KAYSERİ HABER ARŞİVİ
16.05.2016–22.05.2016
Kayseri şehitlerine ağladı
Hakkari’nin Çukurca İlçesi Çığlı Üs Bölgesi’nde terör örgütü PKK’lı teröristler ile girdikleri
çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Akarsu, memleketi Kayseri’de, Uzman Çavuş
Nazmi Kapucu ise Tomarza’da son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit Akarsu için Kalemkırdı Cami’nde öğle namazını müteakiben düzenlenen törene Vali
Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri
Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Garnizon Komutanı
Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tümgeneral Asım
Kocabıyık, yüksek rütbeli subaylar, belediye başkanları, oda başkanları ile 5 bine yakın
vatandaş katıldı.
Şehidin ağabeyi Hasan Akarsu, taziyeleri kabul ederken anne Türkan Akarsu ise ayakta
durmakta güçlük çekti.
“Vaadine erdin kuzum”
Bu arada şehidin annesi Türkan Akarsu’nun feryatları yürekleri dağladı. Anne Akarsu, oğluna
seslenerek, “Keşke şehit olsam diyordun, vaadine erdin kuzum” diyerek gözyaşı döktü.
Anneyi askerler ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.
Şehidin babası ve kardeşi de vefat etmiş
Şehit İbrahim Akarsu'nun, babası Ahmet ve kardeşi Yılmaz Akarsu’yu da birer yıl arayla
kaybettiği öğrenildi.
Şehidin cenazesi İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in kıldırdığı namazın ardından,
vatandaşların ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları eşliğinde Kartal
Hava Şehitliği’ne kadar uğurlandı. Akarsu burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tomarzalı şehidin kızı herkesi duygulandırdı
Şehit olan Uzman Çavuş Nazmi Kapucu için ise memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde
tören düzenlendi. İlk olarak askeri hastanenin morgundan alınan şehidin cenazesi, baba evine
getirilerek son kez helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş Nazmi Kapucu'nun eşi Tuğba
Kapucu'yu yakınları teselli etmeye çalışırken, 3 yaşındaki kızı Zehra Nur ise yakınlarının
kucağında olup biteni anlamaya çalıştı. Öte yandan, şehidin 9 yaşındaki kızı Kübra Nur’un
babası toprağa verilirken, "Ben babamı istiyorum" diyerek ağlaması, törene katılanları
gözyaşlarına boğdu.
İkindi namazını müteakip Tomarza meydanında kılınan cenaze namazına, Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, belediye başkanları,
milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, polis ve askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve
çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Kapucu, kılınan cenaze namazının ardından Tomarza Mezarlığı'na defnedildi.
Abdullah Gül’den taziye
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehit Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun Kayseri'nin
Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi Göksu Sokak'taki baba evine
eşi Hayrunnisa Gül, Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte geldi. Gül'ü Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve şehit
Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun ağabeyi Hasan Akarsu ile vatandaşlar karşıladı.
Gül, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bunu çok iyi bilirim. Bir yerde şehit olduğu zaman ilk bizi
ararlardı. Bir telefon geldiği zaman korkardım. Ben Cumhurbaşkanlığım sırasında her yıl
bütün şehit ailelerini toplardım, şimdi de Tayyip Bey yapıyor. 'Bu memleketin, buranın en
büyük misafirleri sizsiniz' derdim. Bir mahalleye, bir şehre çok büyük görevler düşüyor. 'Ateş
düştüğü yeri yakar' lafını söyleriz ama öyle olmaması lazım.
Bugünler geçer ama daha sonra hissedilir. İşte o zaman belediye başkanları, devlet
görevlilerinin birinci görevi oldu ama mahalleliye, dostlara büyük görevler düşüyor. Kimi
canını veriyor, bizim de her şeyimizi vermemiz lazım" diye konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17377.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Abdullah Gül Halk Mahkemesi kararıyla
aranıyor!
TRT’nin beğenilen dizisi “Sevda Kuşun Kanadında”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dan sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de işledi. İlk bölümde Erdoğan’ın
“Kasımpaşa’lı” ismiyle bir İHL’li olarak gösterildiği dizinin hafta sonu yayınlanan
3.bölümünde de Abdullah Gül “Cumhur Karanfil” adıyla yer aldı. Bilindiği gibi 1950’nin
Cumhuriyet Bayramı’nda doğan Gül’ün nüfusa kaydedilmeyen ikinci ismi Cumhur.
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Hukuk Fakültesi’nin Dev-Genç tarafından işgali üzerine bir grup MTTB’li arkadaşıyla
okuluna girmek isteyen Karanfil deşifre olunca gıyabında afişler asılarak “Halk Mahkemesi
kararıyla üniversitede görüldüğü yerde infaz edileceği” yazıldı. Karanfil daha sonra MTTB
Genel Merkezi’ndeki bir toplantıda işgal üzerine görüşlerini açıklarken de gösterildi.
Dizinin Cuma gecesi yayınlanan 3. bölümünde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
Dev-Genç tarafından işgali üzerine bazı MTTB’li arkadaşlarıyla birlikte okuluna giden
Cumhur Karanfil içeri alınmadı. Girişte işgalci lider ile Cumhur Karanfil arasında şu diyalog
geçti;
-Biz de öğrenciyiz. Tamam işte eyleminizi yaptınız. Ama şimdi bırakın okulumuza girelim.
-Biz eylem yapmadık işgal ettik.

-Ben sizin bu işgalinizi tanımıyorum.
-Tanıyacaksın. İşgalimizi de tanıyacaksın, halk mahkememizi de tanıyacaksın.
-Hukuk Fakültesi’nde sözde mahkeme kurmak… Bak bunu beğendim işte. En azından tutarlı
bir hareket. Tabii “halk” derken sadece sizin gibi düşünenleri anlıyorsunuz değil mi?
-Biz bu işgali senin ve senin gibileri özgürleştirebilmek için yaptık.
-Benim değerlerimi, inancımı, dünya görüşümü, siyasi duruşumu hiçe sayarak mı beni
özgürleştireceksiniz?
-Dünya görüşüymüş. İşgalimizi tanımayan bu herifi yakalayın! Kimsin lan sen! Kim lan bu!
-Başka bir Dev-Genç’li: Talebe Birliği’nden Cumhur. Cumhur Karanfil.
-Bittin lan sen Cumhur Karanfil!
Bu olay üzerine deşifre olan Karanfil için afişler asılarak “Halk Mahkemesi kararıyla
üniversitede görüldüğü yerde infaz edileceği” yazıldı. Karanfil daha sonra MTTB Genel
Merkezi’ndeki bir toplantıda işgal üzerine görüşlerini açıklarken de gösterildi.
Gül, dizi için anlattıkları
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı sona erdikten kısa bir süre sonra Tarabya Huber Köşkü’nde
dizinin Proje Ön Araştırma Grubu’na işgal olayını şöyle anlatmıştı;
“O yıllarda bu üniversitede Dev-Genç hakimiyeti vardı. Sık sık üniversiteyi işgal ediyor,
boykotlar yapıyorlardı. Özerklik olduğundan polisler, askerler içeri giremiyordu. Hukuk
Fakültesi’nin 1. Amfisi (Büyük amfi) mutlaka filmde gösterilmesi gereken bir mekan.
Gençliğin ruhu burada atardı. Sol gruplar müthiş bir beyin yıkama yapardı. Toplu marş
okumalar, ıslıklarla tempolar, konuşmalarla, sloganlarla sahipsiz olan gençleri etkilerler ve
kitlesel eğitim verirlerdi. “Gün doğdu hep uyandık, siperlere dayandık/Bağımsızlık uğruna da
al kanlara boyandık” o marşlardan biriydi. Zaten yükselen değer soldu.
O zaman her okulda öğrenci dernekleri yönetimi seçiliyor, bu yönetimler de federasyonu
oluşturuyordu. Ben de ilk olarak İktisat Fakültesi seçim kampanyasına katıldım. Biz
ülkücülerle birleşip aday gösterdik. Benim ilk deşifre olmam bu kampanya sebebiyledir.
Adayımızın afişlerini her tarafa astık. Bir gün fakültenin ek binasında kampanya yürütüyoruz.
Silahlı dört-beş sol militan binayı bastı. Kendimi kantine attım. Pencereden bahçeye atlayıp
yakındaki Esnaf Hastanesi’ne geçmeyi düşündüm. O sırada cam kenarında bir militan beni
yakalayıp silahı alnıma dayadı. Bana ‘gerici, yobaz, faşist!’ diye bağırıyor. Kantin kalabalık,
kızlar çığlık atıyor. Bir taraftan diğer yerlerden silah sesleri geliyor. İnsan muhakemesi böyle
zor durumlarda çok daha iyi işliyor. Birden zihnim çok hızlı ve sağlıklı düşünerek “bu kadar
insanın içinde bu beni vuramaz” kanaati hasıl oldu ve biraz rahatladım. ‘Pencereden atlarsam
arkamdan vurur, ama burada vuramaz’ diye düşündüm ve hiç kıpırdamadan bekledim.
Nitekim vuramadı ama hırsını alamayıp tavana doğru dört-beş el ateş etti. Bu olay 1970’de
oldu. Üniversitenin Beyazıt’taki meşhur ana kapısında kimlik kontrollerini Dev-Genç yapardı.
6 ay zor bela girebildim. Ama daha sonra benim ve bazı arkadaşlarımın resimlerini asarak ifşa
ettiler. Ondan sonra 1971 muhtırasına kadar can güvenliğim olmadığından artık okula
gidemedim. Hatta olaylara karışmayan Kayserili bir arkadaşımı bile sırf benimle geziyor diye
Halk Mahkemesine çektiler. O zaman Hukuk Fakültesi kütüphanesinin altı Halk
Mahkemesiydi.
Artık diğer arkadaşlarımız yurttan okullarına giderken ben ve bazı arkadaşlarım da direk
Cağaloğlu’na MTTB’ye gidiyor, mesaimizi burada harcıyorduk. Dolayısıyla üniversite
yıllarım MTTB içinde geçti.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17378.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

MHP kongresi Haziran’a kaldı
MHP’li muhalifler Ankara’da 912 delegeyi toplamasına rağmen kurultayı yapamadı. Gözler
şimdi Yargıtay’ın “Mayıs içinde açıklama yapacağız” sözüyle gün belirtmediği açıklamayı
bekliyor. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, delegelerin noter tasdikli imzayla
verdiği kurultay isteklerine rağmen Yargıtay’ın aldığı kararın hukuk dışı olduğunu söyledi.
Halaçoğlu’nun okuduğu ortak bildiride, "Hiç kimse boşuna heveslenmesin, avuçlarını
ovuşturmasın. MHP sahipsiz değildir. Son sözü genel başkanlar değil, kurultaylar söyler"
ifadesine yer verildi.
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Olağanüstü kurultay için Ankara'ya gelen delegeler ve partililer sabah saatlerinden itibaren
otele Büyük Anadolu Oteli'ne yakın bir alanda toplanmaya başladı. Kurultayın yapılmasına
izin verilmeyeceğini açıklayan Ankara Valiliği'nin talimatı üzerine polis, otele çıkan yolları
barikatlarla kapattı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, 3 TOMA da çıkabilecek olaylara
karşı hazır bekletildi. Sinan Oğan, Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın Oğan'ın
ofisinde bir araya geldi. Son değerlendirmenin ardından muhalif adaylar konvoyla Büyük
Anadolu Oteli önüne gelip delegelerle buluştu. MHP'li muhalifler Sinan Oğan, Meral
Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun okuduğu ortak bildiride, "Hiç kimse boşuna
heveslenmesin, avuçlarını ovuşturmasın. MHP sahipsiz değildir. Son sözü genel başkanlar
değil, kurultaylar söyler" ifadesine yer verildi. Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan
"Buradan artık ayrılmak gerekiyor. Yargıtay kararını bekleyeceğiz" dedi. Aydın, Oğan ve
Özdağ barikatların önünden ayrıldı. Alanda adaylardan Meral Akşener kaldı. Yaklaşık 2 saat
bekleyen Akşener, "Şimdilik sadece evlerimize gidiyoruz. Bu yolculuk devam edecek" dediği
konuşmasının ardından alandan ayrıldı. Akşener'in iki kez, 'Bahçeli istifa' şeklinde slogan atan
grubu, ,'Yapmayın' diyerek susturması dikkat çekti. Böylece MHP'lilerin buradaki bekleyişi
de sona erdi.
Halaçoğlu, “hukuk dışı uygulama”
Telefonla görüştüğümüz MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Büyük Anadolu Oteli
girişinde, hiçbir çağrı yapılmamasına rağmen binlerce ülkücünün toplandığını belirterek,
delegelerin imzalarına rağmen kongrenin engellenmesinin hukuk dışı olduğu söyledi.
Yargıtay’ın ek karar almasının doğru olmadığını belirten Halaçoğlu, “Bugün Ankara’da
ülkücülere yapılanlar hukuk skandalıdır. Delegeler noter tasdikli imzalarını sunmalarına
rağmen kurultay yapmaları kolluk güçleri tarafından engellendi. Bu durum Dernekler
Kanununa aykırıdır. Adalet Bakanlığı gece hükümetin baskısıyla Yargıtay’a nöbetçi müdür
bırakarak ek karar alıyor. Bu karar hukuk dışı olmasına rağmen Ankara Valiliği kanalıyla
uyguluyor. Hukuk skandalıdır bunun adı. Derhal düzeltilmelidir. Ak Parti MHP üzerinde
yaptığı planları bırakmalıdır. Yargıtay’ın 15 gün içerisinde açıklamayı yapmasını bekliyoruz.
Kurultay mutlaka yapılacak ve kimse bunu engellemeye çalışmamalıdır” dedi. (Kayseri
Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17379.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Büyükkılıç ailesinin mutlu günü
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın oğlu Emre Büyükkılıç ile Esin Ataman çiftinin nikah şahidi
oldu.
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Kentteki bir otelde yapılan düğüne Abdullah Gül, Mustafa Elitaş, Vali Orhan Düzgün, AK
Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, AK Parti MKYK Üyesi Yaşar
Karayel ve çok sayıda davetli katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in kıydığı nikahta Gül, Elitaş, Düzgün,
Yıldız, Tamer ve Karayel, genç çiftin şahidi oldu.
Evlilik cüzdanını geline veren Gül, çifte mutluluklar diledi. Nikahın ardından Gül ve
beraberindekiler, genç çiftle fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17380.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

