ile ilk defa bir
hareketi yaptığımızda bilinç devreye girer” dedi.
Bilinçaltımızın çocukluğumuzda gördüğümüz yerleşik kanaatlerle dolu olduğunu kaydeden
Bayraktar; “Okullarda öğrendiğimiz, herkesin yapa geldiği, atalar kültü v.s. şeyler
bilinçaltımızdır. Bilinçaltımız bize bir rahmettir. Bazen de kendimiz gibi yaşamaktan ve
oportünizmden kurtulamaya biliriz. Bu anlamda da bilincimiz çok hayati bir konudur”
ifadelerini kullandı.
“Asker kökenli cumhurbaşkanlığı, darbe yapmadan şekillendirme isteğidir”
12 Nisan Cumartesi günü ise Prof. Dr. Haluk Alkan ve Doç. Dr. Lütfi Sunar, seminer
konuşmalarını gerçekleştirdiler. Günün ilk seminer konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr.
Alkan ‘Türk Siyasal Tarihi’ni anlattı. Alkan, Türk siyasal tarihini, Osmanlı’dan başlayarak
günümüze kadar bir değerlendirme de bulundu. Osmanlı tarihindeki siyasal hareketlerin
Osmanlı hanedan üyeleri ve bürokratlar tarafından gerçekleştirildiğini değinen Alkan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar ise siyasal hareketlerin askerler tarafından
gerçekleştirildiğini söyledi. Özellikle Türkiye geleneğinde cumhurbaşkanların hep asker
kökenli olduğunu hatırlatan Alkan; “ Bunda asker kökenli cumhurbaşkanlarının, sistemi
darbeye ihtiyaç olmadan yönetebileceği düşüncesidir. Ancak Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı
olması ile ilk defa Türkiye’de bir sivil Cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra Süleyman Demirel,
Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu. 1990’lardan sonra sivil
cumhurbaşkanları ile çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.
“Gül’ün cumhurbaşkanı olması askeri trendi bitirdi”
Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’in kişiliğinde askeri trendin devam ettirildiğini
belirten Alkan, Abdullah Gül ile beraber bunun anlamını yitirdiğini söyledi. Alkan, Abdullah
Gül’ün cumhurbaşkanlığının da bu anlamda meclis birleşimi sonucunda toplumun taleplerini
dile getiren kesimlerin bir temsilcisi olarak seçildiğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti;
“2007 yılında yapılan değişiklikle cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği için artık bundan
sonra cumhurbaşkanın merkezi grupların bir ajanı olma ihtimali ortadan kalkmış durumda…
Biz de cumhurbaşkanı çok güçlüdür. Yargı, üniversite atamalarında, devlet denetleme kurulu
aracılığıyla bütün kurumlara bir denetleme yapabilmesiyle çok güçlü bir kurum. Bu
yetkilerini kullandığı zaman sistemi kilitliyor veya yönlendirebiliyor. Cumhurbaşkanlığı için
yaptığımız kavganın da sebebi budur.
“Haritalar masum değil”
Doç. Dr. Lütfi Sunar ise haritalar üzerinden yaptığı sunumunda haritaların görüldüğü kadar
masum olmadığını söyledi. Sunar, okullarımızda ve yaşamımızda kullandığımız haritalarda
Avrupa’nın merkeze konularak bir dünya şekillendirilmeye çalışıldığını belirterek sözlerine
şöyle devam eti; “Elimizdeki haritalarda Amerika’nın yukarıda ve merkezde olduğunu
görüyoruz. Bunun nedenlerinden biri de başlangıç meridyeninin İngiltere’nin Greenwich
kasabasından geçiyor olmasıdır. Aslında böyle olmak zorunda değil.

Batı tarihin tarihi biz tarihin figürleriyiz. Batıda modernite ortaya çıktığında Osmanlı, Çin,
Mali, Babür v.s. birçok büyük uygarlık vardı. Yunanlılar kendi uygarlıklarını besleyen
kaynakları gizleyerek, kendisini, yeni, farklı ve kendisinden öncekileri aşan bir şeymiş gibi
sunuldu. Bu nedenle Avrupa merkeziyetçiliğini aşmamız için elimize aldığımız kitaplarda
eğer bir kitap tarihi Yunan’dan başlatıyorsa onu çöpe atmalıyız.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6754.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr
Alkan Kayseri'de Konuştu:
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk
Alkan, Kayseri’de katıldığı seminerde, gündemdeki tartışmalara değinerek, ‘Bugün yaşanan
tartışmaların kaynağında Cumhurbaşkanlığı seçimleri...
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Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk
Alkan, Kayseri’de katıldığı seminerde, gündemdeki tartışmalara değinerek, ‘Bugün yaşanan
tartışmaların kaynağında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardır.” dedi.
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Kayseri Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından düzenlenen “ Uluslararası Öğrenci Akademisi” KCETAŞ
(Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.) Konferans Salonu’nda devam ediyor. Akademide bu kez
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Alkan
kürsüye çıktı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı seminerde, ‘Türk Siyasal Tarihi’ni anlatan Prof.
Dr. Alkan, Osmanlı İmparatorluğu’dan başlayarak günümüze kadar bir değerlendirme de
bulundu. Osmanlı “da siyasal hareketlerin hanedan üyeleri ve bürokratlar tarafından
gerçekleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Alkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
günümüze kadar da siyasal hareketlerin birçoğunun askerler tarafından gerçekleştirildiğini
ileri sürdü. Özellikle Türkiye geleneğinde cumhurbaşkanların asker kökenli olduğunu
hatırlatan Alkan, “ O dönemde yürütülen sistemde asker kökenli Cumhurbaşkanlarının ülkeyi
darbeye ihtiyaç olmadan yönetebileceği düşüncesidir. Ancak Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı
olması ile ilk defa Türkiye’de bir sivil Cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra Süleyman Demirel,
Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu. 1990’lardan sonra sivil
Cumhurbaşkanları geldi. Ancak, Demirel ve Sezer’in kişiliğinde asker etkisinin sürdüğünü
söyleyebiliriz. Gül ile beraber bu da anlamını yitirdi.” Diye konuştu.
Gül”ün cumhurbaşkanlığına seçilmesinin meclis yoluyla olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Alkan, “2007 “de yapılan değişiklikle cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecektir. Artık
bundan sonra Cumhurbaşkanın merkezi grupların bir ajanı olma ihtimali ortadan kalkmış
durumdadır. Biz de cumhurbaşkanı çok güçlüdür. Yargı, üniversite atamalarında, devlet

denetleme kurulu aracılığıyla bütün kurumlara bir denetleme yapabilmesiyle çok güçlü bir
kurum. Bu yetkilerini kullandığı zaman sistemi kilitliyor veya yönlendirebiliyor. Aslında
bugün yaşanan tartışmaların ana kaynağında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardır.” şeklinde
konuştu.
“Haritalara yeni bakış açısı gerekli”
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Anabilim Dalı Doç. Dr. Lütfi Sunar ise haritalar üzerinde sunum yaptı. Haritaların görüldüğü
kadar masum olmadığını belirten Sunar, okullarımızda ve günlük yaşamda kullanılan
haritalarda, Avrupa’nın merkeze konularak bir dünya şekillendirilmeye çalışıldığını ileri
sürdü. Sunar, “Elimizdeki haritalarda Amerika’nın ve Avrupa”nın yukarıda ve merkezde
olduğunu görüyoruz. Bunun nedenlerinden biri de başlangıç meridyeninin İngiltere’nin
Greenwich kasabasından geçiyor olmasıdır. Aslında böyle olmak zorunda değil.” Diye
konuştu. Akademide, Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun da
çalışmaları anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6755.html
Erişim Tarihi: 18.04.2014