İşaret dili ile basın açıklaması
İslamı Anlatan Eller Derneği üyeleri, Engelliler Haftası’nda, engellilerin sorunlarına dikkat
çekmek için işaret dili ile basın açıklaması yaptı.
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Cumhuriyet Meydanı’nda fotoğraf sergisi açan İslamı Anlatan Eller Derneği üyeleri,
engelliler haftasında farkındalık oluşturmak için, işaret dili ile basın açıklaması düzenledi.
Dernek Başkanı Neciyullah Kocabıyık’ın okuduğu basın açıklaması metnini, Ahmet Kaplan
işaret diline çevirdi.
Nüfusumuzun yüzde 12,29’u engelli
Son zamanlardaki terör operasyonlarında yaşamını yitiren askerlere rahmet, ailelerine de sabır
dileyerek sözlerine başlayan Dernek Başkanı Neciyullah Kocabıyık, Türkiye’de nüfusun
yüzde 12.29’unun engelli olduğunu söyledi. Halihazırda sağlıklı olan bireylerin de bir gün
engelli olabilme ihtimali olduğunu hatırlatan Başkan Kocabıyık, “Engellilerimizin çok büyük
bir kısmı toplumdan soyutlanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar.
Bu durum, gelişmiş bir toplum olmayı hedefleyen Türkiye’nin önemli bir yarasıdır. Engelli

vatandaşlarımızı toplumun her kesiminde görmek, onları üreten bireyler haline getirmek
bugün onlar için yapılması gereken en öncelikli işlerdendir” diye konuştu.
İşaret dili ile Kur’an okudular
Engelli vatandaşları aciz görmenin onlara yapılacak en büyük saygısızlık olduğunu da
vurgulayan Başkan Neciyullah Kocabıyık, engelli vatandaşlardaki yaşama arzusunun sağlıklı
insanlara örnek olacak nitelikte olduğuna da dikkat çekti. Kocabıyık, uygun şartlar sağlanması
halinde engellilerin de saygın mesleklerde faaliyet gösterebileceğini sözlerine ekledi.
Basın açıklamasının ardından, işitme engelli bireyler, işaret dili Kur’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17381.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Tüketiciler Birliği yanıltıcı reklamları teşhir
etti
Tüketiciler Birliği, Cumhuriyet Meydanı'nda açtığı çadırda yanıltıcı reklam yaptıklarını tespit
ettikleri işletmeleri kampanya afişleri ile birlikte vatandaşa teşhir etti.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin burada yaptığı açıklamasında, Ticari
Reklamlar ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği yürürlükte olmasına ve 6502 sayılı Tüketici
Kanunu'nda da yanıltıcı reklamlarla ilgili atıfta bulunulmasına rağmen, uygulamada
yönetmeliklerin karşılıklarının söz konusu olmadığını söyledi.
Yanıltıcı reklamlarla ilgili şikayetlerin önünün, bürokrasi ile kapatıldığını ya da
zorlaştırıldığını iddia eden Şahin, "Yasa koyucu diyor ki, ya şikayet dilekçenizi elden
Bakanlığa vereceksiniz; Bakanlığa girmenin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz; ya da
bunları belgeleyeceksiniz ve mektupla göndereceksiniz. İnternet çağında yaşıyoruz, 4.5 G'ye
geçtik diye havalar atıyoruz, oraya bir sayfa açılsa, yanıltıcı reklamlarla ilgili çekilen resimler
internet aracılığı ile gönderilebilir. Kolayca bu reklamlar da anında takip edilebilir" diye
konuştu.
Afişe etmeye devam
Başkan Şahin daha sonra bu ay teşhir ettikleri reklamlarda, ne şekilde yanıltmaca yapıldığını
anlatarak, bundan sonra her ayın ikinci Cumartesi günü, Tüketiciler Birliği'nin bulunduğu
illerde, çadır kurarak, ilgili reklamların görselleri ile birlikte yanıltıcı reklam yapan işletmeleri
teşhir etmeye devam edeceklerini söyledi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17382.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Yasemin Görücü Talas Meclis üyesi
AK Parti Kayseri Kadın Kolları Teşkilat kurucusu ve yazarımız Cemil Görücü’nün eşi olan
Yasemin Görücü, Talas Belediye Meclisi üyesi oldu.
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Görücü kimdir?
1974 Pınarbaşı doğumlu olan Görücü İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yazarımız Cemil
Görücü’nün eşi olan Yasemin Görücü, AK Parti’de Kayseri Kadın Kolları Teşkilat Kurucusu
olarak görev yaptı. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın Kayseri İl Başkanlığı döneminde
Kocasinan Kadın Kolları Başkanı olarak dönemin ilçe başkanı olan ve şu anda Büyükşehir
Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Çelik ile çalıştı. Daha sonra Kayseri İl Teşkilatı
Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmet etti.
30 Mart 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde gayretli çalışmalar sergileyen Görücü,
Talas Belediye Meclisinde AK Partiden boşalan yere yedeklerden birinci sıra olarak atandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17383.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17384.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Yusuf Kartal Kayseri’yi fotoğraflarla
anlattı
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Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde konferans veren fotoğraf sanatçısı Yusuf Kartal,
Kayseri’nin öne çıkan tarihi mekanları ile ilgili bilgiler sundu. Bunları gerek kendi çektiği,
gerekse Suret-i Alem Fotoğraf Derneği üyelerinin çektikleri resimler eşliğinde anlatan Kartal,
öğrencilerin bu tarihi mekanlarla ilgili sorularını da cevaplandırdı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17385.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Ahmet Kavas Afrika’yı anlattı
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin I. ve II.
Kademe ortak konferansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, eski Çad
Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas verdi. Kavas özellikle AK Parti hükümetlerinin Afrika
konusundaki açılımlarında önemli görevler üstlenen bir akademisyen olarak biliniyor. Kavas
konferansında Afrika tarihini ele aldıktan sonra bilinmeyen yönlerini de anlattı.
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Prof. Dr. Ahmet Kavas kendi alanı olan Afrika Araştırmaları ile ilgili bilgiler verdi ve
kendisinin 30 yıldır bu araştırmaları sürdürdüğünü belirtti. Afrika’nın üç beş cümle ile
anlatılacak bir kıta olmadığını vurguladı. Maalesef bugüne kadar elde edilen bilgilerin sadece
Avrupalı sömürgecilerin, askerlerin hatıraları sınırlı kaldığını ve bunun asla Afrika’yı
anlatmaya yetmeyeceğinin altını çizdi. Afrika’nın çok büyük bir kıta olduğunu ve kendisinin
her okuduğu kaynakla daha yeni şeyler öğrendiğini belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Kavas, konuşmasında Afrika’nın binlerce yıl geriye giden tarihi ile ilgili de
kısa kısa bilgiler verdi. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde Afrika ile olan ilişkilere
değindi. Osmanlının Afrika’ya büyük önem verdiğini ve Afrika içlerinde bu izlerin hala
taptaze olarak yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Kavas, Afrika’nın kalkınması için oradan gelen öğrencilerin çok çalışmaları ve projeler
üretmeleri gerektiğini belirtti. Batı’da elli yıl altmış yıl Afrika üzerine araştırma yapan
insanların olduğunu ve bunu kim yaparsa kazanacağını ifade etti. Osmanlı döneminde birçok
kitabın yazıldığını bu kitapların hepsinin Osmanlıca olduğunu ve harf değişimi ile okunamaz
hale geldiğini anlattı. Bu kaynakları okumak gerektiğini belirtti. Arşivlerde Afrika ile ilgili
çok önemli belgelerin ve bilgilerin olduğunu belirtti. Bunların okunması ve akademik
çalışmalara dönüşmesi gerektiğini anlattı. Afrika’nın zengin tarihinin yeniden yazmak
gerektiğini belirtti.
Osmanlı Afrika’ya sömürmek için gitmedi
Ahmet Kavas bugün dünya üzerindeki ve Afrika içindeki çatışmaların kökenine değinerek bu
çatışmaları körükleyenlerin amaçlarının aynı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Afrika dünyanın üçte biri büyüklüğünde bir kıtadır. Etnik ırkçılık en büyük tehlikedir.
Afrika’da da, Asya’da da tarih unutturuldu. Bizim kendi tarihimizi daha iyi okumamız
gerekiyor. Tarihte büyük medeniyetleri kuran insanlar tarihlerini bilseler böyle olmaz. Etnik
ırkçılık dünyanın her yerinde en büyük tehlikelidir. Avrupalılar etnik milliyetçiliğe
başladıklarında milyonlarda insan öldü. Birinci Dünya Savaşı’nda 10 milyon, İkinci Dünya
Savaşı’nda 60 milyon insan öldü. Savaşlar nerede çıkarsa çıksın öldürücüdür. Çad’da insanlar
çok incedir ama bu ülkede 48 yıl iç savaş yaşanmış. Afrika’nın en büyük en uzun
imparatorluğu Çad’da kurulmuştu. Oysa Kanig Bornu Sultanlığı 19. yüzyılın başında
İngilizler tarafından yıkıldı. 1500 yıllarda Osmanlıya elçi gönderiyordu. İstanbul oraya elçi
gönderiyordu. 1900’lü yıllardan sonra ancak biz Çad diye bir ülkenin varlığını 2013 yılına
kadar Çad diye bir ülkenin ancak ismini biliyorduk. Elçilik ancak 2013 yılında elçilik
açılabildi. 500 sene önce yürüyerek geldiler. Bugün uçakla 5 saatle gidilebiliyor. Bizim artık
mazeretimiz yok. Artık üretmek ve öğrenmek okumak ve yazmak zorundayız. Yazmazsanız
zaten okumazsınız. Mutlaka bir şeyler yazın. Ben Fransızlardan çok şey öğrendim. Bunu
Fransızlardan mı öğrenmek zorundaydım. Osmanlı Afrika’ya hiçbir zaman sömürge amacı ile
gitmedi. Afrikalılar da İstanbul’a gelenler oradan hanımlar gelmediği için onlar da bu
toplumun içinde kaynayıp gittiler. Ağalık görevi çok hassas görevlerdi. Hizmeti bitince
Mısır’a gönderiliyordu. Bunlar içinde Padişahları tayin ederlerdi. Kabe’de Ravzada kırk tane
ağa bulunurdu. Osmanlı Afrika’daki ülkelerinde 1800’lü yıllarda hem asker hem memur
gönderiyordu. Uganda ve Orta Afrika üzerinde Zübeyir Paşa diye bir komutan tayin etti. O
bölgeleri Osmanlı himayesine almaya çalıştı. Daha sonra Zübeyir Paşa’nın 15 komutanından
biri Rabih Orta Afrika’yı ele geçirdi. Ancak Fransızlar Afrika’daki tüm askerlerini üzerine
göndererek 1900’lü yılların başında onu öldürdü ve imparatorluğunu yıktı.”
Diğer ülkelerin amacı aynı
Osmanlı’nın Afrika’da nüfuz alanlarını nasıl genişlettiğini ve asla sömürgecilik yapmadığının
altını çizerek şunları kaydetti:
“Türkler hiçbir zaman ne balkanlarda, ne Afrika’da sömürge kurmadılar. Vatan kim üzerinde
yaşarsa yaşasın asla satılmaz. Osmanlı 30 milyonun 14 milyonu üzerinde hakimiyetini
sürdürdü. Ya vali göndererek ya da sultanlar vasıtası ile yönetti. Mesela Sudan’da Sidnar,
Darfur Sultanlığı, Çad’da Kaniborlu Sultanlığı vardı. Bütün bu sultanlıklarla Osmanlının
ilişkisi vardı ama oralara vali göndermek gibi derdi yoktu. Sömürgecilik başlayınca baktı ki
oralar elden gidiyor oralara askerler gönderdi. Osmanlı yıkılmasaydı oralar
sömürgeleştirilemezdi. O dönemde de insanlar Avrupa’ya bakıyorlardı. O zaman ki
Avrupa’da bizi sevmiyordu. Bugünküler de bizi sevmiyor. Ben Türkiye’yi seven bir Fransız
görmedim. Kendilerinin icad ettiği meseleler üzerinde duruyorlar. Fransa’da Afganistan için,
Darfur için kitaplar yazılıyor. Güney Sudan’ı ayırdılar 1 milyon insan ayrıldı, yüzbinlerce
insan öldü. Eskiden Hristiyanlar öldürülüyor diyorlardı şimdi kim öldürülüyor kendi
insanlarını öldürtüyorlar. Bizim her iki taraf ile de ilişkimiz var. Avrupa’da yedi ülke