Yeraltı Çarşısında 2000 Kişilik Aşure İkramı
Melikgazi Belediyesince hazırlanan 2000 kişilik aşure yer altı çarşı esnafının ve vatandaşların
yoğun katılımı ikram edildi.İçerisinde 12 çeşit malzemenin bulunduğunu ve 2 kazanda
pişirilen yaklaşık 2000 kişilik aşure ikramının...
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Melikgazi Belediyesince hazırlanan 2000 kişilik aşure yer altı çarşı esnafının ve vatandaşların
yoğun katılımı ikram edildi.
İçerisinde 12 çeşit malzemenin bulunduğunu ve 2 kazanda pişirilen yaklaşık 2000 kişilik
aşure ikramının vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili ile karşılandığını belirten Melikgazi
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara bizzat aşure ikramında bulunarak onlarla
sohbet etti.
Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasına, sıkıntıların giderilmesine vesile olması
temennisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu Aşure ikramını
Kayseri’nin tam ortasında, adeta merkezinde ikram da bulunuyoruz. Çünkü Yer altı çarşısı
Kayserimizin şehir merkezi Cumhuriyet Meydanı'nın altında olup ikramda bulunulan alan da
çarşının tam ortasıdır. Kayseri’nin tam ortasında belediye olarak hemşehrilerimize aşure
ikramında bulunmaktan mutluyuz. Bu sosyal paylaşımın devamını diliyoruz” dedi.
Dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlarda Melikgazi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a
teşekkür ederek, yapılan bu organizasyonun diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olması
temennisinde bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6756.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ''Özel şirketler gibi belediyelerin de kurumsal
kimlikleri olmalı'' dedi.Kayseri'deki parke ve beton firma yetkileriyle bir araya gelen Başkan
Çelik,"Yoğun ziyaretler içinde belediye işleriyle ilgili...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ''Özel şirketler gibi belediyelerin de kurumsal
kimlikleri olmalı'' dedi.
Kayseri'deki parke ve beton firma yetkileriyle bir araya gelen Başkan Çelik,"Yoğun ziyaretler
içinde belediye işleriyle ilgili çalışmalara da başladık. Ara ara ilgili birimlerden brifingler
alıyorum. Belediye olarak, kadro olarak kabiliyetlerimiz, marifetlerimiz neler onları anlamaya
çalışıyorum. Yıllardır düşündüğüm bir şey var. Onu burada artık yavaş yavaş hayata geçirelim
diye istiyorum. Nasıl bir şirketin, bir firmanın kurumsal kimliği oluyorsa kentlerin de,
ilçelerin de bir kurumsal kimliği olmalı. Şirketlerin bu kurumsal kimliğinin aynısını kentler de
kurumsal kimlik olacak şekilde düzenlenmelidir. Bir belediyenin de bir kurumsal kimliğinin
olması lazım. Bir fotoğrafta kırmızı bir telefon kulübesi gördüğünüz zaman burası Londra
diyorsunuz. Öyle bir kurumsal kimlik oturmuş kafanızda. Kocasinan deyince, Kayseri deyince
de bir şeylerin kafamıza oturması lazım" dedi.
Başkan Çelik şöyle devam etti:
"Bizim kaldırım taşımızda, bordür taşımızda, trafik ışığımızda, çöp konteynırımızda buna
benzer bütün belediyecilikle ilgili halkla yüz yüze olan tüm objelerin, dokümanların hepsinin
bir kurallar bütünü olmalıdır. Biz inşallah böyle bir bütünlük oluşturacağız. Bununla ilgili
ajans çalışmalarımız da olacak. Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonra bir bütünlük arz
etmesi açısından tüm kentimizdeki kaldırım taşımız, bordürümüz ya da az önce saydığım tüm
objelerin bir bütünlük arz edecek şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışıyoruz, Onun için
uğraşıyoruz. Bu anlamda da ilk başlayacağımız işlerden biri; caddelerimiz, yollarımız.
İnsanımızın, ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin birebir her gün muhatap olduğu; yol,
cadde, kaldırımdır. Dolayısıyla ilk olarak işe buradan başlayalım dedik."
İkinci bir karar daha aldıklarını vurgulayan Başkan Çelik,"Bundan sonra bizim Kocasinan
Belediyesi'nde kilit parke taşı olmasın istiyoruz. Otuz sene önce öyleydi. 20 sene önce kilitli
parkeye ihtiyaç vardı. O zaman için farklı bir malzemeydi. Ama artık 2014'e geldiğimizde
bizim kilit parkeye ihtiyacımız kalmadı. Farklı bir ürün bulmamız lazım. Farklı yeni yapı
malzemeleri bulmamız lazım. Bu, doğal malzemeler de olabilir, suni, sentetik yine beton tarzı,
taş türevinden malzemeler de olabilir. Bunun için sizleri davet ettik, geldiğiniz için teşekkür
ediyoruz. Bundan sonra bize önereceğiniz hazır beton elemanları olabilir, hazır doğal taşlar
olabilir, farklı ürünler, yapılmış şekiller, baskı beton olabilir. Bakın; işte şu tam sizin
istediğiniz gibi bir şey, ya da bakın şöyle bir şey yaparsanız Kocasinan artık farklı bir yere
oturur diyeceğiniz ürünleri bekliyoruz. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği normlarına uygun
özürlüler için yürüme yolları, bantları, şekilleri neyse onları istiyoruz. Bundan sonra bu tarz
bir çalışma istiyoruz. Bununla ilgili de siz özel sektör temsilcilerinden destek bekliyoruz.

Kayseri'de çözebilirsek iyi olur, çözemezsek İstanbul'a, Ankara'ya, Kayseri dışına çıkarız. Biz
istiyoruz ki Kayseri'nin ürettiği kaynaklar, maddi anlamdaki değerler Kayseri'de kalsın.
Kayseri ekonomisinin içinde kalsın. Onun için bizim mümkün olduğunca bu taleplerimizi
karşılayacak ürünler geliştirmeye çalışın. Bizim şehir merkezinde artık kadınlar topuklu
ayakkabılarıyla kilit parkenin içine girmesin" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6757.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kayseri’de Kaçak Sigara Ve Kaçak Akaryakıt
Operasyonu
Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan operasyonda 24 bin 200 paket kaçak sigara ve 26 bin litre kaçak akaryakıt
ele geçirildi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden...
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Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan operasyonda 24 bin 200 paket kaçak sigara ve 26 bin litre kaçak akaryakıt
ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri’nin çeşitli yerlerinde
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan
operasyonlarda 24 bin 200 paket kaçak sigara ve 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği
bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,
Ülkemize yasa dışı yollardan giren, sağlıksız koşullarda üretilen, halk sağlığına ciddi zararları
olan sigara kaçakçılığı ile Ülkemize yasa dışı yollardan giren piyasada ucuz fiyata satışa
sunularak vergi kaybına neden olan, ekonomiye büyük zarar veren, bunun yanında ihtiva
ettiği kimyasal maddeler nedeni ile insan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan,
araçlarda kullanıldığında mekanik aksama zarar veren akaryakıt kaçakçılığını önlemeye
yönelik 15-16 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 3 ayrı olayda toplam 24 bin 200
paket bandrolsüz kaçak sigara ile 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.”
Açıklamada ayrıca, yapılan operasyonlarla alakalı olarak 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6758.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

İl İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Emin AVCI’nın
başkanlığında toplanarak, 2014 yılı Ocak-Mart dönemi çalışmalarını değerlendirdi.Vali
Yardımcısı Avcı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları...
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Emin AVCI’nın
başkanlığında toplanarak, 2014 yılı Ocak-Mart dönemi çalışmalarını değerlendirdi.
Vali Yardımcısı Avcı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerin katıldığı toplantıda, Kayseri’nin istihdam oranlarının artırılması konusu ile
mesleki eğitim çalışmalarının önem taşıdığını belirterek, engellilerin istihdam oranları
hakkında İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek tarafından verilen bilgileri değerlendirdi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda 2014 yılı Ocak-Mart
döneminde 15 farklı grupta düzenlenen iş gücü yetiştirme programlarına 185’i erkek, 11’i ise
kadın olmak üzere toplam 196 kişinin katıldığını ve bu kişilerden 121’inin mezun olduğu
kalanların ise eğitimlerinin devam ettiğini, mezun olanların ise 45’inin işe yerleştirildiğini
kaydeden Vali Yardımcısı Avcı, İŞKUR’un çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:
“2014 yılı Ocak-Mart döneminde İŞKUR’a 7.926 kişi işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda
bulunmuş olup, toplam kurumda kayıtlı işsiz sayısı 29.744, kayıtlı işgücü sayısı ise 62.650
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 14’ü kamu, 4.489’u özel olmak üzere toplam 4.503 kişi
işe yerleştirilmiştir. Engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise toplam
479 engelli kardeşimiz durumlarına uygun işe yerleştirilmiştir.”
Vali Yardımcısı Avcı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın
teklifleri ile engellilerin istihdama katılım oranlarının arttırılması amacıyla; İŞKUR, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun
sağlayacağı birer temsilci ile Alt Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Yapılan
çalışmaların neticeleri bir sonraki toplantıda değerlendirilerek kamuoyuna duyurulacaktır.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin
ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6759.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Özhaseki'nin Kabul Günü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye tebrik ziyaretleri sürüyor. Bugün de çeşitli
sivil toplum örgütü, vakıf ve dernek temsilcilerini kabul eden Başkan Özhaseki, kendilerine
gösterilen teveccühün, Kayseri'nin belediye hizmetlerine...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye tebrik ziyaretleri sürüyor. Bugün de çeşitli
sivil toplum örgütü, vakıf ve dernek temsilcilerini kabul eden Başkan Özhaseki, kendilerine
gösterilen teveccühün, Kayseri'nin belediye hizmetlerine bakışının da yansıması olduğunu
söyledi.Bugün ilk olarak Kayimder Başkanı Ali Aydın ve beraberindekileri kabul eden
Başkan Özhaseki daha sonra Hayrat Vakfı, Semerkand Vakfı, İncesu Kızılören Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, Acil Tıp
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği
Topluluğu ve Spor Adamları Derneği'nden başkan, yönetici ve yönetim kurulu üyelerini
ağırladı. Başkan Özhaseki'ye 'hayırlı olsun' diyen ziyaretçiler, yeni dönem için de başarı
temennisinde bulundu.Başkan Özhaseki bugün ayrıca Şoförler, Veteriner Hekimler ve Şehir
Plancıları Odası yöneticilerinin yanı sıra KESOB Başkanı Mustafa Alan ve beraberindeki oda
başkanlarını da kabul etti.
3 BİN 723 PARÇALIK HEDİYE
KESOB Başkanı Mustafa Alan ziyarette yaptığı konuşmada seçimin bitip geçimin başladığına
dikkat çekerek, "Huzurlu bir seçim dönemi geçirdik. Bunda da en baş rolü Başkanımız
Mehmet Özhaseki oynadı. Kayseri'ye yaptıkları icraatları saymakla bitiremeyiz ancak
özellikle seyyarlar için yaptıklarını çok önemsiyoruz. Erciyes Projesi ile birlikte bizim de
hizmet sektörünü öğrenmemiz ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Orası da biz esnaflar için
ayrı bir ekmek kapısı oldu. Bütün bu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor ve yeni dönemin
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
KESOB Başkanı Alan konuşmasının ardından Başkan Özhaseki'ye, marangoz ustası Hafız
Mustafa Toktaş tarafından 3 bin 723 parça birleştirilerek yapılan ahşap sehpayı hediye etti.
NNY DE BÜYÜKŞEHİR'DE
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin son ziyaretçi grubu ise Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve üniversite mütevelli heyeti oldu. Başkan
Özhaseki'yi tebrik ederek yeni dönem için başarı dileyen Rektör Güney, Kayseri'nin hızla
değişip geliştiğini ve bunda da öncü rolün Başkan Özhaseki tarafından yerine getirildiğini
söyledi.Başkan Özhaseki de her zamankinden daha çok çalışarak kendilerine duyulan güveni
boşa çıkarmamaya çalışacaklarını ifade ederek, "Gösterilen teveccüh, Kayseri halkının
belediye hizmetlerine bakışının da bir yansımasıdır. Bu bakış açısının getirdiği güven ve
sorumlulukla çok daha fazla çalışarak daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6760.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kaza Yapan Çevik Kuvvet Otobüsünü Kullanan
Komisere Soruşturma
Kayseri'de 4 polis memurunun şehit olduğu kazada, çevik kuvvet otobüsünü kullanan komiser
hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.10 Mart'ta Kayseri'den Ankara'ya giden çevik
kuvvet otobüsünün Kırşehir'in Mucur ilçesinde devrilmesi...
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Kayseri'de 4 polis memurunun şehit olduğu kazada, çevik kuvvet otobüsünü kullanan komiser
hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
10 Mart'ta Kayseri'den Ankara'ya giden çevik kuvvet otobüsünün Kırşehir'in Mucur ilçesinde
devrilmesi sonucu 4 polis memuru şehit olmuştu. Kaza öncesi şoför Okan Gümüş'ün
dinlenmesi için Komiser B.Y.'nin araç kullanma yetkisi olmadığı halde direksiyona geçtiği
ileri sürüldü. B.Y. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Kayseri Emniyet
Müdürlüğü tarafından ise idari soruşturma açıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6761.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Çeyizlik Lezzetler Yemek Yarışması
Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında
''Çeyizlik Lezzetler Yemek Yarışması'' düzenlendi.Okulun Uygulama Oteli lokantasında
düzenlenen yarışmayı; Kayseri Vali Vekili Erdoğan Aygenç, Vali Yardımcısı...
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Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında
''Çeyizlik Lezzetler Yemek Yarışması'' düzenlendi.
Okulun Uygulama Oteli lokantasında düzenlenen yarışmayı; Kayseri Vali Vekili Erdoğan
Aygenç, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün eşi Gül
Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, davetliler, öğrenciler ve öğretmenler
izledi.
Etkinlikle ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, ''Turizm Haftası'nda
çeşitli kurum ve kuruluşlarla turizm bilincini geliştirmek için çeşitli etkinlikler
düzenlediklerini belirterek, ''Bugün de Turizm Meslek Lisemizdeki öğrencilerimize, yöresel
ve ülkesel yemeklerimizi yaptırarak pratiğe yönelik birer değer kazandırmak için bu etkinliği
düzenledik. Bu çocuklarımız, okullarından mezun olduktan sonra ülkemizin değişik
yerlerindeki turistik tesislerde istihdam edilecek. O nedenle bu aşamada bu yemekleri

tanımaları ve yapmaları Türk turizmi açısından bir kazançtır çünkü yemeklerimiz de birer
turizm ürünümüzdür'' dedi.
Kayseri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Aziz Büyükkapı da yarışmada tatlılar
dahil 37 yemeğin yarıştığını, jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girecek yemekleri
yapanların ödüllendirileceğini bildirdi. Küyükkapı, ''Yarışmada ayrıca okulumuz şefleri ve
meslek dersi öğretmenleri tarafından Osmanlı mutfağından 'Şehzade Düğünü' adı altında bir
yemek çıkardık. Her sene pasta çıkarıyorduk. Bu sene bir değişiklik olsun istedik. Şehzade
Düğünü sofrasında Osmanlı mutfağından parçalar var. Fırında yapılmış kuzu, tavuk ve keklik,
iç pilavları var. Pastırmalı kuru fasulye, etli bamya var. Bunlar tamamen Kayseri'ye özgü ve
mazileri Osmanlı'ya dayandığı için bu sene bu şekilde yapmayı uygun gördük'' diye konuştu.
Yarışmada jüri üyeleri yarışmacıların hazırladığı yemekleri birer birer tadarak puanlar
verirken, davetliler de kendilerine ikram edilen 'Şehzade Düğünü' sofrasının birbirinden
lezzetli ürünlerinin tadına baktı. Şehzade Düğünü sofrasındaki fırında pişirilip Demir Hindi
şerbeti, Gilaboru suyu ve limonata ile ikram edilen kuzu, tavuk ve keklik ise büyük ilgi gördü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6762.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kutlu Doğum Haftası Bünyan’da Etkinliklerle
Devam Ediyor
Bünyan İlçe Müftüsü Lokman Arslan’ın Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal ve Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu makamında ziyaretleri ile başlayan kutlu doğum
haftası etkinliklerine Bünyan Yeni Mahalle Ortaokulunun hazırladığı...

17 Nisan 2014 Perşembe 13:05

Bünyan İlçe Müftüsü Lokman Arslan’ın Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal ve Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu makamında ziyaretleri ile başlayan kutlu doğum
haftası etkinliklerine Bünyan Yeni Mahalle Ortaokulunun hazırladığı programla devam edildi.
Bünyan Belediyesi Konferans ve Düğün salonunda gerçekleşen kutlu doğum haftası
etkinliklerinde Yeni Mahalle Ortaokulu tarafından hazırlanan programın açılışında Kur-an
tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu kutlu doğum haftasının Tüm İslam alemine ve Bünyan halkına hayırlara vesile
olmasını diledi.
Gece geç saatlere kadar süren programın sonunda kutludoğum haftası etkinliklerinde dereceye
giren öğrencilere ödüllerini Bünyan Müftüsü Lokman Arslan verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6763.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Trt 50. Yıl Müzesi Kayseri’de
TRT Yayıncılık Tarihi Müze Vagonu TRT’nin 50. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri’ye
geldi.TRT’nin 50. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara’da bulunan TRT Yayıncılık
Müzesi'nde sergilenen eserlerin bazıları, TCDD vagonunun...
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TRT Yayıncılık Tarihi Müze Vagonu TRT’nin 50. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri’ye
geldi.
TRT’nin 50. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara’da bulunan TRT Yayıncılık Müzesi'nde
sergilenen eserlerin bazıları, TCDD vagonunun içerisine yerleştirilerek Türkiye turuna çıktı.
Bu kapsamda Kayseri’ye de gelen TRT Yayıncılık Müzesi vagonuna İletişim Fakültesi
öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. İçerisinde TRT’nin ilk kurulduğu yıllarda kullanılan kamera
ve stüdyo gereçleri taşıyan vagonunu içerisinde ayrıca TRT’de yayın hayatına devam eden
dizilerde kullanılan eşyalarda yer aldı.
Vagon hakkında bilgiler veren TRT Planlama Müdürü İskender Özbay, “Müze vagonumuz
Ankara’da yerleşik olan Yayıncılık Tarihi Müzemiz var. Oranın çok fazla ilgi görmesi
nedeniyle bu senede kuruluşumuzun 50. Yılı olması münasebeti ile düzenlediğimiz bir
vagonumuz. İzmir’den yol çıktık. Yaklaşık 20 il dolaşıyoruz ve Mayıs’ın 13’ü gibi Edirne’ye
son güzergahımız var. Vagonumuzun içerisinde Atatürk köşemiz ile başlıyoruz. Bir radyo
stüdyomuz var ve bu stüdyomuzda radyo draması yaptırabiliyoruz. TRT’de yayıncılık
döneminde kullanmış olduğumuz kameralarımız ve sanal bir stüdyo ile normal bir stüdyoyu
örnek verebileceğimiz stüdyomuz var. Son olarak da TRT’nin dizilerinde kullandığı
kostümlerden oluşan bir bölüm var” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6764.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kayseri
Pancar
Ekicileri
Kooperatifi
Yönetiminden Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'e Ziyaret
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret ederek 'Hayırlı
olsun' dileklerinde bulundu.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı...
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret ederek 'Hayırlı
olsun' dileklerinde bulundu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu
Üyeleri İlhan Argun,Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Başkan vekili
Atilla Yalçın, Hurşit Dede, Niğmetullah Sevim, Abdulkadir Güneş,Turhan Özer ve Genel
Müdür Levent Benli,30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli seçimler sonrası Kayseri
Kocasinan Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Mustafa Çelik’i makamında ziyaret ederek
"Hayırlı Olsun" dileklerini ilettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6765.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

(özel Haber) Köylüler Yağmur Duasına Çıktı
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şahmelik köyü sakinleri yağmur duasına çıktı.Develi ilçesi
Şahmelik köyü sakinleri, yağmur yağmaması nedeniyle dua etmek üzere bir araya geldi.
Ardından Develi Müftüsü Cafer Kılınç tarafından...
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Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şahmelik köyü sakinleri yağmur duasına çıktı.
Develi ilçesi Şahmelik köyü sakinleri, yağmur yağmaması nedeniyle dua etmek üzere bir
araya geldi. Ardından Develi Müftüsü Cafer Kılınç tarafından dualar okundu. Daha sonra