Afrika’yı istila etti. Bugün de büyük çalışmalar yapıyorlar. Önlerinde 4 ülkeyi engel
görüyorlar. Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye. İlk üçünün aşağı yukarı amaçları aynı.
Afrika’dan faydalanmak istiyor. Türkiye’nin durumu farklı.”
Prof. Dr. Ahmet Kavas, özellikle Fransa’nın Afrika’da ve Çad’da yürüttüğü çalışmalar ve
planlar ile ilgili bilgiler verdi. Afrika’nın kendi içinde kafası çalışan yorulan insanların
çalışmalarının ortaya çıkarılması ve ortaya konması gerektiğinin altını çizdi. Afrika’yı
sömürgeleştirmek isteyenlerin amaçlarının aynı olduğunu vurguladı. Özellikle Çin’in Afrika
içinde büyük amaçlarının olduğunu belirterek Çin’le bu anlamda rekabet etmenin çok zor
olduğunu anlattı.
Prof. Ahmet Kavas Afrika ülkeleri içinde ortaya çıkan terör yapıları ile ilgili de bilgilerini
paylaşarak oraların nasıl karıştırılmak istendiğinin altını çizdi. Ülkelerin kalkınmaması için bu
tür örgütlerin nasıl ortaya çıkarıldığını belirtti. Bu teröristlerin usullerinin Avrupalıların
usullerine benzediğini bu kötü işleri Müslümanlık için yaptıklarını iddia ediyorlar. Silahların
çoğunun Avrupa kaynaklı olduğunu vurguladı. Boko Haram’a birçok öldürücü silahın nasıl
verildiğini anlattı bu örgütlerin Müslümanlıkla alakasının olmadığını belirtti. Bu durumdan
çıkışın mümkün olduğunu ve bunun yolunun da buradaki öğrenci sayıları gibi öğrencilerin
sayısının artması ile mümkün olabileceğini vurguladı. Avrupalıların Afrika’ya Türkiye’nin
girmesini istemediklerini ve oraları sömürmek dışında amaçlarının olmadığının altını çizdi.
Afrika ülkelerinin birçok imkanı olduğunu ve bundan faydalanılması gerektiğinin belirtti.
Afrika ülkeleri içinde Çad’ın da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Çad’ın ekonomik
yapısı, yer altı zenginlikleri ve tarım arazileri ile ilgili de bilgiler verdi. Bu anlamda birçok
alanda çok önemli potansiyelinin olduğunu belirterek bu potansiyellerinin ortaya çıkarılması
gerektiğini ifade etti. Afrika’da parası olanların daha iyi kalkındığını, Nijerya’nın bu anlamda
avantajlı olduğunu belirtti. Afrika’nın yeni yüzyılda büyük hamleler yapacağına inandığını ve
21. yüzyılın Afrika yüzyılı olacağına inandığını vurguladı.
Prof. Dr. Ahmet Kavas konu ile ilgili öğrencilerin sorularını aldı. Daha sonra bu sorularla
ilgili görüşlerini ifade etti. Konferans öğrencilerle birlikte çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.
Daha sonra katılımcı öğrencilere Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın “Osmanlı-Afrika İlişkileri” adlı
kitabı dağıtıldı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17386.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kayseri’de 230 bin sigortalı var
Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.
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Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çalışanları Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları
kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde bir araya

geldi. sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Doğan’ın, Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından,
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenden sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal
Doğan, Kayseri’de 230 bin sigortalı çalışan olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra kayıt dışı ile
mücadele etmeye devam ettiklerini belirten İl Müdürü Bilal Doğan, her yıl 5502 sayılı
yasanın kabulü ve Bağkur, SSK ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirilmesinin yıl
dönümü kapsamında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası’nda, kayıt dışı, işveren ve işçi
haklarının anlatımına dair paneller düzenlediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17387.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Abdullah Gül şehit evini ziyaret etti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen
çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun baba evine taziye ziyaretinde
bulundu. Gül, "Bir yerde şehit olunca ilk bizi ararlar. Bir telefon geldiği zaman korkardım"
dedi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehit Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun Kayseri'nin
Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi Göksu Sokak'taki baba evine
eşi Hayrunnisa Gül, Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte geldi. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan ve şehit Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun ağabeyi Hasan Akarsu ile vatandaşlar
karşıladı.
11. Cumhurbaşkanı Gül, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bunu çok iyi bilirim. Bir yerde şehit
olduğu zaman ilk bizi arlar. Bir telefon geldiği zaman korkardım. Maalesef bu günlerde çok,
bütün memleketimizde olduğu gibi şehrimizde de kardeşin ile birlikte diğer 3 tane şehidimiz
var. Ondan önce de 20 şehidimiz olmuş. Hepsinin mekanı cennet olsun. Tabii ki vatan için,
millet için görevlerini yaptılar onlar. Şimdi biz de, hepimiz, bütün milletimiz görevini
yapacak. Ben hep Cumhurbaşkanlığım sırasında her yıl bütün şehit ailelerini toplardım, şimdi
de Tayyip Bey yapıyor. 'Bu memleketin, buranın en büyük misafirleri sizsiniz' derdim. Bir
mahalleye, bir şehre çok büyük görevler düşüyor. 'Ateş düştüğü yeri yakar' lafını söyleriz ama
öyle olmaması lazım. Hepimizin yüreğinin yandığını da dilimizle değil göstermemiz lazım.
Bugünler geçer ama daha sonra hissedilir. İşte o zaman belediye başkanları, devlet
görevlilerinin birinci görevi oldu ama mahalleliye, dostlara büyük görevler düşüyor. Kimi
canını veriyor, biz de her şeyimizi vermemiz lazım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17388.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Eğitimciler fidan dikti
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her yer Karadeniz olsun, herkesin dikili bir ağacı olsun
sloganı çerçevesinde, 3 bin fidan dikimi yapıtı.
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Tomarza ilçesine bağlı Gülveren mahallesi mesire alanında gerçekleştirilen, her yer Karadeniz
olsun, herkesin dikili bir ağacı olsun sloganı ile düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri ile 150 öğretmen ve aileleri katıldı. Tema vakfı birlikte organize edilen
ağaç
dikme
etkinliğinde
eğitimciler
3
bin
fidanı
toprakla
buluşturdu.
Fidan dikme etkinliği sonrasında eğitimciler mesire alanında aileleri ile birlikte piknik
yapmanın keyfini çıkardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17389.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Polisten kaçan sürücü kaza yapınca
yakalandı
Kayseri'de sabah saatlerinde polis kontrol noktasında uyarılara aldırmayarak kaçan otomobil
sürücüsü, kaza yapınca yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin, kontrol noktasına
gelen 32 yaşındaki G.B.'nin kullandığı 38 HN 855 plakalı otomobili durdurmak istedikleri
öğrenildi. Polis ekiplerinin uyarısına aldırmayan G.B.'nin kontrol noktasında otomobil ile
kaçtığı bildirildi. Yaşanan kovalamaca sonrasında G.B.'nin kullandığı otomobil, Boğazköprü
mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada sürücü G.B. yaralanırken, polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı ambulansla Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, olayla
ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17390.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

İHH’den Suriye’ye ambulans yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’deki yaralılara müdahale etmek için 3 adet
ambulans gönderilecek.
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İHH İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Almanya’da bulunan bir dernek ile
yapılan çalışmalar sonucu Kayseri’ye getirilen 3 adet ambulans, Suriye’deki yaralıları tedavi
etmek amacıyla Halep’teki Ansaar Hastanesi’ne gönderilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda
bulunan Kayseri İHH Acil Birim Başkanı Mahmut Satıcı, ambulansların tam donanımlı
olduğunu söyleyerek, “Ambulanslar Almanya’da bir dernek ile yapmış olduğumuz ortak proje
neticesinde Kayseri’ye bağışlandı. Bu ambulanslar yine bu arkadaşlar vasıtasıyla Suriye’nin
Halep şehrindeki Ansaar Hastanesi’ne teslim edilecektir. Ambulansın içindeki tüm
donanımlar derneğimiz tarafından karşılanmıştır. Bununla alakalı Tekden Hastanesi’nin
bağışlamış olduğu tıbbi cihazlar da yine ambulanslarla birlikte Halep’teki Ansaar
Hastanesi’ne gönderilecektir. İlaçlar temin ettik, ilaçlarla birlikte acil bir durumda
kardeşlerimize yardım edebilecek, onları zor durumdan kurtarmak amacıyla yapılan bir
çalışmadır” ifadelerini kullandı.
Satıcı ambulansların bugün öğleden sonra yola çıkarak Reyhanlı üzerinden Suriye’nin Halep
şehrindeki hastaneye teslim edileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17391.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Engelsiz Diş Hastanesi
2005 yılında hayırsever işadamı Hüseyin Bayraktar tarafından eşi adına yaptırılan Nimet
Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2.500 m2 kapalı alanda 48 diş ünitesi ile hizmet
vermekte iken artan ihtiyaca istinaden yapılan yeni bina ilavesiyle toplam 100 diş ünitesi, 3‘ü
lokal ve 1’i genel olmak üzere 4 ameliyathanesi, 6 hasta yatağı ve modern teknolojik
donanımıyla 10.600 m2 kapalı alanda Kayseri ve çevre illere hizmet veriyor.
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Günlük ortalama 2 bin hasta başvurusunun olduğu hastanede, fiili olarak 80 diş hekimi hizmet
veriyor. Hastane, verilen nitelikli hizmetlerin yanında engelli hastalar için yapılan
düzenlemeler ile de göz dolduruyor.
Engelli hastalara yönelik düzenlemeler hakkında bilgi veren Kayseri Nimet Bayraktar Ağız
ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Tamer Şenel; “Hastanemizde iç donanımını
teknisyenlerimizin hazırladığı engelli kliniği yer almaktadır. Hastanemiz iç mekân ve çevre
düzenlemesi engelli hastalarımıza uygun hazırlanmış olup, engelli asansörü ile kendileri için
özel hazırlanan kliniğimize ulaşan hastalarımızın tedavisi burada gerçekleştirilebilmektedir.
Ayrıca, asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu gibi ortak alanlar her engelli grubuna hitap
edecek şekilde düzenlenmiştir. Engelli hastalarımız için hastane yerleşkesi kabartma haritası,
Braille yazılı ve kabartmalı bilgilendirme panosu ve yönlendirme için hazır bulunan
personelimizin yanı sıra sesli yönlendirme sistemi yer almaktadır. Hastanemiz otoparkında
engelli personelimiz ve engelli hastalarımızın araçları için standartlara uygun yerler
ayrılmıştır” dedi.
Ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubunda bulunan engelli hastalara yönelik,
bilinçli sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavisi hizmeti verildiğinin bildiren Başhekim Dt.
Şenel; Bilinçli sedasyon ile hafif ve orta düzey zihinsel engelli hastaların genel anesteziye
gerek kalmadan tedavilerinin yapıldığını, bilinçli sedasyon haricinde, uyum sağlayabilen
hastaların tedavilerinin lokal anestezi altında yapılabilirken, ağır zihinsel veya fiziksel
engellilerin tedavilerinin ancak genel anestezi altında yapılabildiğini söyledi.
Başhekim Dt. Şenel şöyle devam etti; “Engelli hastaların birçoğu kendi başına ağız bakımı
yapamıyor, ağız hijyeni iyi olmadığı için diş eti rahatsızlıkları ve diş çürükleri bu hastalarda
çok sık görülüyor. Bilinçli sedasyon ve genel anestezi ile diş tedavisi yöntemleri daha çok
fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar ve erişkinlere, acil tedaviye gereksinimi olmasına
rağmen iletişim kurulamayan hastalara ve kontrol edilemeyen çocuklara uygulanmaktadır.
Hastalara ameliyathane ortamında ağız içi bakım, diş çekimi, diş dolgusu, kanal tedavisi ve
protez gibi tedavi yöntemleri uygulanıyor”.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17392.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Mevlana Mahallesine meydan düzenlemesi
Talas Belediyesi Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanına yeni bir görünüm kazandırıyor.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu meydan düzenlemesine görüntü kirliliğine neden
olan büfelerin kaldırılarak başlandığını söyledi.
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Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri en yoğun yerleşim yerlerinden Mevlana
Mahallesi Anayurt Siteleri içerisinde yer alan meydana yeni bir çehre kazandırmak için
çalışmalara başladı. Meydandaki büfeler ve çirkin görüntülerin kaldırılmasıyla başlayan

çalışmaları inceleyen Başkan Palancıoğlu, Mevlana Mahallesine çok nitelikli bir meydan
kazandırdıklarını söyleyerek, “Mevlana mahallesi Kayseri’nin en büyük mahallelerinden biri.
Burada daha önceden sorun olan, görsel bir kirliliği olan eski büfeler ve kooperatif’ten kalan
su deposu vardı. Buralarla anlaşarak bu görsel kirliliği ortadan kaldırmaya başladık. Burada
güzel bir meydan düzenlemesi yapacağız. Mevlana Mahallesine ve Anayurt’a yakışan otobüs
durakları, ATM’li Taksi durağı gibi farklı düzenlemeler yapıyoruz. İnşallah çok güzel bir
meydan haline gelecek. Mevlana çok yoğun yapılaşması ve nüfusu olan bir mahallemiz.
Dolayısıyla Mevlana Mahallesinin Meydanı çok daha nitelikli bir hale gelecek. Buradaki
hizmetleri belediye olarak en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Halkımıza şimdiden hayırlı
uğurlu olsun” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17393.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çocuk oyunları il finali yapıldı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3'üncü Çocuk Oyunları'nın il finali yapıldı.
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Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen il finaline, 6 branşta dereceye giren 300
öğrenciye madalya ve kupaları verildi. Çekişmeli geçen oyunların ardından derece giren
öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, oyunlardan elenen öğrenciler ise gözyaşlarını tutamadı.
Düzenlenen Çocuk Oyunları hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Haya Boyu
Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Okan Akyol, “Geleneksek olarak düzenlenen 3’üncü
çocuk oyunlarının il finali yapılıyor. Bu finallere 16 ilçemizin tamamı etkin bir şekilde
katılmaktadır. Öncelikle sınıf mücadeleleri, okul müsabakaları, ilçe içerisindeki müsabakalar
ve ardından il finali ile bu etkinliklerimiz tamamlanmaktadır. Etkinliğimize bu sene 40 bin
öğrencimiz aktif olarak katıldı ve müsabakalarda yer almıştır. Etkinliğimiz de 2 bin
öğretmenimiz de görev almıştır" dedi.
İl finaline, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Murat Eskici, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17394.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Külkedisi Kayseri’ye geldi
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye getirdiği masal kahramanlarına Külkedisi Sinderella da
eklendi. "Sinderella" adlı oyun Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar masal kahramanlarını
tiyatroda izlemeye devam ediyor. Bu ay Kayseri'ye gelen çocuk oyunlarından birisi de
Külkedisi Sindirella oldu. Sinderella, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki seans
halinde sahnelendi ve büyük ilgi gördü.
Tiyatro Mie oyuncularının sahnelediği müzikal çocuk oyununda Külkedisi'nin fantastik
hikayesi anlatıldı. Oyunu Salim Dörtcan yönetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17395.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Savaşın çocukları, kendi müfredatlarıyla
eğitim görüyor
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Kayseri'ye yerleşen okul çağına gelmiş yaklaşık
9 bin Suriyeli çocuktan bin 850'sine, geçici eğitim merkezlerinde kendi müfredatlarına göre
eğitim veriliyor.
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Suriyeli çocuklar, çatışma ve hava saldırıları yüzünden yarım bıraktıkları veya hiç
başlayamadıkları okuma hayallerine, sığındıkları Türkiye'de kavuşuyor.
Kayseri'de okul çağına gelmiş yaklaşık 9 bin Suriyeli çocuktan bin 850'si, geçici eğitim
merkezlerinde kendi müfredatlarına göre, 2 bin 500'ü ise devlet okullarında karma eğitim
görüyor.
Geçici eğitim merkezlerinde, sığınmacılara matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi dersler 80
Suriyeli öğretmen tarafından Arapça olarak, Türkçe dersi ise 12 Türk öğretmen tarafından
veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu 4 bin 350 Suriyeli öğrenciye eğitim öğretim
imkanı sunduklarını söyledi. Suriyeli çocukların kente uyum sağlayabilmesinde eğitim
öğretimin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çandıroğlu, "İlimizde 3 geçici eğitim merkezi
var. Bu merkezlerde, Suriyeli öğrenciler, kendi müfredatına göre kendi öğretmenleriyle eğitim
öğretim görüyor. Bu merkezlerle, sadece mekânı ve eğitim öğretim ortamını vermiş oluyoruz.
İdaresine de kısmi katkımız var ama eğitim öğretimle ilgili bütün süreci kendileri takip
ediyorlar. Kendi müfredatlarına göre eğitim veriyorlar" şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriyeli öğrenciler koordinatörü Ali Erdoğan ise Suriyelilerin 2014
yılından itibaren Kayseri’ye yoğun olarak gelmeye başladığını, bunun üzerine kurum olarak
bu ailelerin çocuklarının eğitimi için okullaşmaya başladıklarını söyledi.
Suriyeli öğrencilere gereken desteği sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile
getiren Erdoğan, bu çocukları bir yabancı olarak değil, kendi evlatları gibi gördüklerini
aktardı.
Detaylı bir ön hazırlık yapıldı
Eğitim merkezlerini açabilmek için detaylı bir ön hazırlık yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Milli
Eğitim Bakanlığı yazılar ve genelgelerle neler yapılması gerektiğini planladı. Bizler de 2014
yılından itibaren geçici eğitim merkezleri açmaya başladık. Yani, Suriyeli öğrenciler ve
öğretmenlerle okullaşmaya başladık. Şu an için Hürriyet, Eskişehir Bağları ve Argıncık
bölgelerinde 3 geçici eğitim merkezimiz ve bunlara bağlı 3 şubemizle yaklaşık bin 850
öğrenciye, 80 Suriyeli, 12 Türk öğretmenimizle eğitim veriyoruz" açıklamasını yaptı.
Suriyeli öğrencilere, ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim verdiklerinin altını
çizen Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun yayınlamış olduğu haftalık
çizelgeye göre, dersler işlenmektedir" dedi.
Suriyeli çocukların eğitimine oldukça önem verdiklerini dile getiren Erdoğan,"Kayseri'de okul
çağına gelmiş yaklaşık 9 bin Suriyeli çocuk var. Hedefimiz bu çocukların hepsini eğitim
öğretime kazandırmak. Şu an devlet okullarımızdaki Suriyeli çocuklarla beraber 4 bin 350
öğrencimiz var. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 70'ini okullarımıza
kaydettik ama lise çağındaki çocukların okullaşma oranı yüzde 15 civarında. Bunun nedeni
ise yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı ailelerine destek olmak zorunda kalmaları. İnşallah
bunun için de bir çalışma yaparak önüne geçebiliriz" (AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17396.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çarşı’ya yakışmayan çeşme
HAYRET ETTİREN HAYRAT!: Mermerleri kırılmış, muslukları yerinden koparılmış,
içerisinde çay atığı ve pislikten geçilmiyor. Şehir merkezinin en hareketli yeri olan çarşı
girişindeki hayrat çeşme şimdiki görüntüsüyle şehre yakışmayan bir tablo sergiliyor. Latife
Kuzucu adına yaptırılan Millet Caddesi girişindeki çeşme bakımsızlık nedeniyle harap ve
virane görüntüsüyle kentin imajına leke düşürüyor. Vatandaşları ve çevre esnafını rahatsız
eden bu kötü görüntüye hayrat sahibinin ve yetkililerin çözüm bulması bekleniyor.
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Kayseri Melikgazi ilçesi Millet Caddesi girişinde bulunan Latife Kuzucu adına yaptırılan
çeşme bakımsız ve virane görüntüsüyle halkın tepkisini çekiyor. Yaz aylarının bunaltı
sıcaklarında yerel halk ve kenti gezmeye gelen yabancıların su içtiği hayrat çeşmesi son iki
aydır kullanılamaz halde bekliyor. Özel olarak yaptırılan ve mermerlerle kaplı çeşme
kullanım ve bakım eksikliği yüzünden kırık dökük haliyle görenlerin tepkisini çekiyor.
Çeşmenin üç musluğundan ikisi halen bozuk olduğundan hizmet veremiyor.
Artık dua ettiremez
Millet Caddesi esnafı ve çeşmenin su içen müdavimleri hayratın son halini görünce hayretler
içinde kalıyor. Özel mermerlerden yapılı çeşmenin bazı yerlerinin kırıldığı, musluklarının
yerinden koparıldığı görülüyor. Her gün bölgede çevre temizliği yapan belediye elemanlarının
dahi ilgilenmediği tarihi görünümlü çeşme kentin merkezine yakışmayan görüntü sergiliyor.
Yaz aylarında birçok insanı akıttığı suyla serinleten çeşme hayrat sahiplerine artık dua
ettiremez durumda.
Kuzucu ailesinden talep
Çevre esnafı ve vatandaşlar, hayrat sahipleri olan Kuzucu ailesi ve yetkililerden çeşmenin
uygun tamir ile yeniden tam kapasite ile hizmete geçmesini ya da tamamen yenilenerek
modern tarzda fotoselli hale getirilmesini talep ediyor.
Haber : Ahmet Bolat
Foto : Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17397.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çevre yolunda kabus
Kayseri'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Kazaya akli
dengesinin bozuk olduğu iddia edilen yolcunun neden olduğu bildirildi.
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Bursa'dan Bingöl'e giden ve 35 yolcusu bulunan Gökhan Çağla yönetimindeki 12 AD 044
plakalı otobüs, Kayseri otogarından yolcu aldıktan sonra çevre yolunda şarampole devrildi.
Kazaya, kimliği belirtilmeyen yolcunun şoföre saldırmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Akli
dengesi bozuk olduğu iddia edilen yolcunun da yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda
ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, şoförün yanı sıra kimlikleri henüz belirlenemeyen 18 yolcu da yaralandı. Yaralılar
ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Otobüste beklenmedik olay
Yolculardan bir görgü tanığı, akli dengesinin bozuk olduğunu iddia ettiği bir yolcunun
annesiyle tartıştıktan sonra şoförün yanındaki muavin koltuğuna oturduğunu söyledi. Görgü
tanığı, "Ne olduğunu anlayamadık. Arabanın içinde bir kargaşa yaşandı. Şoförün yanında
oturan yolcu direksiyonu tutarak şoföre saldırmaya başladı. O anda otobüs yoldan çıkıp
barikatları kırarak şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtuldum. Otobüsteki birçok
yolcu olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürüldü" diye konuştu.
Tedavileri devam eden yolcuların herhangi birinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
(AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17398.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Elitaş, yeni imajıyla dikkat çekti
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bıyıklı haliyle seçim bölgesi Kayseri'ye ilk kez geldi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın oğlu Emre Büyükkılıç'ın bir otelde
yapılan düğününe katılan Ekonomi Bakanı Elitaş, yaklaşık 3 saat burada kaldı.