Müftü Kılınç yağmur duasını yaparken köylüler de avuçlarını açarak 'Amin' dedi. Yağmur
duasının ardından konuşan köy muhtarı İsrafil Çal, “Bugün burada yağmur yağmadığı için
yağmur duası yapıyoruz. İnşallah duamız kabul olur” dedi.
Şahmelik köyünde yaşayan Mustafa Savaş ise, “Havalar biraz kurak geçiyor. Bu yüzden
ekinlerimizde biraz sıkıntı var. O yüzden duaya çıktık. Cenab-ı Allah inşallah duamızı kabul
eder. İnşallah hayırlı rahmetler verir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6766.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Olaylı Maçın Görüntüleri İzlendi, Taraftarlar
Gözaltında
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda oynanan Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçında kaydedilen 60 saatlik
güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen polis, olaylara karışan taraftarları...
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu'nda oynanan Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçında kaydedilen 60 saatlik
güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen polis, olaylara karışan taraftarları tek tek tespit ederek
15 kişiyi gözaltına aldı.
Maç sırasında ve sonrasında statta yaşanan olayları inceleyen polis ekipleri, stadyumda
bulunan 100 kameranın kaydettiği toplam 60 saatlik görüntüyü izledi ve olaylara karışan
taraftarları tek tek tespit etti. Emniyet yetkilileri, izlenen görüntülerden 72 kişinin olaylara
karıştıklarının belirlendiğini ve bu kişiler arasında gözaltına alınan 15 kişinin Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi. Olaylara
karıştıkları tespit edilen diğer kişilerin de gözaltına alınma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Bu arada gözaltına alınarak hastaneye getirilen bir taraftarın, ligin son haftasında lider
Fenerbahçe ile Kayserispor'un Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı maça göndermede
bulunarak, ''Son hafta kimse şampiyonluk kutlamasın. Cenaze evinde kutlama olmaz'' dediği
duyuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6767.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kayseri Şeker’in Alman Ziyaretçileri
Kayseri Şeker Fabrikası, verim, kalite, şeker oranı gibi konularda yaptığı önemli
araştırmaların ardından, topraklarımız için en uygun özellikleri ve kaliteyi taşıyan tohumları
tespit ederek, merkezi Almanya’da bulunan KWS Türk firması...
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Kayseri Şeker Fabrikası, verim, kalite, şeker oranı gibi konularda yaptığı önemli
araştırmaların ardından, topraklarımız için en uygun özellikleri ve kaliteyi taşıyan tohumları
tespit ederek, merkezi Almanya’da bulunan KWS Türk firması ile bir sözleşme imzaladı.
Sözleşme imzalamak adına Kayseri Şeker Fabrikası’nda bir tören düzenlendi. Tören öncesi
KWS Türk Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lars Wrede, Genel Müdür Veli Girgin ve
Pazarlama Müdürü Aytuğ Sofuoğlu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ettiler.
KWS Türk Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lars Wrede, Başkan Akay ve Yönetim Kurulu
üyelerine, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Kayseri Şeker Fabrikası’nın Türk
tarımına, çiftçisine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığının altını çizerek Kayseri
Şeker Fabrikası gibi çok büyük ve başarılı bir firma ile sözleşme imzalamaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Akay ise KWS Türk’ün, kalite ve verimi dünya çapında bilimsel araştırma ve
geliştirmeye dayandırarak yakaladığını belirterek, yapılan sözleşmenin, Türk Çiftçisi adına
hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Ziyaretin ardından geçilen imza töreninde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Üyesi Turhan Özer ve Abdulkadir Güneş, Genel Müdür Levent Benli, Ziraattan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Canıtez, Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdür İsmet
Aksoy, Çiftçi ve Çiftçi Meclisi’nden sorumlu Koordinatör Kazım Duygulu, KWS Türk
firması adına ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lars Wrede, Genel Müdür Veli Girgin ve
Pazarlama Müdürü Aytuğ Sofuoğlu’da hazır bulundular. Tören için hazırlanan protokolü ilk
olarak Genel Müdür Levent Benli ve KWS Türk Genel Müdürü Veli Girgin imzaladı. Girgin
ve Benli’nin ardından Sözleşmenin diğer bölümlerini ise KWS Türk adına Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Lars Wrede ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Özer
imzaladı.
Atılan imzaların ardından taraflar birbirlerini tebrik ederken, konuklar için verilen akşam
yemeğinde Başkan Akay tarafından KWS Türk Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lars
Wrede’ye plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6768.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Pancar Çiftçisi 3 Ahmetler
Gölbaşı Köyünde düzenlenen Pancar Ekim Günü'ne katılan Ağırnas çiftçilerinden Ahmet
Zadıka'nın oğlu ve torununun da ismi Ahmet olunca katılımcıların ilgisini çekti.Dede Ahmet
Zadıka ''Babamın da adı Ahmet idi. Biz de geleneği...
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Gölbaşı Köyünde düzenlenen Pancar Ekim Günü'ne katılan Ağırnas çiftçilerinden Ahmet
Zadıka'nın oğlu ve torununun da ismi Ahmet olunca katılımcıların ilgisini çekti.
Dede Ahmet Zadıka ''Babamın da adı Ahmet idi. Biz de geleneği bozmadık ve çocuklarımızın
isimlerini, onlar da çocuklarının ismini Ahmet koydular. Bu geleneğin böyle devam etmesini
de bekliyorum'' dedi.
Ağırnas çiftçisi Ahmet Zadıka (65) oğlu Ahmet Zadıka (33) ve torunu Ahmet Zadıka (5),
Pancar çiftçisi olarak Ağırnas’ta yaşamlarını sürdürmekte olduklarını belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6769.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kayseri Şekerspor’un 12. Adamı 'panters'
Grubu Oldu
1986 yılında Kayseri'de kurulup 2012 yılında 3. Lig'e yükselen Kayseri Şekerspor'un '12'nci
Adamı' olarak sahalarda yerini alan Kayseri Şeker çalışanlarından oluşan taraftarlar 'Panters'
adı altında gönüllü gurup oluşturdular.İlk...

18 Nisan 2014 Cuma 12:21

1986 yılında Kayseri'de kurulup 2012 yılında 3. Lig'e yükselen Kayseri Şekerspor'un '12'nci
Adamı' olarak sahalarda yerini alan Kayseri Şeker çalışanlarından oluşan taraftarlar 'Panters'
adı altında gönüllü gurup oluşturdular.
İlk olarak 2013-2014 Futbol sezonunda Kayseri Şekerspor-Yeni Diyarbakırspor
müsabakasında tribünlerde yerini alan taraftar gurubu, Kayseri Şekerspor'a moral ve

motivasyon desteği sağlamanın yanı sıra taraftarların da maçları heyecanla izlenmesine vesile
oluyorlar.
Kayseri Şeker taraftar Gurubu Panters Lider ve kurucu ekibi Hasan Özkul, Hüseyin Eliş ve
Kemal Erdem üçlüsünden oluştu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker Spor Onursal
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Genel Müdürü ve Kayseri Şeker Spor Kulüp Başkanı
Levent Benli ile Fabrika yöneticilerinin de yakinen takip ettiği Kayseri Şekerspor’un iç
sahadaki maçlarını izleyen sporseverler açısından yeşil beyazlı Panters gurubu sayesinde
müsabakaları izlemek daha zevkli hale geliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6770.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Develi'de Trafik Kazası. 1 Yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye
göre, Sindelhöyük Mahallesinde B.A. yönetimindeki plakasız motosiklet ile mahallenin
içerisinde seyir halindeyken, yol kenarında yürüyen A.G'ye çarptı....
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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sindelhöyük Mahallesinde B.A. yönetimindeki plakasız motosiklet ile
mahallenin içerisinde seyir halindeyken, yol kenarında yürüyen A.G'ye çarptı. Kazada
yaralanan A.G. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun
ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6771.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Cari Açık Açıklaması
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2014 yılı OcakŞubat dönemi ödemeler bilançosu verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Hiçyılmaz,
“Ocak-Şubat dönemi verilerine göre cari açığın düşmüş olması...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2014 yılı OcakŞubat dönemi ödemeler bilançosu verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Hiçyılmaz,

“Ocak-Şubat dönemi verilerine göre cari açığın düşmüş olması sevindirici bir gelişmedir”
dedi.
Hiçyılmaz, yaptığı açıklamada, Ocak-Şubat döneminde cari işlemler açığının, 2013 yılının ilk
iki ayına göre 2 milyar 779 milyon dolar azaldığını belirten Hiçyılmaz, 8 milyar 121 milyon
dolara gerileyen cari işlemler açığındaki düşüşte belirleyici olan unsurlar olduğunu bildirdi.
Dış ticaret açığının 2 milyar 536 milyon dolar azalması ve açığın 8 milyar 822 milyon dolara
gerilemesinin cari açığın azalmasındaki ana etken olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “Cari
açığı frenleyen bir başka etken de net gelirlerin geçen yıla göre 447 milyon dolar artarak 1
milyar 770 milyon dolara yükselmesidir” diye konuştu.
Cari açığı azaltan bir başka etkenin de altın ticaretinde bu yıl ihracatçı konuma gelinmesi
olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, “Geçen yıl Ocak-Şubat döneminde 727 milyon dolarlık altın
ithalatı gerçekleşmişken, bu yılın aynı döneminde 413 milyon dolarlık altın ihracatı yapıldı”
ifadelerini kullandı.
Yabancı yatırımcıların seçim öncesi dönemde Borsa İstanbul’da (BIST) satış yönlü
davrandıklarının altını çizen Hiçyılmaz, “Yabancılar, Şubat ayında 84 milyon dolarlık satış
yaptılar. Ocak-şubat dönemindeki toplam satışları ise 403 milyon doları buldu. Yabancılar
Şubat ayında 1 milyar 71 milyon dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satışı
yaptılar. İki ay içerisindeki DİBS satışları 2 milyar 176 milyon dolara ulaştı. Bu iki veriden
yola çıkıldığında, yabancıların seçim öncesi ekonomiye güven sorunu olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak bu olumsuz algı seçim sonrası değişti. Seçim sonrası ilk bir haftada 1
milyar 586 milyon dolarlık DİBS ve hisse senedi satışı gerçekleşti” şeklinde konuştu.
Yabancıların doğrudan yatırımlarının artmaya başladığını kaydeden Başkan Hiçyılmaz
değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“Yabancıların yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre 514 milyon dolar artarak 2
milyar 377 milyon dolara ulaştı. Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla ilk iki
aylık dönemde bankalar 120 milyon dolar, Hazine 898 milyon dolarlık net borçlanma yaptı.
Bu da Türkiye ekonomisi için olumlu bir göstergedir. Bu dönemde bankacılık sektörü, kısa
vadeli kredilerde 1 milyar 116 milyon dolarlık geri ödeme yaparken, uzun vadeli kredilerde
859 milyon doları bulan bir borçlanma yapabilmiştir. Reel sektör kredi kullanımını iki aylık
dönemde bir önceki yılın ilk iki ayına göre 164 milyon dolar artırarak 1 milyar 611 milyon
dolara yükselmiştir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6772.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Anne Karnındaki Bebek Stresten Etkileniyor
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, stresin
bebeği daha anne karnında etkilemeye başladığını söyledi.Bebeklerin mizacının anne
karnında gelişmeye başladığını belirten Özel Tekden Hastanesi...