Emre-Esin Büyükkılıç çiftine mutluluklar dileyen Bakan Elitaş'ın bıyığı dikkat çekti. Protokol
masasını, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile paylaşan
Bakan'a, düğündeki hemşehrilerinin bir bölümü "Yakışmış, hayırlı olsun", bir bölümü de
"Biraz yaşlı göstermiş" diye fikirlerini beyan etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17399.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Büyükşehir’den sessiz açılış
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 25 milyon TL'ye mal olan Hastane Caddesi-İstasyon Caddesi
köprülü kavşağını, sessiz bir şekilde hizmete açtı.
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İstasyon Caddesi'ndeki trafik akışını kesintisiz hale getirecek olan 850 metrelik köprü, 21
metre platform genişliğinde ve 2x2 duble yol özelliğini taşıyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde
teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Akarsu ve
Uzman Çavuş Nazmi Kapucu'nun şehit olması sonrasında, şehitlerin aziz hatırasına saygı
nedeniyle köprünün 16 Mayıs'ta (Bugün) yapılacak olan açılış töreni Büyükşehir Belediyesi
tarafından iptal edildi.
Modern yol aydınlatması, stonmastik özellikli asfalt kaplama, otokorkuluk ve yaya
korkulukları yapılarak 25 milyon TL'ye harcanan ve güvenli bir hale getirilen köprü, sessiz bir
şekilde hizmete açıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17400.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Sahte hocaya 10 ay hapis
Kayseri'de inşaat işçisini 'Beni Allah gönderdi. Sen seçilmiş insansın. 3 tane kurban borcun
var' diyerek dolandırdığı iddia edilen 45 yaşındaki sanık 'dini inanç ve duyguları istismar
suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 ay hapis, 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık N.E., mağdur İ.Ö. hazır
bulundu.
"Bir anda arkamdan belirdi"
41 yaşındaki mağdur İ.Ö. başından geçen olayı mahkemede şöyle anlattı: "Nisan ayının
sonlarına doğru hafta sonu köyden eve geldim. Arabadan eşyaları indiriyordum. Arkamı
döndüğümde biranda sanık karşıma çıktı. ‘Selâmünaleyküm’ diyerek yanıma geldi. Kur'an'ı
Kerim'den ayetler okumaya başladı. Sen seçilmiş bir insansın. Guslün farzı 3'tür, İslam'ın şartı
5'tir. Senin 3 kurban borcun var diyerek bana Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptürdü, kendisi de öptü.
Eşimde 300 TL vardı, 200 TL daha istedi. Daha sonra 3 kurban parası bedeli benden bin 600
TL daha istedi. Ben de bir hafta içerisinde ayarlamaya çalışacağımı söyledim. Numaramı aldı,
bir hafta olmadan aradı ve ‘kurban sana bugün kesildi ya İsmail’ dedi. Ben de
dolandırıldığımı anladım, polise haber verdim. Şahsı çağırdım, polis evde yakaladı. Toplam
700 TL verdim, yakalanınca geri paramı aldım. İlkokul mezunuyum, beni dini duygularla
dolandırdığı için Allah'a havale ediyorum." 45 yaşındaki N.E. ise ihtiyacı olduğu için para
istediğini belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme başkanının 'Dini bilgin
var mı?' sorusuna 'Hayır' cevabı veren sanık N.E. beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan
yargılama sonucu sanığa 'dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10
ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezayı
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17401.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın Kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17402.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Ballı ülkeyiz
Rıfat Yörük'ün Kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17403.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Halaçoğlu: tüm itibarım feda olsun
MHP Milletvekili Halaçoğlu, "Ülke için canını veren şehitlerimize, gazi olan o kadar
gencimize karşılık vatanın geleceği için tüm itibarım feda olsun" dedi.
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Mhp Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, kendisini daha önce 'Sinan Oğan başkan olursa
MHP'den istifa ederim diyordu ama Oğan imzalı bildiriyi okudu, asrın dönüşü' diye
eleştirenlere tepki gösterdi.
"Ülke elden gittikten sonra milletvekiliği ne işe yarar"
Halaçoğlu sosyal medya aracılığıyla yaptığı yazısında şu ifadelere yer verdi:
3 ay önce hareketin lideri “Bahçeli” diyen, “Sinan Oğan seçilirse istifa ederim” diyen
Halaçoğlu Sinan Oğan imzalı bildiri okudu. “Sonra diyorlar ki niye karşısın, la bunlara parti
emanet edilir mi' diyor. Ülke elden gittikten sonra profluğun, milletvekilliğin, zenginliğin,
makamın ne işe yarar ha ileri zekalılar. Ülke için şu an canını veren şehitlerimize, gazi olan o
kadar gencimize karşılık vatanın geleceği için tüm itibarım feda olsun."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17404.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Maliye’den “borcunuzu ödeyin” çağrısı
Maliye Bakanlığı, borçlu mükelleflere mektup göndererek borçlarını ödemelerini istedi. Aksi
taktirde cebren (zorla) tahsil edileceği vurgulandı.
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Maliye Bakanlığının mükelleflere gönderdiği mektupta, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak
motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik, nüfus ve askerlik gibi para cezaları ile benzeri süreksiz
yükümlülüklerden dolayı borçlu olan mükelleflere borçlarını hatırlatmak için çalışma
başlattıkları belirtilerek, gerekli cebren (zorla) tahsil işlemlerine başlanılmadan borcun
ödenmesinde yarar bulunduğu vurgulandı.
“Vergi dairenize gidin"
Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef ve ilgililere gönderdiği mektubunda, kayıtların incelendiğini
ve 31 Mart 2016 tarihi itibariyle borcunun olduğunun anlaşıldığını anımsattı. Mektupta,
"Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden veya Başkanlığımız internet sitesinde
(www.gib.gov.tr) yer alan İnternet Vergi Dairesi uygulaması aracılığıyla, söz konusu borca ait
ayrıntılı bilgileri ve ödeme yollarını öğrenmeniz mümkündür.
"Cebren tahsil edilecek"
Ayrıca, borçlarınızı tek seferde ödeyememeniz halinde, ayrıntılı görüşmede bulunmak ve
taksitle ödeme imkanınızı araştırmak için vergi dairenize başvurmanızı öneririz" denildi.
Mektupta, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarına aylık yüzde 1.40, yıllık olarak da yüzde
16.80 oranında gecikme zammı uygulandığı hatırlatılarak, bu alacakların vergi daireleri
tarafından cebren tahsil edildiği vurgulandı. Bu nedenle borcun ödenmesinde yarar bulunduğu
belirtildi.
2 özel ihtisas vergi dairesi tamam
Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV iadelerinin hızla sonuçlanması için Ankara'da 2
özel ihtisas vergi dairesinin kurulma sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek,

"Türkiye genelinde yaklaşık bin 200 uzman personele eğitim verildi. Başkent'teki ihtisas vergi
dairelerimiz haziran sonunda hizmet vermeye başlayacak" dedi.
"Vatandaşların talepleri titizlikle incelendi"
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık olarak devletin ve milletin menfaatlerini korurken, bir
yandan da vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda,
mükelleflerden gelen talepleri titizlikle incelediklerini anlatan Ağbal, KDV iadelerinin
hızlandırılmasının da bunlardan biri olduğunu söyledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17405.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bütçe artıya döndü
Merkezi yönetim bütçesi, hem nisanda hem de ocak-nisan döneminde 5,4 milyar lira fazla
verdi.
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Maliye Bakanlığınca, bu yılın nisan ve ocak-nisan dönemi bütçe uygulama sonuçları
açıklandı.
Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 49,7 milyar
liraya, bütçe giderleri de yüzde 6,6 artış kaydederek 44,3 milyar liraya ulaştı.
Bütçe gelirleri ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla
181,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 9,9 artarak 176 milyar lira oldu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, "Geçen yılın ocak-nisan döneminde 4,1 milyar lira açık veren
bütçe, bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar lira fazla verdi." dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17406.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Uluslararası Öğrenciler Ankara’da buluştu
Uluslararası Öğrenciler Akademisi öğrencileri Kayseri’de devam eden programların yanısıra
zaman zaman diğer illerdeki programlara da katılıyorlar.
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Bu kapsamda, V. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni ve Kariyer Günleri bu yıl tüm
Türkiye’den gelen uluslararası üniversite öğrencilerinin katılımıyla Ankara’da yapıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak
gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Törenlerinin beşincisi bu yıl ATO
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.
YTB tarafından düzenlenen bu büyük organizasyon için Kayseri’den de çok sayıda öğrenci
Ankara’ya gitti. Üç otobüs ve 130 kişilik öğrenci grubu ile adeta Ankara’ya çıkarma yapan
Kayseri’de okuyan uluslararası öğrenciler burada düzenlenen birçok programa katılma imkanı
buldular.
Mezuniyet töreni kapsamında bu yıl ilk defa YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı) ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) işbirliğinde Kariyer Günleri
Programıyla mezun olacak öğrenciler uluslararası alanda önde gelen 50 Türk firması ve kamu
kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelme imkânı elde etti. Programda ayrıca 20 başarılı
mezuna tablet bilgisayar hediye edildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17407.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bayılan hamile kadına yardım eli
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Kayseri'de ilk bebeğini kucağına alma hayalini kuran 36 haftalık hamile Sema Akkaya,
durakta otobüs beklerken baygınlık geçirdi.
Bu sırada durağa gelen halk otobüsünün şoförü Mustafa Soyak, yardım için aracından indi.
Çevredeki ve otobüsteki vatandaşların da yardıma çalıştığı kadın ayılmadıKayseri'de ilk
bebeğini kucağına alma hayalini kuran 36 haftalık hamile Sema Akkaya,
durakta otobüs beklerken baygınlık geçirdi.

Bu sırada durağa gelen halk otobüsünün şoförü Mustafa Soyak, yardım için aracından indi.
Çevredeki ve otobüsteki vatandaşların da yardıma çalıştığı kadın ayılmadı. Bunun üzerine
Soyak, hamile olduğu anlaşılan kadını yolcuların da desteğiyle otobüse bindirdi Bunun
üzerine Soyak, hamile olduğu anlaşılan kadını yolcuların da desteğiyle otobüse bindirdi.
Kayseri Doğumevi Hastanesine kaldırılan Akkaya ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu
belirlendi.
Şoför Soyak, hastanede bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen Akkaya'yı
evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Akkaya'nın durumunu çok merak ettiğini dile getiren Soyak, olay günü yaşananları AA
muhabirine anlattı. Zümrüt Mahallesi güzergahında yolcu taşımacılığı yaptığını belirten
Soyak, Yakut Mahallesin'deki durağa yolcu almak için yaklaştığını, bu sırada bir gürültü
duyduğunu söyledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17408.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Hacı Boydak tahliye edildi
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak tahliye edildi.
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Kayseri'de Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Boydak
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydaktahliye oldu. Boydak'ın yargılanmasına
tutuksuz devam edilecek.
MEMDUH BOYDAK HAKKINDA İSE BİR KARAR ÇIKMADI
Boydak Holding Ceo'su Memduh Boydak hakkında ise bir karar çıkmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17409.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Soydaşlarımızın pazar keyfi
Doğdukları topraklarda zulümden kaçmak zorunda kalarak Kayseri’ye yerleşen Uygur
Türkleri ve Irak Türkmenleri için piknik düzenlendi. Kayserili hayırseverler ve Doğu
Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortak etkinliğine 350 soydaşımız katıldı.
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Birkaç yıl içerisinde yaşadıkları topraklardaki sıkıntı ve acılardan dolayı Kayseri’ye yerleşen
Uygur Türkleri ve Irak Türkmenlerinin mutlu bir gün geçirmeleri için Kayserili hayırseverler
ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği ortak bir etkinlik düzenledi. Beştepeler
mesire alanında gerçekleşen etkinliğe 350 Türkmen katıldı. Türkmenlerin birbiri ile
kaynaşması için gerçekleştirilen etkinlikte yine Kayserili hayırseverler tarafından masrafları
karşılanan yemekler ikram edildi. Program devamında şehitler için ilahiler ve Kur’an tilaveti
okundu.
Program sonunda Türkmenler etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Abdulkadir Tümtürk,
Murat Ünsal ve Reşit Ünsal’a teşekkürlerini iletti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17410.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Yangını sandalyede oturarak izlediler
Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde 12 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuturken,
meraklı vatandaşlar da sandalyeleri bahçeye kurarak yangını izledi.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı
binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına
müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 12 katlı bina boşaltılırken,
112 ekipleri de bölgede hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol
altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.
BAHÇEYE SANDALYE KURUP YANGIN İZLEDİLER

Öte yandan, ekipler yangına müdahale ederken bazı meraklı vatandaşlar balkonlarından,
bazıları da pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da
bahçeye sandalye çıkartıp oturarak ekiplerin çalışmalarını izledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17411.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Ak Parti’de temayül yoklamaları başladı
AK Parti’de2. Olağanüstü Kongre öncesi istişare süreci başladı. AK Parti Genel Merkez,
“Kimi Genel Başkan olarak görmek istiyorsunuz?” diye sordu. AK Partililer o ismi kapalı zarf
içerisinde sundu. Özhaseki, “Ortak akıl ile bir isim ön plana çıkacaktır.” dedi.
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AK Parti'de, 2. Olağanüstü Kongre kararının alınmasının ardından, Genel Başkan Adayı’nın
belirlenmesine yönelik temayül yoklamaları başladı. Temayül yoklamalarıyla 813 partilinin
görüşünün alınması planlanıyor.
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın başkanlık yaptığı temayül komisyonunda, Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Genel Merkez Kadın
ve Gençlik Kollan başkanları ile TBMM'yi temsilen Grup Başkanvekilleri adına Nurettin
Canikli yer aldı. Genel Merkez temayül yoklamasında, İl Başkanları, Büyükşehir ve İl
Belediye Başkanları, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekilleri ile İl Genel Meclis Başkanları’nın da aralarında bulunduğu 813 AK
Partili’ye "Genel Başkan kim olsun?" sorusunu yöneltti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, “AK Parti; aldığı kararlarda pek çok kesimin görüşüne başvuran bir geleneğe
sahiptir. Bunlardan birini de temayül yoklamaları oluşturuyor. Bugün Genel Başkanımızın
belirlenmesi için AK Partili kardeşlerimiz temayül yoklamasında kanaatlerini bildirdiler.
Temayülde ortak akıl ile bir isim ön plana çıkacaktır. Yapılan temayül yoklamalarının
partimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, yeni Genel Başkan
Adayımızı muhtemelen Perşembe günü Genel Merkez’de görkemli bir toplantı ile
açıklayacağız.” dedi.
“Bizim hareketimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır.”
AK Parti'nin geçmişine bakıldığında, birlik beraberlik ruhu içinde birçok şeyi başardığını
vurgulayan Özhaseki, bu süreçten de güçlü bir şekilde çıkacağını söyledi.
AK Parti hareketinin tabii liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Özhaseki,
“AK Parti her zaman güçlü bir irade ortaya koymuştur. Bizim için önemli olan partimizin
bugün her zamankinden çok daha fazla birlik bütünlük ruhu içinde olması ve bu süreçten çok
güçlü şekilde çıkarak tekrar yoluna devam etmesidir." dedi. Temayül yoklamalarından hemen
sonra Genel Merkez’de Belediye Yasaları hakkında belediye başkanlarının görüşlerini alan
Özhaseki, “Üzerinde çalıştığımız Belediye yasaları hakkında Büyükşehir ve İl Belediye
Başkanlarımızın düşüncelerini aldık. Belediye Başkanlarımız da hazırladığımız yeni yasa

taslağından ziyadesiyle memnun kaldılar. Belediyelerle ilgili yeni yasa tasarısını en kısa
zamanda Meclis'e sunacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17412.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Şeyh Edebali adına yapılan cami açılacak
Şeyh Edebali, adına Mucur İlçesinde yapılan camii törenle açılacak. Mucur İlçesi İnaç Köyü
Şeyh Edebali Derneği, tarafından organize edilecek program da iş adamı Mustafa Güneş
tarafından yaptırılan camii açılışı gerçekleşecek.
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Ankara-Kayseri kara yolu üzeri Mucur İlçesi İnaç köyü sınırları içerisinde yer alan, yapımı
dört yılda tamamlanan Şeyh Edebali Camii ve Külliye alanın da düzenlenecek açılışta
Belediye mehter takımı gösteri yapacak. Kur’an tilavetinin ardından Kırşehir’den Cihan
Devletine adlı konuşması ile Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan,
Edebali’yi anlatacak.
Külliye alanı ve camii inşaatının yapımına katkı sunan hayırsever iş adamı Mustafa Güneş,
kara yolu üzerinden geçenlerin hem konaklama alanı hemde ibadetlerini yapabilecekleri bir
alan oluşturduklarını ifade etti.
Güneş yaptığı açıklamada, “Bu alan Şeyh Edebali’nin doğduğu alan yaşamını burada idame
ettirdi. Edebali Osmanlı Devletinin mimarıdır. Camiyi Şam’da gördüğüm camiden, külliye
alanını ise Kudüs’te yer alan bir Osmanlı çarşısından esinlenerek yapmaya karar
verdim.”dedi.
Şeyh Edebali 1208 yılında Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde doğdu. Selçukluların
Şeyh´ül İslam´ı Şeyh Sadrettin Konevi ve Mevlâna Celâleddini Rumi´nin çağdaşı, olarak
biliniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17413.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Sindelhöyük mahalle muhtarından örnek
hizmet
Kayseri’nin Develi İlçesi’nde Sindelhöyük Mahalle Muhtarı Ahmet sınırtepe, Müge Anlı ve
Songül Karlı’dan engelliler için tekerlekli sandalye istedi.
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Sindelhöyük Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe, Müge Anlı ve Songül Karlı'yı arayarak
engelliler için tekerlekli sandalye istedi. Müge Anlı ve Songül Karlı muhtarın bu yardım
isteğini geri çevirmeyerek sekiz adet engelli ailelere sekiz adet tekerlekli sandalye hediye etti.
Sindelhök Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe konu ile yaptığı açıklamada, “Müge Anlı ve
Songül Karlı telefonla arayarak mahallemizdeki engelli kardeşlerimiz için tekerlekli sandalye
istedim, Müge Anlı ve Songül Karlı yardım talebimize duyarsız kalmayarak bize sekiz adet
tekerlekli sandalye gönderdi. Biz de mahallemizdeki engelli kardeşlerimize ulaştırdık. Müge
Anlı ve Songül Karlı hanıma bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Tekerlekli sandalyelerine kavuşan aileler, yardımda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17414.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

"STEM bu ülkenin eğitimdeki geleceğidir"
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve
Matematik) uygulamasının çok önemli olduğunu söyleyerek, "STEM, bu ülkenin eğitimdeki
geleceğidir" dedi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Fen öğretmenleri Kayseri STEM ile Buluşuyor' adlı
program düzenlendi. Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen program,
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış
konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Biz ilk başta projeyi
konuşurken, nasıl olacağı konusunda ‘Hiçbir şey yapamazsak bir tane pankart yapar,
pankartın üzerine de STEM var ey ahali diye yazarız’ demiştik. Allah’a şükür olsun ki o

günlerden bugünlere en azından bir çalıştay yapabilecek seviyeye geldik. STEM bu ülkenin
eğitimdeki geleceğidir. Biz bunu bilsek de, bilmesek de durum bu şekilde. Memleket adına bir
şeyler yapmak gibi bir kaygımız varsa biran önce buna bir katkı koymak ve bu konuyla
hemhal olmak zorundayız. Aksi takdirde bunun başka bir çözümü ve başka bir yolu yok.
Geçmişte başarılı olan ülkelere bir bakın, yaptıkları bu mantıkla bir eğitim modeli ortaya
koymaktır. Ülkemiz adına, memleketimiz adına eğitimci olarak ne yapabiliriz diye
düşündüğümüz zaman önümüz deki en büyük fırsatlardan bir tanesi budur" ifadelerini
kullandı.
Konuşmanın ardından öğretmenlere, eğitimci yazar Sadık Gültekin tarafından 'STEM'
hakkında bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17415.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bile bile ölüme yolculuk
Aslen Filistinli olan Gazeteci-Yazar Eymen Halid Ürdün’de doğdu. 18 yaşına kadar Ürdün’de
yaşadı. Ürdün’den Lübnan’a geçti. 5 sene Lübnan’da kaldı. Oradan da Suriye’ye geçmek
zorunda kalan Halid, 2014 yılına kadar Suriye’de kaldı. Halid, Esed zulmünden kaçarak
buradan da Türkiye’ye, Kayseri’ye yerleşti. Şimdi ise ailesi ile birlikte mültecilerin ölüm
yolculuğu olarak bilinen Ege Denizi’nden botlarla Yunanistan’a ve oradan da Avrupa’ya
gitmeye hazırlanıyor.

18 Mayıs 2016 Çarşamba 10:09

Bulunduğu ülkelerde ailesi ile birlikte mülteci gibi yaşayan ve savaşlar sebebiyle başka
ülkelere göç etmek zorunda kalan Eymen Halid, şimdi de kaçak yollarla ailesi ile birlikte
Yunanistan’a oradan da Avrupa’ya gitmenin arayışları içerisinde…
Filistinli en küçük mülteci
Kısa bir süre önce büyük kızını, torununu (Halid, torununun Filistinli en küçük mülteci
olduğunu söyledi) ve damadının Yunanistan’a ulaştığını söyleyen Halid, “Yaklaşık 2 yıl
Türkiye’de kaldılar. Suriye’de gazetecilik bölümünü bitirmişti ve 3 dil biliyor. Mükemmel bir
şekilde İbranice, Arapça ve İngilizce konuşabiliyor. Türkçeyi ise az konuşuyor” dedi.
Türkiye anayasasından kaynaklı problemlerden dolayı burada sıkıntı yaşadıklarına ve
kendilerine verilen pasaportu geçici bir şekilde kullanılabildiklerine dikkat çeken Halid, “Bu
pasaport ile Filistin’e giremiyoruz. Türkiye’de herhangi bir ikamet alamıyoruz, çalışamıyoruz,
eğitimlerden yararlanamıyoruz. Üniversitede geçici kayıt yaptırabiliyoruz. Kayıtlarımız her an
silinebilir ve mezun olamıyoruz. Konferans vermek ve katılmak için ise dışarı çıkamıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Tek çare Avrupa!
Bir Filistinli olarak ne olursa olsun Arap ülkelerinden birine gidemediklerini belirten Halid,
“Bu nedenlerle Filistinlilerin tek bir çaresi var: Avrupa’ya gitmek… Onlar Avrupa’ya gidiyor
ve vatandaşlık hakkı alıyorlar. İkamet hakkı alıyorlar. Bu hakları aldıktan sonra Arap
ülkelerinden birine gidebilecekler. Aksi takdirde gidemeyiz”

“Avrupa’ya giden Filistinliler 6 ay sonra bir pasaport alabiliyor” diyen Halid, “Çünkü şu an
bir vatansız gibiyiz. Avrupa’da pasaport aldıktan sonra özgürce dolaşabilecek, birinci
dereceden akrabalarımı (Özellikle de Lübnan’da olan ve 32 yıldır görüşemediği anne ve
babasını kastediyor.) görebileceğim.”
Haziran’ın ilk haftası Ege’den botlarla Yunan Adaları’na oradan da Avrupa’ya gideceklerini
söyleyen Eymen Halid ‘peki korkmuyor musunuz?’ diye sorduğumuzda şu cevabı verdi:
“Hayatımız boyunca birçok savaş gördük. 1970-71 Ürdün, 1980-82 İsrail-Lübnan, 1985-86
Suriye-Lübnan savaşlarını ve en son Suriye iç savaşını yaşadık. Artık korkacak ve
kaybedecek bir şeyimiz yok! Yaşam ve ölüm arasında şu anda yüzde elli şansımız var. Onu
da değerlendirmek istiyoruz.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17416.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kent Müzesi hizmet vermeye başladı
Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Kültür Park içeresinde kurulan ve dünyada birkaç
örneği bulunan, Türkiye'de ise ilk olan ancak bir süredir video prodüksiyonlarındaki arıza
yüzünden ziyaretçilerini ağırlayamayan “Kent ve Mimar Sinan Müzesi” yeniden hizmet
vermeye başladı.
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Kent ve Mimar Sinan Müzesi’nde yaşanan aksaklık ile ilgili sorunları bir süre önce gazetemiz
sütunlarına taşımıştık. Haberimizin ardından harekete geçen yetkililer duruma el koyarak
arızanın giderilmesini sağladılar.
Öğrenciler kapıda kalmıştı
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Sevinç Üçgül ve beraberindeki 70 kişilik bir öğrenci grubu sistemdeki arıza yüzünden hayal
kırıklığı yaşayarak geri dönmüştü. Bu durumdan rahatsızlığını dile getiren Prof. Dr. Sevinç
Üçgül, “Öğrencilerimizle birlikte müzeyi ziyarete geldik. Ama teknik aksaklıktan dolayı
müzeyi gezemedik ve dahası da bu durumun 3 aya yakındır devam etmesi. Okul öğrencileri,
üniversiteliler, yerli ve yabancı turistler in Kayseri’nin güzide mekanı olan bu müzeyi elektrik
aksamı arızası nedeniyle bunca süredir ziyaret edemediklerine inanamadım. Baharın gelişiyle
turizm gezileri yapılmaya başladı. Kayseri’ye dışarıdan gelen turistler bizim gibi geri dönerse
bu Kayseri’nin gelişim hızı, duyarlılığı ve kültüre itinalı yaklaşımıyla uzlaşmayan bir intiba
bırakır” ifadelerini kullanmıştı.
Yetkililer duyarsız kalmadı
Yaşanan bu sürecin ardından yetkililerin harekete geçmesiyle sistemdeki arıza giderildi. 82
ekran monitörlerden oluşan video prodüksiyon sisteminin yeniden hizmet vermeye
başlamasıyla da Müze eski hareketli günlerine yeniden kavuştu.
Dijital müze ve bilgi merkezi