18 Nisan 2014 Cuma 11:59

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, stresin
bebeği daha anne karnında etkilemeye başladığını söyledi.
Bebeklerin mizacının anne karnında gelişmeye başladığını belirten Özel Tekden Hastanesi
Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, stresli ortamda gebelik geçiren annelerin
bebeklerinin de gergin kişiliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Bebeklerin, tüm duygulardan
hem hormonal hem de fiziken etkilendiğini belirten Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, ''Sekizinci
haftadan itibaren bebeğin duyuları belirginleşmeye başlar, 16. haftaya geldiğinde de dışarıdan
titreşimli sesleri duymaya başlar. 24. haftadan itibaren annesinin seslerini tanır ve ona tepki
verebilir. 27. haftadan itibaren hızlı bir kapı çarpmasından bebeğin sıçradığını anlayabiliriz.
Bunlar bize bebeklerin dış ortamdan ve seslerden etkilendiğini gösterir ama bebeğin
etkilenme şekli bununla kalmaz. Bebek annenin maddi, manevi ortamında beslenmekte ve
büyümektedir. Stres anında yükselen adrenalin ya da mutluluk anında salgılanan endorfin
bebeğe geçer. Dolayısıyla stres hem duyma hem de hormonal yoldan bebeği etkilemekte ve
bebeğin kişilik gelişimine katkıda bulunmaktadır” diye konuştu.
Daha önce yapılan incelemelerde, stresli bir gebelik sürecinden sonra dünyaya gelen
bebeklerin kalp atışlarının ve hızlarının değişken olduğunun görüldüğünü belirten Özel
Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytül Erdoğmuş, “Annenin stres ortamı
bebeği doğrudan etkilemektedir. Strese girmemek elbette mümkün değildir ama anne
karnında bebeğin daha huzurlu bir ortamda olması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6773.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Melikgazi Yıldız Voleybol Takımı Türkiye Yarı
Finallerinde
Melikgazi Belediyespor Yıldız Voleybol takımı Nevşehir Ürgüp’te yapılan Grup
müsabakalarında nağmağlup şampiyon olarak, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak
kazandı.Ürgüp’te 2 gün devam eden müsabakalarda Nevşehir, Niğde ve Aksaray...
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Melikgazi Belediyespor Yıldız Voleybol takımı Nevşehir Ürgüp’te yapılan Grup
müsabakalarında nağmağlup şampiyon olarak, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.
Ürgüp’te 2 gün devam eden müsabakalarda Nevşehir, Niğde ve Aksaray il birincileri ile ilk
ikiye girme mücadelesi veren temsilcimiz ilk maçında Aksaray’ı, ikinci maçında da Niğde’yi
aynı skorla 3-0 mağlup etti. Üçüncü ve son maçında Nevşehir ile karşılaşan Melikgazi
Belediyespor bu müsabakayı da 3-1’lik skorla kazanarak adını Türkiye yarı finallerine
yazdırdı.
Antrenör Fuat Kalay “Oyuncularım verdiğim görevleri eksiksiz yerine getirdi ve Türkiye Yarı
Finallerine gitmeye hak kazandık. Bu başarıyı diğer alt yapı takımlarımızın da elde etmesi
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sezon alt yapı takımlarımız inanıyorum ki, katıldığımız

her kategoride gerek şehrimizi gerekse Melikgazi Belediyesini en iyi şekilde temsil edecektir”
dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, ''Bu güzel
başarıdan dolayı başta teknik ekibimiz olmak üzere bütün oyuncularımızı kutluyorum.
Yıldızlarımız adeta bir yıldız gibi parlayarak her sezon olduğu gibi bu sezonda yüzümüzü
güldürmeye devam ediyor. Aynı başarıyı diğer kategorilerde de tekrarlanması en büyük
dileğim.İnşallah önce Türkiye finalleri, ardından Finallerde Melikgazi Belediyespor büyük
başarılara imza atacaktır. En önemlisi belediye olarak salon sporlarına ve gençlerimize
verdiğimiz önemin ve desteğin karşılığını bu başarılar ile taçlandırmamız bizim bu konuda
daha da büyük adımlar atmamız yönünde teşvik etmektedir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6774.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Hacılar Belediyesi, Basın Mensupları İle Çiğ Köfte
Partisinde Buluştu
Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda, kentte bulunan gazeteciler ile çiğ köfte
partisi düzenlendi.Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa...
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Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda, kentte bulunan gazeteciler ile çiğ köfte
partisi düzenlendi.
Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Hacılar Belediye Başkanı
Doğan Ekici, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Veli Altınkaya ve kentte çalışan gazeteciler katıldı. Programda, Doğan Ekici ve
Mustafa Çelik masaları tek tek gezerek gazeteciler ile sohbet etti.
Düzenlenen program, çiğ köfte ikramının ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6775.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Enderun Fm’den Özhaseki Ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Enderun FM, 30 Mart Yerel Seçimler’in ardından yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilen Mehmet Özhaseki’ye, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

18 Nisan 2014 Cuma 16:35

30 Mart Yerel Seçimler’in ardından yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet
Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Özhaseki, dün de Enderun FM
Genel Müdürü Salih Karakuzu, Yayın Kurulu Başkanı Levent Adıgüzel ile Yayın kurulu
üyeleri Abdullah Özgümüş, Caner Öksüz, Engin Kutluay, Ali Özcan, Ümit Teyfik Çakır ve
Ömer Faruk Özcan’ı makamında ağırladı. Özhaseki, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
belirtirken, ziyaretçiler ise Başkan Özhaseki’ye yeni dönemde başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6777.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Forum Kayseri'de Alışveriş Lüks Otomobil Kazandırdı
Forum Kayseri Alışveriş Merkezinin düzenlediği lüks otomobil ödüllü çekilişin talihlisi
Fatma Doğan oldu. Ünlü radyo programcısı Cem Ceminay'ın sunumuyla yapılan çekilişte
heyecanlı dakikalar yaşandı.27 Aralık 2013- 6 Nisan 2014tarihleri...
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Forum Kayseri Alışveriş Merkezinin düzenlediği lüks otomobil ödüllü çekilişin talihlisi
Fatma Doğan oldu. Ünlü radyo programcısı Cem Ceminay'ın sunumuyla yapılan çekilişte
heyecanlı dakikalar yaşandı.
27 Aralık 2013- 6 Nisan 2014tarihleri arasında Forum Kayseri'den 100 TL ve üzeri alışveriş
yaparak otomobil çekilişine katılma hakkı kazanılan kampanya, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile
tamamlandı.Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı kampanyanın ödülü olan lüks otomobilin
çekilişi, ünlü radyo programcısı Cem Ceminay'ın sunumu ile yapıldı. Yapılan çekilişi
Kayseri'de yaşayan Fatma Doğan kazandı. Doğan'a kazandığı müjdesini ünlü radyo
programcısı Cem Ceminay verdi. Çekiliş sırasında Forum Kayseri'de bulunan Doğan, ödül
töreninin yapıldığı yere gelerek aracın anahtarını teslim aldı. Doğan, aracı kazandığı için çok
mutlu olduğunu söyledi.
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel, düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak,
"Çok güzel bir kampanya gerçekleştirdik. Bugün de çekilişini yaptık. Çekilişi kazanan
talihlinin alışveriş merkezinde olması çok güzel bir tesadüf. Aracı iyi günlerde kullansın
diyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de güzel bir otomobille ziyaretçilerimize kampanya
hazırlamayı düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6778.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Ali Dağı Atlı Sporun Da Merkezi Oluyor
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas'ı her alanda cazibe merkezi yapmak
için başlatılan çalışmalar kapsamında, "Ali Dağı'nı hava sporlarıyla beraber atlı sporların da
merkezi haline getireceğiz. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas'ı her alanda cazibe merkezi yapmak
için başlatılan çalışmalar kapsamında, "Ali Dağı'nı hava sporlarıyla beraber atlı sporların da
merkezi haline getireceğiz. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı koşusunu almak için başvuruda
bulunacağız" dedi.
Talas Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği
Ali Dağı Atlı Dayanıklılık Yarışı başladı. Akçakaya Mahallesinde startı verilen yarış öncesi
biniciler atların hazırlıklarını tamamladı. Isınma turunun ardından yarış, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun anonsuyla başladı.
Başkan Palancıoğlu, atlı dayanıklılık yarışmasının Talas'a ve Kayseri'nin turizmine
sağlayacağı katkılardan bahsederek, "İnşallah bu sporu daha da geliştirip Kayseri'nin turizmde
tanıtımını sağlayacak yeni bir alan haline getireceğiz" dedi.
Gelecek yıl beşincisi gerçekleştirilecek yarışmanın daha farklı olacağını kaydeden Başkan
Palancıoğlu, "Çünkü biz projelerimizde faytonlu turlar gibi binicilikle ilgili çeşitli
uygulamalar planladık. Bugün burada da farklı şehirlerden yarışmacılar var. Pazar akşamı da
kupa töreni yapacağız. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı koşusunu Talas'ta yapmak için
başvuruda bulunacağız. Ali Dağı eteklerini inşallah binicilikle ilgili spor faaliyetleri merkezi
haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.
TBF Dayanıklılık Komitesi Başkanı ve yarışma başhakemi Muharrem Özçamur ise 90, 82 ve
44 kilometrelik üç farklı parkurda 25 atın koştuğu yarışla ilgili bilgiler vererek, bu sporun
Anadolu insanına en yakın bir dal olduğunu söyledi. Özçamur, "4 yıldır Ali Dağı kupasını
yapıyoruz. Talas Belediyesi sağ olsun bize çok destek veriyor. Türkiye'nin pek çok yerinde 8
yıldır yarışmalar yapıyoruz. Hızla gelişen bir spor dalı. Talas tarihi dokusu, iklimi ve zemini
itibariyle Anadolu'nun ortasında güzel atlar ülkesi anlamındaki Kapadokya'ya başkent adayı"
diye konuştu.
Yarışma 20 Nisan Pazar günü Akçakaya Model Uçak Tesisi'nde saat 16.00'da yapılacak kupa
töreniyle sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6779.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Yahyalı Belediyesi
Etkinliklerle Kutladı