İş adamı Kadir Has'ın katkılarıyla 18 Mayıs 2003 tarihinde Fuar Kültür Parkı içerisine
yaptırılan Müze, muhtevası ve dizaynı bakımından bir dijital müze ve bilgi merkezi özelliği
taşıyor.
Kent Müzesi
Yaklaşık 400 m²'lik bir alanda kurulan kent müzesinde 12 ayrı bölümde, 82 ekran
monitörlerde “Kayseri Tarihi“, “Tarihi Eserler”, “Coğrafya ve Nüfus”, “Kayseri Mutfağı
“, “Doğal Güzellikler“, “El Sanatları “, “Modern Kayseri”, “Kent ve Eğitim“, “Erciyes“,
"Tarım ve Ticaret”, “Konut Mimarisi ve Bağ Kültürü” , “Sanayi Şehri Kayseri” gibi konular
6'şar dakikalık video prodüksiyonlar ile ziyaretçilere bunuluyor.
Mimar Sinan Müzesi
Bu katta kent müzesinden farklı olarak, Mimar Sinan'ın önemli eserlerinin maketleri de
sergilenmekte ve 6 ayrı bölümde Mimar Sinan ile ilgili sunumlar yapılmakta. Bunlar; ”Mimar
Sinan'ın Hayatı“ - “Sinan ve Süleymaniye“ - “Sinan'da Sivil Mimari“ - “Sinan ve Selimiye“ “Sinan'ın Sanatı ve Eserleri “ - “ Sinan'ın Yurtdışı Eserleri “ başlıklı 6 'şar dakikalık Video
Prodüksiyonlar olup, 82 ekran monitörlerle izlenebiliyor.
Ziyaretçi saatleri değişti
Müzeyi gezmek isteyenler, Pazartesi hariç diğer günler 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret
edebilecekler. Ayrıca müze resmi bayramlarda tam gün, dini bayramlarda ise ilk gün hariç
diğer günler yine hizmete açık olacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17417.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Tarihi çarşılar AVM'lere karşı birleşti
Aralarında Kayseri, İstanbul, Bursa ve İzmir’in de bulunduğu 7 ilde faaliyet gösteren çarşılar,
Tarihi Çarşılar Federasyonu (TÇF) çatısı altında birleşerek güç birliği yaptı.
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Açık alanlarda faaliyet gösteren çarşıları alışveriş merkezlerine karşı güçlendirmek
maksadıyla kurulan federasyonun kurucu başkanlığına Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği
(BTÇHB) Başkanı Muhsin Özyıldırım getirildi. Tarihi Çarşılar Federasyonu’nun hizmete
girmesi, Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayhan Döner Sofrası’nda gerçekleştirilen
basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Kayseri Kapalı Çarşı, İstanbul Kapalı Çarşı, İzmir
Kemeraltı Çarşısı, Edirne Alipaşa Çarşısı, Konya Tarihi Bedesten Çarşısı, Kahramanmaraş
Kapalı Çarşı ve Bursa Tarihi Çarşı Hanlar Birliği, ortak amaç ve gayeler etrafında bir araya
gelerek, 8 aylık müzakere sonucunda Tarihi Çarşılar Federasyonu’nu kurdu.
TÇF ve BTÇHB Başkanı Muhsin Özyıldırım, aylar süren toplantı ve müzakereler sonucunda
federasyon kurmaya karar verdiklerini ifade etti. Federasyonun kuruluşuna ilişkin kararın 3
Mart tarihi itibariyle resmen alındığını vurgulayan Özyıldırım, “Kurucu yönetim kurulumuz 9
kişiden oluştu. Federasyon merkezinin Bursa’da olması uygun görüldü. Bursa Büyükşehir

Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerle kat ettiğimiz mesafe memnuniyet vericidir.
Turizm merkezi olan tarihi çarşılarımızın bu birlikteliğinin ülke bütünlüğü anlamına geldiği
aşikârdır. Bu birliğin daha da güçlenmesi için diğer tarihi çarsılarımızla en kısa sürede
buluşmak yegane hedefimizdir. Federasyonumuz kent ekonomilerine, çarşılarımıza hayırlı
olsun” şeklinde konuştu.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17418.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

4. Altın Çınar Film Festivali başlıyor
Yücel Çakmaklı Film Atölyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Altın Çınar Film Festivali
bugün başlıyor.
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Festivale katılan filmler Forum Kayseri Cinemaximum Sineması, Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi, Talas Osmanlı Sokağı ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesinde gösterime
girecek. Dört gün sürecek olan festivalin programı şu şekilde olacak;
1.gün (18 Mayıs Çarşamba)
Yücel Çakmaklı Film Atölyesi
14:00 – 18:00 Özgül Gürbüz İle Animasyon Film Yapım Atölyesi
Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu
10:00 – 14:00 Belgesel Film Gösterimleri
14:00 – 15:00 Belgesel Jürisi ile Söyleşi
15:00 – 16:00 Animasyon Film Gösterimleri
16:00 – 17:00 Animasyon Jürisi İle Söyleşi
Tol Kilise
13:00 – 17:00 Belgesel Film Gösterimleri
Forum Kayseri Sinema Salonu
19:30 – 22:30 Festival Açılış Gecesi “Ankara Yazı: Veda Mektubu” Kayseri Galası
2. Gün (19 Mayıs Perşembe)
Yücel Çakmaklı Film Atölyesi
14:00 – 17:00 Gökçe Özyol ile Oyunculuk Söyleşisi
Sinema Salonu 1
13:00 14:00 Müfit Can Saçıntı İle Söyleşi
15:00 – 17:00 “Çırak” Film Gösterimi
18:00 – 19:30 “Sıradışı İnsanlar” Belgesel Film Galası
20:00 – 22:00 “Bir Gün Bir Çocuk” Film Galası
Sinema Salonu 2
13:00 – 15:00 “Waiting” Bollywood Film Gösterimi
15:00 – 17:00 “NH10” Bollywood Film Gösterimi
17:00 – 19:00 “Tanu Weds Manu Returns” Bollywood Film Gösterimi

19:00 – 21:00 “Daawat-E-İshq” Bollywood Film Gösterimi
Tol Kilise
13:00 – 16:00 Animasyon Film Gösterimleri
3. Gün (20 Mayıs Cuma)
Yücel Çakmaklı Film Atölyesi
11:00 – 14:00 Semra Güzel Korver ile Belgesel Yapım Atölyesi
15:00 – 17:00 Kurtuluş Özgen İle Belgesel Yapım Atölyesi
Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu
11:00 – 14:00 Kısa Film Gösterimleri
14:00 – 15:00 Kısa Film Jürisi İle Söyleşi
16:00 – 17:00 Film Projelerine Fon Bulma (Fongogo) Söyleşi ve “Mülteci” Film Gösterimi
Forum Sinema Salon 1
13:00 – 15:00 “Ankara Yazı: Veda Mektubu” Film Gösterimi
15:00 – 16:00 Sinemanın Çınarları İle Söyleşi
16:00 – 17:00 “Oxfordlu Ziyaretçi: Gertrude Bell” Belgesel Film Gösterimi
17:00 – 19:00 “Ah Yalan Dünyada” Belgesel Film Gösterimi
19:00 – 20:00 “Dalyan” Belgesel Film Galası
20:00 – 21:30 “Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası” Belgesel Film Galası
Forum Sinema Salon 2
12:00 – 13:00 “Durga” Bollywood Kısa Film Gösterimi
13:00 – 15:00 “Shamitabh” Bollywood Film Gösterimi
15:00 – 17:00 “Fandry” Bollywood Film Gösterimi
17:00 – 18:00 Hindistanlı Yönetmenler İle Söyleşi
19:00 – 21:00 “Pancham Unmixed… Mujhe Chalte Jaana Hai” Bollywood Belgesel Film
Gösterimi
Tol Kilise
13:00 – 17:00 Kısa Film Gösterimleri
4. Gün (21 Mayıs Cumartesi)
Forum Sinema Salon 2
12:00 – 14:00 “Titli” Bollywood Film Gösterimi
14:00 – 16:00 “Dishkyaoon” Bollywood Film Gösterimi
16:00 – 18:00 “Dum Laga Ke Haisha” Bollywood Film Gösterimi
Sabancı Kültür Sitesi
19:30 – 22:30 Festival Galası ve Ödül Töreni
(Fatma Ural – Meryem Beyza Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17419.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Özel ekimiz üniversitede ders konusu oldu
Kut'ül Amâre Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla çıkardığımız özel ek Erciyes Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ders konusu oldu.
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Hatırlanacağı üzere 29 Nisan 1916’da İngilizlere karşı kazandığımız ve NATO’ya üye
olduğumuzda ders kitaplarından çıkartılan Kutü’l Amâre Zaferi’nin 100. yıldönümü
dolayısıyla özel bir ek yayınlamıştık. Zafer ile ilgili akademik makalelerin, bürokrasi ve STK
temsilcilerinin görüşlerinin yer alığı çalışmamız Kayseri kamuoyu tarafından büyük beğeni
topladı.
Amacımız milli değerlerimizi tanıtmak
Üniversitedeki akademisyenlerin de takdirini kazanan çalışmamız Erciyes Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ders konusu oldu. Dersin hocası
Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Yaşar, hazırladığımız ekin tarihimize ışık tuttuğunu
söyleyerek, “Böyle tarihi bir zaferin ders kitaplarımızdan kaldırıldığını öğrendiğimde son
derece üzüntü duydum. Rus Dili ve Edebiyatı bölümü olarak bizim amacımız kendi milli
değerlerimizi ve başarılarımızı öğrencilerimize öğretmek ve bu değerlerin yurtdışında
anlatılmasını sağlamaktır. Bu çalışmanız elime ulaştığında öğrencilerime birer tane hediye
ederek, okuyup çalışmanın Rusça özetini çıkarmalarını istedim. Öğrencilerim de bana
yaklaşık olarak bir sayfalık Rusça özet çıkarıp gönderdiler. Bu sayede tarihimizde elde
ettiğimiz bir zafer hakkında bilinçlenmiş oldular. Yurtdışına çıktıklarında veya yurt içinde bir
yabancı turist ile karşılaştıklarında bu zaferimizi rahatlıkla anlatabilecekleri bir birikimi elde
etmiş oldular”dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17420.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kişisel ilk sergisini açtı
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Eda Albustanlıoğlu,
kişisel ilk resim sergisini açtı.
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Kayseri’de 1996 yılında doğan Eda Albustanlıoğlu ‘Kozmik Dönüşüm’ ismi ile açtığı ilk
resim sergisinin heyecanını yaşadı. Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan sergi
11-16 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu.
İlk resim sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Albustanlıoğlu, sanat
etkinliklerine olan ilgisizlikten yakındı.
Eda Albustanlıoğlu kimdir?
Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden 2013 yılında
mezun olan Albustanlıoğlu, aynı yıl Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümünde eğitimine başladı.
Halen eğitimine devam eden Albustanlıoğlu, çeşitli sergilerde resimlerini sanatseverlerle
buluşturdu. Albustanlıoğlu, 2007 yılında katıldığı Kayseri Pınar Resim Yarışması’nda 3.’lük
2012 yılında ise Kooh-nor Resim Yarışması’nda 1.’lik ödülü almaya hak kazandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17421.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Turan Derneği Kırım Sürgünü’nü
unutmadı
Turan Derneği ve Turan Evleri Yönetimi, 18 Mayıs 1944’de yaşanan Kırım Sürgünü
dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. “Soykırımda hayatını kaybedenlere yüce Yaradan’dan
rahmet diliyor, o acı günleri yaşamış olan değerli büyüklerimize büyük sabır niyaz ediyoruz”
denilen yazılı açıklamada, Eurovizyon Şarkı Yarışması’na Ukrayna’yı temsilen katılan ve
Kırım Soykırımı’nı anlatan 1944 adlı şarkısıyla birinci olan (aslen) Kırım Türkü Cemile
de(Jamala) başarısından ötürü kutlandı.