Kutlu

Doğum

Haftası'nı

Yahyalı Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle günü ağaç dikme etkinliği
düzenledi.Yahyalı İlçe Kaymakamı Ziya Polat, Yahyalı belediye Başkanı Esat Öztürk,
Yahyalı İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, davetliler ve Anadolu İmam Hatip...
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Yahyalı Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle günü ağaç dikme etkinliği
düzenledi.
Yahyalı İlçe Kaymakamı Ziya Polat, Yahyalı belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe
Müftüsü Ahmet İnciler, davetliler ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımlarıyla
gerçekleşen etkinlikte, 400 adet fidan Çiğilli mahallesinde oluşturulan Kutlu Doğum Haftası
Hatıra Ormanı'nda toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle böyle
güzel bir etkinlikte bulundukları için çok mutlu olduklarını, ağaç dikmeye önem verdiklerini
ve belediyeye ait arazilerde ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Dini
açıdan ağaç dikmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Peygamber Efendimizin,
'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' sözünü hatırlatan Öztürk, etkinliğe
katılan öğrencilere de seslenerek, insanlar gibi her canlının da sevgi ile büyüdüğünü, diktikleri
fidanları zaman zaman kontrol ederek onlara ilgi ve sevgi göstermelerini istedi. Öztürk,
etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, bundan sonraki dönemlerde ağaç dikme
etkinliklerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.
Yahyalı İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in yaptığı duanın ardından davetliler ve öğrenciler
tarafından hatıra ormanına fidan dikimi yapıldı. Etkinlik Yahyalı Belediyesi'nin katılımcılara
aşure ikramıyla sona erdi.
Ağaç dikme etkinliğinden sonra Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan aşure paketleri,
Başkan Esat Öztürk'ün de katılımıyla ilçe merkezinde dağıtıldı. Dağıtım sırasında esnafı
ziyaret eden Esat Öztürk, Kutlu Doğum Haftasını ilçe halkıyla birlikte kutlamanın kendilerini
çok mutlu ettiğini, bundan sonra da bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6780.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Gezi'ye Mizahi Bir Bakış: ''fettan Devrim''
Mizah yazarı Rıfat Yörük, Gezi olaylarında yaşananlardan yola çıkarak bir roman yazdı.
'Fettan Devrim' adlı kitap, ''Gezi’den bir devrim çıksaydı nasıl olurdu?'' mantığıyla kaleme
alındı. Romanın yazarı Yörük, 'Gezi' ile çok...
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Mizah yazarı Rıfat Yörük, Gezi olaylarında yaşananlardan yola çıkarak bir roman yazdı.
'Fettan Devrim' adlı kitap, ''Gezi’den bir devrim çıksaydı nasıl olurdu?'' mantığıyla kaleme
alındı. Romanın yazarı Yörük, 'Gezi' ile çok gerilen halkı ''Mizahi Gezi'nti'' ile gevşeterek
güldürmeyi ve bozulan kardeşlik ortamını yeniden kurmayı hedeflediğini belirtiyor.
Taksim Gezi Parkı’nda geçen yaz yaşanan olaylar ilk defa muhafazakar camianın gözüyle
mizahlaştırıldı. Mizah yazarı Rıfat Yörük, Gezi olaylarında yaşananlardan yola çıkarak bir
roman yazdı. “Fettan Devrim “adlı kitap, “Gezi’den bir devrim çıksaydı nasıl olurdu?”
mantığıyla kaleme alındı.Cafcaf Kitap’ın ilk yayını olarak satışa sunulan ve kapak tasarımını
Yusuf Kot’un hazırladığı 304 sayfalık esere karikatürist Turgut Yılmaz da çizimleriyle katkı
sağladı.Yörük, “Fettan Devrim”in arka kapağında, “Gezi” ile çok gerilen -zaten hep gerginhalkımızı “Mizahi Gezi’nti” ile gevşeterek güldürmeyi ve bozulan kardeşlik ortamını yeniden
kurmayı hedeflediğini belirtiyor. Yörük romanını şöyle anlattı:
''Fettan Güzel'den, 'Fettan Devrim'e;
''Üstad sanatçı Mustafa Keser’in keyfi yine yerindeydi. Üsküdar Beylerbeyi’ndeki gazinosunu
bugün de adamakıllı doldurmuş, elinde eşinin hatırası olan ve artık kendisiyle özdeşleşen
işlemeli mendiliyle çoğu çakırkeyf hayranlarına nefis bir gece yaşatmıştı. Üstelik yine onunla
bütünleşen şarkısı ‘Gözleri fettan güzel’ bu gece de çok istenmişti. ‘Fitne’ kelimesinden gelen
ve fitneci, fesat, kurnaz, karıştırıcı, ayartan, baştan çıkartan, cilveli anlamlarını taşıyan ‘fettan’
kelimesinin Türk siyasi hayatına kısa bir süre sonra damgasını vuracağını rüyasında görse
inanmazdı. Ama burası Türkiye’ydi ve her an her şey olabilirdi. Usta siyasetçi ve demogog
Süleyman Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat bile çok uzun bir süreydi.
Nitekim, Gezi Parkı’nda başlayan ve bir anda bütün ülkeye yayılarak hiç beklenmedik bir
anda, AB kriterlerine göre 48 saatlik ek bir direnişle gerçekleşen ‘Fettan Devrim’ ile Mustafa
Keser’in askerleri iktidara, Mustafa Keser de rüyasında görse inanmayacağı Başbakanlığa
gelmişti. Halkın gözünde artık o bir kahramandı. Bakalım devrim amacına ulaşabilecek ve
halk gidişattan memnun kalacak mıydı? Mustafa Kemal’in askerleri, Zeki Müren’in askerleri
ve İhsan Eliaçık’ın askerleri, devrimi birlikte yaptıkları Mustafa Keser’in askerlerini iktidarda
rahat bırakacaklar mıydı? Kendisine karşı yapılan devrim sonucu iktidardan alaşağı edilen
‘Tayyip’in durumu ne olacaktı?''
Mizah yazarı Rıfat Yörük, başta kendisi olmak üzere ‘Gezi’ ile çok gerilen -zaten hep gerginhalkımızı ‘Mizahi Gezi’nti’ ile gevşeterek güldürmeyi ve bozulan kardeşlik ortamını yeniden
kurmayı hedefliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6781.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

'yeni Avukatlık Yasa Tasarısı
Fakültelerinin Geleceği'' Konferansı

Ve

Hukuk

Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin
ortaklaşa düzenlediği, ''Yeni Avukatlık Yasa Tasarısı ve Hukuk Fakültelerinin Geleceği''
isimli konferans verildi.Konferansta, Hakim ve Savcılar Yüksek...
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Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin
ortaklaşa düzenlediği, ''Yeni Avukatlık Yasa Tasarısı ve Hukuk Fakültelerinin Geleceği''
isimli konferans verildi.
Konferansta, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Av. Ali Aydın, Kayseri Baro
Başkanı Av. Fevzi Konaç ile öğrenciler bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını
Evrensel Adalet Kulübü Başkanı Taner Afşar yaptı. Afşar konuşmasında; ''Avukatlık
yasasının değiştirilmesi talebi sadece hukuk fakültesi öğrencileri ve hukukçular tarafından
değil toplumun her kesiminden değişiklik yapılması yönünde istekler dile getiriliyordu bugün
burada bu yasa tasarısını bize anlatacak olan değerli Baro Başkanımız ve HSYK üyemize
teşekkürlerimi sunuyorum'' ifadelerini kullandı.
Ali Aydın ve Fevzi Konaç ise konuşmalarına meslek anılarını anlatarak başladı, ardından
Avukatlık Yasa Tasarısı hakkında bilgilerini paylaştıktan sonra öğrencilerin yönelttikleri
soruları cevapladılar.
Konferansın ardından Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, katılımcılara teşekkür
plaketi takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6782.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Otomobil Tramvay Yoluna Çıktı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil
sürücüsü aracıyla tramvay yoluna çıktı. Kazada sürücü şans eseri yara almadan
kurtuldu.Edinilen bilgilere göre Sivas Caddesi 8. kilometresinde meydana gelen...
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil
sürücüsü aracıyla tramvay yoluna çıktı. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre Sivas Caddesi 8. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 38
BK 345 plakalı otomobil sürücüsü A.C. şehir istikametine seyir halindeyken direksiyon
hakimiyetini kaybetti ve otomobili ile tramvay yoluna çıktı. Araç sürücüsü kazada şans eseri
yara almazken, otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6783.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Şiddetli Rüzgar, Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kayseri'de il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.Meteoroloji
Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve saatteki
hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın gece yarısına...
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Kayseri'de il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan
ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın gece yarısına kadar etkisini
sürdürmesinin tahmin edildiğini bildirdiler. Yetkililer, gün içerisinde saatteki hızı 40-60
kilometre olarak esen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve
ilgili kurumların dikkatli olmaları gerektiğini kaydettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6784.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Tilkiler, Kuduza Karşı Aşılanacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kuduzun önlenmesi için tilkileri aşılayacak. Kare
şeklinde, çikolata görünümünde, balık ve hayvan yemi ile parafin ve yağdan yapılmış yemin
içerisine yerleştirilen aşılar, uçakla havadan...
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kuduzun önlenmesi için tilkileri aşılayacak. Kare
şeklinde, çikolata görünümünde, balık ve hayvan yemi ile parafin ve yağdan yapılmış yemin
içerisine yerleştirilen aşılar, uçakla havadan atılacak.
Konuyla ilgili İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Kuduz hastalığı zoonoz bir hastalık
yani insandan hayvana, hayvanlardan insanlara bulaşabilmektedir. Kuduz viral ve sinir
sistemine yerleşen bir hastalıktır. Tedavisi yoktur. Alınabilecek tek önlem kuduza karşı
aşılanmaktır. Evcil hayvanlar, gerek bakanlığımız tarafından ve serbest hekimler tarafından
aşılanması yapılmaktadır. Fakat kuduzun bir diğer önemli bulaşma kaynağı da yabani hayatta
yaşayan tilki, kurt, yarasa, kemirgenler gibi yabani hayvanlar kuduzun yayılmasından önemli
yer almaktadır. İlimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bahar ve yaz aylarında meraya
çıkmaktadır. Kuduz bir tilki hastalığın etkisi ile insan, kedi, köpek, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlara saldırarak hastalığı bulaştırabilmektedir'' denildi.
Bakanlığın yabani hayatta yaşayan özellikle tilkilerin aşılanması için Kuduza karşı oral
aşılama projesi başlattığı kaydedilen açıklamada, ''Aşılama 21.04.2014 tarihi itibari ile
ilimizde uygulanacaktır. Aşılar uçak ile havadan atılacak. 1 kilometre alana 18-20 adet aşı
atılacaktır. Bu aşılar, kare şeklinde ve 20 gram ağırlığında çikolata görünümünde, balık ve
hayvan yemi ile parafin ve yağdan yapılmış yemin içerisine yerleştirilmiştir. Aşı plastik bir
kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış şekilde yemin tam ortasında yer almaktadır.
Tilkilerin yemi tüketmesi ile birlikte yemin içerisinde kapsülün parçalanması sonucu ağız
yolu ile tilkilerin aşılanması hedeflenmektedir. Tilkiler bu yemlerden bir adet tüketmesi ile
birlikte kanlarında yeterli düzeyde antikor oluşması sağlanarak kuduza karşı bağışıklık
kazanmış olurlar. Yemin içindeki aşı canlı aşı olup insanların da tüketmesi veya temas etmesi
ya da yemin içerindeki aşı ihtiva eden kapsülü patlatarak sıçratması sonucu kuduz hastalığına
yakalanma ihtimali bulunmaktadır.
Bu aşılama Avrupa'da 1983 yılında başlamış olup, kuduz hastalığına karşı yüksek oranda
başarı elde edilmiştir. 150 milyondan fazla doğal hayata yem atılmış bir çok insanın yemle
teması rapor edilmesine rağmen insanlarda kuduz vakası rapor edilmemiştir. Fakat söz konusu
aşı canlı bir aşı olup insanların bu aşı ile temas etmesi sonucu teorik olarak kuduza yakalanma
riski vardır. Çocukların ya da yetişkinlerin bu yemlerle temas etmesi durumunda temas edilen
bölgeyi sabun ve su ile yıkadıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gidip durumu izah
etmeleri ve bir an önce kuduz aşısı ile aşılanmaları gerekmektedir. Müdürlüğümüz tarafından
5000 afiş, broşür ve 5000 liflet ile bütün köylerimizde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.
Her ne kadar bu aşılar yerleşim yerlerinin dışına atılsalar da hayvanlar tarafından yerleşim
yerlerine taşınma ihtimali bulunmaktadır. Söz konusu yemin çikolata görünümünde ve
şeklinde olması, canlı aşı bulundurması, teorik olarak temas sonrasında insanlarda kuduz
hastalığına sebep olma riskinin bulunması nedeni ile gerekli bilgilendirilmenin yapılması
büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu yemler tilkiler için cazip olmakla beraber, köpekler
için de caziptir. Projenin daha başarılı olabilmesi için köpeklerin bir hafta süre ile serbest
bırakılmaması gereklidir'' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ''Yemlerin içerisinde aynı zamanda Tetrasiklin bulunmaktadır. Aşıyı tüketen
tilkilerde Tetrasiklin çene kemiklerinde ve dişte birikir ve mikroskobik incelmede mor renkte
görünür. Böylece tilkilerin aşılanıp aşılanmadıkları kontrol edilir. 100 kilometrelik alanda 4
tilkide test edilecek. Aşı ağızda parçalanmadan yutulur ise mide asidi ile inaktif hale
geçmektedir. Yemler suya karşı dayanıklıdır. 35-50 derecede 7 gün süre ile
dayanabilmektedir. Tilkilerin yeme ulaşacağı tahmini süre 4-5 gündür. İnsanlar için kokusu
itici, hayvanlar için caziptir. Mekanik olarak darbeye dayanıklıdır. Tilkilerde Kuduz vakasının
en çok görüldüğü zaman Ocak-2014 ayında birinci aşılama, Kasım-2014'te ikinci aşılama,
2015'in Kasım ayında ise 3. aşılama yapılacak. Üç aşılama sonunda kuduz görülme sıklığı
sıfıra kadar düşen ülkeler bulunmaktadır. Köpekler ve kurtlar tarafından tüketilmesi
durumunda yeterli antikor oluşmamaktadır. Aşı, tilki ve rakun köpekleri için özel üretilmiş

ağız yolu ile kullanılan zayıflatılmış SAD B19 suşu kullanılarak hazırlanmış canlı bir aşıdır''
denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6785.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Bünyan’da Kutlu Doğum Etkinlikleri Heyecanı
Devam Ediyor
Hafta başından beri devam eden Kutlu Doğum haftası etkinliklerinde Bünyan Atatürk
Stadyumu'nda minik hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu.Bünyan Müftlüğünce çeşitli etkinliklerle
kutlamaların devam ettiği Kutlu Doğum haftası nedeni ile Bünyan...
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Hafta başından beri devam eden Kutlu Doğum haftası etkinliklerinde Bünyan Atatürk
Stadyumu'nda minik hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu.
Bünyan Müftlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlamaların devam ettiği Kutlu Doğum haftası
nedeni ile Bünyan Atatürk Stadyumunda düzenlenen programda 4-6 yaş grubu minik hafızlar,
programın açılışında Kur'an-ı Kerim okudular. Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, minik
hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'den sonra hediye verdi ve öğrencilerin bu başarılarına
vesile olan anne, babaları ile hocalarını kutladı.
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan
Garnizon Komutanı İbrahim Dağlı, Bünyan İlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı’nın yanı sıra
çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topcu,
''İslam'da İhlas'' konulu bir konuşma yaptı.
Programda, Bünyan İlçe Müftülüğü İmamlarından oluşan Bünyan İlahı Grubu, Alper Ayer
yönetiminde ilahiler seslendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6786.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

İha Kayseri Haber Müdürü Alparslan Ötüken 2. Kez
Baba Oldu
İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Haber Müdürü Alparslan Ötüken ikinci kez baba olmanın
mutluluğunu yaşadı.Özel Erciyes Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda dünyaya gelen
kızlarına, Ötüken çifti ‘Nisanur’ adını verdi. Kübra isimli...
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İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Haber Müdürü Alparslan Ötüken ikinci kez baba olmanın
mutluluğunu yaşadı.
Özel Erciyes Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda dünyaya gelen kızlarına, Ötüken çifti
‘Nisanur’ adını verdi. Kübra isimli ilk kızlarından sonra ikinci kez baba olmanın sevincini
yaşayan Alparslan Ötüken, doğumu gerçekleştiren doktor Zeki Yılmaz’a teşekkür ederek, “İlk
kızımız Kübra’nın doğumundan 3,5 yıl sonra, kızımız Nisanur dünyaya geldi. Aile olarak çok
mutluyuz. Bu güzel günümüzde bize yardımcı olan Doktor Zeki Yılmaz’a çok teşekkür
ediyoruz. Hem telefonla hem de mesaj atarak bizi kutlayan dostlarımıza da canı gönülden
teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6787.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Pınarbaşı'nda Kutlu Doğum Haftası Kutlandı
Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri nedeniyle her yıl kutlanan Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı ilçesinde de bir program düzenlendi.İlçe Müftülüğü
tarafından Pınarbaşı ilçesi Belediye Düğün salonunda düzenlenen...

19 Nisan 2014 Cumartesi 13:28

Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri nedeniyle her yıl kutlanan Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı ilçesinde de bir program düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Pınarbaşı ilçesi Belediye Düğün salonunda düzenlenen ''Hz.
Peygamber ve İnsan Onuru'' konulu konferansa, İlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, Belediye

Başkanı Dursun Ataş, İlçe Emniyet Müdürü Temel Selman, Cumhuriyet Savcısı Orhan Al,
İlçe Müftüsü Reşat Üstün, siyasi Parti İlçe Başkanları, Daire amirleri ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü
Reşat Üstün, Sahabelerin hayatlarından örnekler vererek, "Hz. Hatice, kadınlar içinde Hz.
Muhammed'in (s.a.v) davetine ilk inanan kimseydi. Onun kutsal hedefleri uğrunda sahip
olduğu her şeyi feda etti. Bütün servetini Hz. Resulullah'ın (s.a.v) önüne koydu ve şöyle dedi,
'Allah sözünün yücelmesi ve dininin yayılması uğruna bu malı dilediğin gibi kullan'. Bu
şekilde samimiyetini gösterdi'' dedi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Benli, ''İhlas ve samimiyet, sadece inanç ve ibadetlerimizde
değil, insanlarla olan ilişkilerimizde de son derece önemlidir. Müslüman'ın, Müslüman’a karşı
samimi, içten ve gönülden davranması da dinin önemli bir ilkesidir. Zira mü'minin en önemli
vasfı olan güvenilirlik ancak içten ve samimi davranışlarla sağlanabilir" ifadelerini kullandı.
Programda İlçe İmam Hatiblerinden Sıtkı Kılıç, Kur’an-ı Kerim okudu. Pınarbaşı'nda görev
yapan İmamlardan oluşan ilahi grubu, ilahiler ve naatlar seslendirdi.
Programda, Pınarbaşı Ziraat Odası tarafından temin edilen 2000 gül fidesi davetlilere
dağıtıldı. Ayrıca davetlilere, İlçe Müftülüğü tarafından çeşitli kitaplar hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6788.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Türk Eğitim-sen Kayseri Şubesi İstişare Toplantısı
Yapıldı
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu Şubesi tarafından, ‘İl İstişare Toplantısı’
yapıldı.Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan,
Genel Dış İlişkiler Basın Sekreteri Sami Özdemir, Türk Eğitim-Sen...
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu Şubesi tarafından, ‘İl İstişare Toplantısı’ yapıldı.
Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan, Genel Dış
İlişkiler Basın Sekreteri Sami Özdemir, Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ali Benli,
kadın komisyon üyeleri, işyeri temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye KamuSen ve Türk Eğitim-Sen’in, sendikacılığın milli takımı olma unvanına layık bir sendika
olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Ali Benli, “Biz yola
çıkarken, Türkiye sevdamız ekmek için kavga diye yola çıktık ve her platformda çalışanların
haklarını savunduk. Her platformda eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya devam
edeceğiz ve hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz” dedi.
Her yıl düzenli olarak tüm illeri gezdiklerini, yaşanan sorunları yerinde görmek ve çözüm
önerileri üretmek amacıyla alanlara çıktıklarını belirten Genel Dış İlişkiler Basın Sekreteri

Sami Özdemir de, Mayıs ayının yetki almak için önemli bir dönem olduğuna vurgu yaparak,
üye sayısı hedeflerinin 250 bin olduğunu kaydetti. Özdemir, “Biz ortalama her yıl 45 bin
civarında üye yapıyoruz. Emekli ve istifaları düştüğümüzde, net 25 bin artışla yolumuza
devam ediyoruz. Bu seneki hedefimiz, geçen yılki 225 bin 600 küsur olan üye sayımız,
inşallah sizlerin de desteğiyle 250 bine çakacak. Yetkiyi almak istiyoruz. Yetkiyi almak
zorundayız. Almadığınız takdirde sizi pazarlayan bir sendikanın kulu kölesi olmak
zorundasınız. Dünyanın hiçbir yerinde kendisini pazarlayan ve kamu çalışanlarının ekonomik
ve sosyal haklarını, sadece iktidar yandaşları olma düşüncesiyle, onların emir ve talimatlarıyla
bu sözleşmelere oturan bir sendika hiçbir yerde yetkili olmamıştır. Bu ülkenin bize, bizim de
bu ülkeye ihtiyacımız var. Milli refleksleri ortaya koyan, ekonomik ve sosyal haklar yönünde
kamu çalışanlarını en iyi şekilde ifade eden ve onların düşüncelerini, fikirlerini ve taleplerini
dile getiren ve bunun mücadelesini veren bir sendikayız” ifadelerini kullandı.
Sendikacılıkta çığır açtıklarını ve tarih yazdıklarını belirten Genel Mali Sekreter Seyit Ali
Kaplan ise, “Biz sendikacılık yapıyoruz. Sendikacılıkta da çığır açtığımızı, tarih yazdığımızı
övünerek söylüyorum. Hiç kimseyi kendimizin arkasında görerek değil, biz doğruları
söyleyerek sendikacılık yapıyoruz. Bizim ilkemiz, önce ülkemiz dediğimiz için sendikacılık
yapıyoruz. Ülke menfaatleriyle, şahsi menfaatlerimiz karşılaştığı zaman, şahsi
menfaatlerimizi terk ederek ülkemiz için, sendikamız için mücadele ediyoruz. Onun için bu
başarıyı kazandık” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6789.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Don Olayı Kuruyemişçileri Vurdu
Türkiye’de yaşanan don olayları en çok kuruyemişçileri etkiledi, fındık, fıstık ve kuru kayısı
fiyatları tavan yaptı.Son zamanlarda yaşanan don olaylarından nasibini kuruyemişçiler de
aldı. Kayseri’de kuruyemişcilik yapan Ahmet Duran...

20 Nisan 2014 Pazar 09:51

Türkiye’de yaşanan don olayları en çok kuruyemişçileri etkiledi, fındık, fıstık ve kuru kayısı
fiyatları tavan yaptı.
Son zamanlarda yaşanan don olaylarından nasibini kuruyemişçiler de aldı. Kayseri’de
kuruyemişcilik yapan Ahmet Duran Ertunç son günlerde yaşanan soğuk havalar ile birlikte
özellikle fındık ve kayısının olumsuz etkilendiğini söyledi. Ertunç “Soğuk havalarla birlikte
kuruyemiş fiyatlarımız çok arttı. Fiyatlarımız yüzde elliye yakın arttı. Fındığı normalde 20- 22
TL’ye satıyorduk şu anda 32 TL’ye çıktı. Kayısı 10 TL’ye satıyorduk 15TL’ye çıktı. Kaliteli
malda bulunmaz duruma geldi. İnşallah kenarda kuytuda kalanlarla idare ederiz” dedi.
Özellikle Antep fıstığının fiyatının çok arttığını vurgulayan Ahmet Duran Erdinç “Antep
fıstığı 42 TL’ye çıktı. Fiyatlardaki artışlardan satışlarımız düştü. Şikayetçiyiz fakat Allah'tan
gelen bir şey olduğu için bir şey yapamıyoruz. Satışlarımız bir hayli düştü inşallah iyi olacak.
Ama şu son günlerde birde piyasada bir gerginlik var. Bunlarında etkisiyle fiyatlarımız çok

arttı. Ciromuz düştü, önceden fındık 18 TL iken vatandaş fındık alabiliyordu fakat şimdi 3032 TL’ye çıkınca vatandaş fındık yemez oldu” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6790.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Düğünlerin Vazgeçilmezi
Gelinlerin Gözdesi Oldu

Olan

Takılar

Yine

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar düğün hazırlıklarına şimdiden başladı.
Düğünlerin vazgeçilmez parçası olan takılar yine gelinlerin gözdesi oldu.Bahar mevsimi ile
birlikte düğünlerin de başladığını ve buna bağlı...
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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar düğün hazırlıklarına şimdiden başladı.
Düğünlerin vazgeçilmez parçası olan takılar yine gelinlerin gözdesi oldu.
Bahar mevsimi ile birlikte düğünlerin de başladığını ve buna bağlı olarak işlerinde bir
hareketlenme olduğunu söyleyen kuyumcu Fatih Koca, "Bu yıl daha doğrusu birkaç yıldan bu
yana Kayseri’de farklı ürünler tercih ediliyor. Bunların başında genelde düğümlerde tercih
edilen 22 ayar bilezik, elmas setler, pırlanta, tektaş, on dört yara altın, yine farklı setlerimiz ve
ürünlerimiz söz konusu. Genelde düğün işlerinde alyansla başlayan bir alış veriş süreci, saat
arkası diye tabir ettiğimiz fantezi 22 ayar bileziklerimiz, Trabzon set, pırlanta sete kadar
uzanan bir süreç. Tabi insanların bütçesine göre değişen durum söz konusu. Genelde insanlar
kendi bütçelerine göre hareket etmek durumundalar. Özellikle 22 yara tercih ediliyor.
Bütçenin uygun olup olmamasına göre elmas ya da değerli taşları kullandığımız ürünlerde
fazlasıyla tercih ediliyor” dedi.Düğünlerde genellikle çıkış noktalarının alyanslar olduğunu
vurgulayan Koca” Farklı yüzlerce model alyans. Alyans artık fazlasıyla önemsenen takı
grubu, başlangıçta çok önemli. Bayanların beğenmesi çok zor. Sürekli bir model çıkarmak
zorundayız. Ardından tek taş ,bilezikler tabi insanların bütçelerine göre elmas setleri tercih
ediliyor. Tabi bunun yanı sıra hafif kolyeler moda. Bazı dizilerde Osmanlı figürü taşıyan
ürünler çok fazlası ile tercih ediliyor. İnsanlar televizyonda dizilerde ve sunucularda
gördükleri ürünleri tercih ediyorlar ve soruyorlar” ifadelerini kulandı.
Koca” Düğünlerde standart olarak elmas, alyans, tek taş, kullanılan ürünler. Tabi alış verişte
altın fiyatları da çok önemli. Malum altının fiyatı birkaç sene önce zirve yapmıştı. Bugünlerde
gramı 88 aşağı yukarı çeyreği 147 TL’den satıyoruz. Bu zamanda bir düşüş ya da yükseliş
beklenmiyor. Kayseri’de çeyrek altın hareketi çok yoğundur. Bu dönemde vatandaşlarımıza
altın alımını tavsiye ediyoruz. Mutlaka altın aldığı yeri görüyor. Altının kıymetli olmasının
sebeplerinden biride ne zaman kıymetli olacağı fiyatının ne zaman çıkacağı ya da düşeceği
belli olmaması” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6791.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

Cezaevinden Firarı Sonu Oldu
İncesu Cezaevinden firar eden 28 yaşındaki M.U., Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde arkadaşı
A.F.T. (18) ile aralarında çıkan tartışma sonrasında av tüfeği ile vurularak öldürüldü.Edinilen
bilgiye göre, İncesu Cezaevinde, hırsızlık ve...
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İncesu Cezaevinden firar eden 28 yaşındaki M.U., Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde arkadaşı
A.F.T. (18) ile aralarında çıkan tartışma sonrasında av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İncesu Cezaevinde, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından yatan
M.U.’nun firar ederek Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine geldiği öğrenildi. Firari M.U.’nun arkadaşı
A.F.T.’yi arayarak, kullanılmayan bir benzin istasyonunda buluşma ayarladığı ve yanında
avlanmak için av tüfeği getirmesini istediği bildirildi.
Benzin istasyonunda A.F.T. ile buluşan M.U.’nun “Ben cezaevinden firar etmiş bir adamım.
Artık bana bakacaksınız. Bana getirip götüreceksiniz” dediği ve tartışma çıktığı öğrenildi.
Çıkan tartışma sonrasında A.F.T.’nin, yanında getirdiği av tüfeği ile M.U.’ya 5 el ateş ettiği
kaydedildi. M.U. olay yerinde hayatını kaybederken, A.F.T. ise iki gün boyunca saklandı.
Jandarma ekiplerinin Yozgat’taki cinayeti çözmek için çalışma başlattığı sırada, bir ihbarı
değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği ekipleri, olayın faili olan A.F.T.’yi Kayseri’de yakalayarak gözaltına aldı.
Cinayet Büro’da yapılan sorgusunda olayı itiraf eden A.F.T.’nin kaç el ateş ettiğini
hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısı A.F.T. yapılan sorgulamasının ardından
teslim edildiği jandarma ekipleri tarafından Yozgat’a götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6792.html
Erişim Tarihi: 21.04.2014