18 Mayıs 2016 Çarşamba 10:27

Turan Derneği ve Turan Evleri Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yavuz adına yapılan açıklamada
şu görüşlere yer verildi;
“Bugün 18 Mayıs, Türklüğün büyük yaralarından birinin bir kat daha kabuklaştığı kara gün…
72. yıl önce eli silah tutabilen erkeklerinin cephede Alman kuvvetlerine karşı savaşırken
masum Kırım Türklerinin vatanlarından sürüldüğü acı gün… Yıllar süren baskı ve zulüm dolu
uzun yılların sonunda yaşlıların, kundaktaki bebeklerin, 15 yaşını görememiş çocukların,
iffetini koruma ve çocuklarına kol kanat germe derdindeki Türk analarının bir gecede saatler
içinde trenlere bindirilerek evlerinden koparıldığı o gün… Kan dökme yarışında tek rakibi
Hitler olan Stalin’in sürgüne tabi tuttuğu 191.014 Kırım Türkü’nü vatanlarından göç ettirirken
öldürerek tarihi masum insanların kanına buladığı gün… Bugün 1780’lerden başlayarak 2014
Şubat’ında da Kırım’ın hukuka aykırı şekilde Rusya topraklarına katılması ile tekrar can
bulan Kırım Soykırımı’nın en unutulmaz günü…

1780lerde başlayan Kırım Türklüğünü sindirme ve yok etme çabaları 2. Dünya Savaşı
öncesinde adını dünya tarihine kanla yazmış olan Stalin canisinin Karadeniz kıyılarını
Türklerden temizleme hareketi ile tekrar alev almıştır. 2. Dünya Savaşı’nda erkekleri vatan
savunması için cephede olan Kırım Türklerinin çocuk-kadın-yaşlı demeden bir gecede saatler
içinde trenlere bindirilmesiyle başlayan ızdırap dolu yolculuk ile en yüksek noktasına
çıkmıştır. 20 günden fazla süren bu yolculuklarda göçe tabi tutulan 180 bin Kırım Türkü
hayvan ve yük taşımak üzere yapılmış vagonlarda sonuçları ancak felaketlerde görülen büyük
bir kıyıma tabi tutulmuştur. Trenlerle vatanlarından sürülen 7889 Kırım Türkü havasızlıktan
ve temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan ötürü hayatını kaybetmiştir. Vagonlarda öldürülen
bu masum Türk evlatlarının cansız bedenleri tren yolu kenarlarına atılarak ölüye duyulan
saygı da ayaklar altına alınmıştır. Sürgün dışında bırakılan 6 bin Kırım Türkü Sovyet
ordusunda askere alınmış ve Almanlara karşı ön saflarda çarpıştırılmıştır. Yine sürgüne tabi
tutulanların haricinde 5 bin Kırım Türkü Moskova Kömür Madenleri’nde zorla çalıştırılmıştır.
Toplamda 191.014 Kırım Türkü ailesinden, ocağından ve vatanından koparılmış soykırıma
uğramıştır. Dünya tarihinde bir benzeri daha görülmemiş olan bu soykırımı kutladıkları 19
Temmuz 1944 tarihinde bir kutlamayla anmaktan çekinmeyerek bugün “insanlık masalı”
adıyla süsledikleri maskeleri altındaki gerçek yüzlerini tarihe en koyu harflerle yazmaktan
çekinmemiştirler. Sürgüne dahil etmeyi unuttukları Arabat Köyü’ndeki Kırım Türklerini ise
bindirdikleri bir gemiyi denizin ortasında batırarak, gerçekleştirdikleri soykırımı canlılar
alemi içinde ancak kendilerine yakışan ve kendi imzaları olan şekilde mürekkebi kan olan bir
kalemle atmaya hiçbir mahzur görmemişlerdir. Soykırıma uğrayan Türk evlatlarının tek suçu
ise Türk olmaktır.
Ahıska soykırımı
1944 yılı Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme projesinin bir başka ayağı olan Ahıska
Soykırımı ile Türk tarihine izi silinemeyecek bir şekilde kazınmıştır. Kırım Soykırımı’ndan 6
ay sonra 14 Kasım 1944’te eşlerini, çocuklarını ve anne-babalarını bırakarak cepheye giden
40 bin Ahıska Türkü haricinde 138 bin Ahıska Türkü kendi elleriyle yaptıkları tren yollarında
ocaklarında ve vatanlarından koparılarak saatler içinde hayatlarının en büyük acılarının
başladığı o acıya katlanmak zorunda bırakılmıştır. Her iki soykırımda da Türk milletinin en
savunmasız evlatları soykırıma uğramıştır. Soykırımı gerçekleştirenler ise hep aynı kanlı
havuzdan aynı kana doymamış fikirlerden beslenen Türklük düşmanı kimselerdir. Ancak
bilinmelidir ki Turan Gençliği içindeki bu kutlu sese kulak vermiştir:
“Tarihten eski yaşım
Harpte eğilmez başım
Toplardır can yoldaşım
Silahlar arkadaşım…”
Turan Gençliği olarak Kırım Türklüğünün ve Türkçülüğün en önemli isimlerinden İsmail
Hakkı Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik!” sözünü her işimizde rehber edindik. Kırım
Türklüğü yalnız değildir, Turan Gençliği Kırım Türklüğünün her daim yanındadır. Kırım
Soykırımı 72. kabuğunu da bağlasa, 100. kabuğunu da bağlasa, acısını her 18 Mayısta daha 18
Mayıs 1944 sabahındaki gibi hissetmekteyiz.
Yara hala kanıyor
Bugün kanı hala daha oluk oluk akan bir yaranın yıl dönümü… Bugün Rusya’nın Kırım’ı
hukuksuz bir şekilde topraklarına katması soykırım ateşi tekrar canlanmıştır. Şubat 2014’ten
beri Kırım’da kaçırılmış olan 30’dan fazla Kırım Türkünden 3’ünün işkence edilmiş bedenleri
bulunmuştur. Kırım’da bugün Kırım Türklerinin kaçırılması ve cinayete kurban gitmesi ile
ilgili toplamda 90’dan fazla dava devam etmektedir. 1780lerde Kırım Türklüğü’ne karşı
başlamış olan bu soykırma faaliyetinin açtığı yara 18 Mayıs 1944’te yaşadığımız en acı
olaylarının 70 yıl sonrasında da cani eylemlerin devam etmesi nedeniyle hala daha
kanamaktadır.

Bugün Kırım Soykırımı’nı andığımız kadar Kırım Türklüğünün milli kültür ve ekonomik
seviyesini yükselttiği gerekçesiyle kuşuna dizilen Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti hükümeti başkanı Veli İbrahim’i de andığımız gün… Bugün 23 Haziran 1978’de
vatanından tekrar zorla çıkarılmayı kabul etmeyerek “Kırım Türklerinin Ebedi Meşalesi” olan
Musa Mahmut’u gözyaşlarımızla harladığımız gün…
Turan Gençliği olarak Gaspıralı’yı saygıyla tekrar tekrar anarken “Dilde, fikirde, işte birlik!”
fikrince Türklüğün acılarını ve sevinçlerini en derin duygularımızla paylaşıyor ve tüm Türk
Dünyası’nı bu yürekten birliğe davet ediyoruz.
Cemile’yi tebrik
Soykırımda hayatını kaybeden Türklüğün evlatlarına yüce Yaradan’dan rahmet diliyor, o acı
günleri yaşamış olan değerli büyüklerimize büyük sabır niyaz ediyoruz. Bu sene yapılan
Örovizyon Şarkı Yarışması’na Ukrayna’yı temsilen katılan ve Kırım Soykırımı’nı anlatan
1944 adlı şarkısıyla birinci olan (aslen) Kırım Türkü Cemile’yi(Jamala) başarısından ötürü
kutluyoruz.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17422.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Nevşehirli turizmciler sektör değiştiriyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da turizmde yaşanan olumsuz
gelişmeler sektör çalışanlarını farklı meslek guruplarına yöneltti. Bölgede 23 yıldır Japonca
Rehberliği yapan Mustafa Donan mesleğini geride bırakarak fidan satışına başladı.
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Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya Bölgesinde
küçük yaşlardan itibaren Japonlara rehberlik yapan 39 yaşındaki Mustafa Donan, son yıllarda
terör olaylarının Türk turizmine büyük darbe vurduğunu ve bölgeye gelen uzak doğulu turist
sayısının ciddi oranda düştüğünü söyledi. Bölgeye gelen uzak doğulu turist sayısındaki
düşüşün yüzde 60’lara ulaştığını ifade eden Donan, bununla birlikte çok sayıda turistik tesisin
ya kapandığını ya da personel sayısında azalmaya gittiğini vurguladı.
Sektörde yaşanan bu gelişmelerin ardından birçok turizmcinin farklı sektörlere yöneldiğini
kaydeden Donan, kendisinin de Avanos ilçesinde bir fidan ve çiçek satımı üzerine bir iş yeri
açtığını söyledi. Donan, “1992 yılından beri turizm sektöründe çalışıyordum. Bölgede hizmet
veren bir halı mağazasında Japonca konuşarak halı satışı yapıyordum. 2015 yılına kadar da
rehberlik görevine devam ettim. Ama son 5-6 aydır hatta bir seneye kadar turizm çok kötü
olduğundan, turist gelmediğinden dolayı rehberlik görevini bıraktım. Bizde evimizin
bahçesinde uğraşırken fide anlamında malzeme bulamadık. İyi malzeme, kaliteli malzeme
bulamadığımızdan bölgenin de böyle bir şeye ihtiyacı olduğuna karar verdik ve fidecilik işine
girmeye kalkıştık. Turizm sektöründen sonra fidecilik işini yapmaktan dolayı karışık duygular
hissediyorum. Ağaçlarla, toprakla, çiçeklerle ilgilenmek çok güzel ve zevkli bir uğraş.

Vatandaşların ilgilisi çok güzel. Genelde bahçeli evler olduğu için Avanos’ta çok ilgi var.
Özellikle bir de bizim açtığımızı duyan insanlar daha da mutlu oluyor. Gerek Nevşehir gerek
Ürgüp ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimiz de, müşterilerimiz de var” şeklinde konuştu.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17423.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Elitaş hakkındaki gensoru geri çekildi
HDP Grubu, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında verdikleri gensoru önergesini geri
çekti.
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Önergenin geri çekilmesiyle ilgili olarak Genel Kurulda konuşan HDP Grup Başkanvekili
İdris Baluken, muhalefetin tasfiye edilmek, gruplarının Meclisten atılmak istendiği bir günde,
hiç bir şey olmamış gibi, muhalefetin denetim görevi işliyormuş gibi bir algı yaratmak
istemedikleri için verdikleri gensoruyu, hakları saklı kalmak üzere geri çektiklerini açıkladı.
Baluken ayrıca kamuoyunda yaratılmak istenen HDP dokunulmazlıkların görüşülmesini
geciktirmek, engellemek istiyor algısına karşı da önergeyi geri çektiklerini söyledi.
Gensoru önergesinin geri çekilmesinin ardından oturuma ara verildi. Aranın ardından
dokunulmazlıklara ilişkin Anayasa değişikliği önerisi görüşülmeye başlandI.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17424.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Emekliye promosyon, çalışana kıdem
müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, kıdem tazminatıyla ilgili yeni
düzenlemenin tamamlandığını belirterek, "Kamuoyuna sunmadığımız ama çalışma hayatı
içerisinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı kıdem tazminatı çalışmasını
tamamlamış bulunuyoruz" dedi.
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Vatandaşların yüzde 98'inin sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu belirten Soylu, bu
çalışmaların dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak nitelikte yürütüldüğünü söyledi.
"İlk amaç kayıt dışı çalışmayı azaltmak"
Soylu, sosyal güvenlik sisteminde birinci faz reformların tamamlandığını, bundan sonraki
süreçte ikinci faz reformlara geçileceğini bildiren Soylu, burada kayıt dışı istihdam oranının
yüzde 15'lere kadar indirilmesinin temel amaçlardan biri olduğunu vurguladı.
"Emeklilere promosyon tamam"
Soylu, emekli aylıklarına banka promosyonu verilmesiyle ilgili çalışmanın ne aşamada
olduğunun sorulması üzerine, çalışmaların tamamlandığını bildirdi.
Emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunda çok iyi bir çalışmanın yürütüldüğünü
ifade eden Soylu, "Basın ve yayın organlarında ortaya çıkan rakamlar, afaki rakamlardır.
Bunların hiçbir ölçüsü ve değeri söz konusu değildir. Dikkat ederseniz bu bir promosyon.
Bizim bankalardaki meblağlarımız belli, emeklilerin aldıkları maaşlar belli, bunun ölçeğinin
ne olacağı belli, bankaların bu konuda ne kadar tasarrufta bulunacağı üç aşağı beş yukarı belli.
Bu konuda makul bir ölçeği emeklilerimizle buluşturmak için biz çalışmalarımızı tamamladık.
İnşallah yeni hükümet bu konudaki adımı atacak. Şu anda tüm çalışmalarımız hazır." diye
konuştu.
"İyi ve iddialı bir ürün hazırladığımızı düşünüyoruz"
Soylu, kıdem tazminatındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:
"Şu anda elimizde kamuoyuna sunmadığımız ama çalışma hayatı içerisinde bugüne kadar
gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı kıdem tazminatı çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Gerek
çalışanlarımızın, gerek işverenlerimizin çok net bir şekilde kendi var olan durumlarını net ve
iyi görebileceği bir çalışmayı tamamlamış durumdayız."
Kıdem tazminatı konusunda farklı ülke örneklerinin incelediğini ve bu konudaki
tecrübelerden yararlanıldığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:
"İyi ve iddialı bir ürün hazırladığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de çalışanların yüzde 86'sının
kıdem tazminatını alamadığını düşündüğümüzde aslında sessiz milyonların önemli ölçekte
sahip çıkıldığı kıdem tazminatı çalışmasını biz teknik açıdan tamamlamış durumdayız.
Bundan sonra sosyal diyalog penceremizi açacağız. Hem sendikalarımızla hem işveren
temsilcilerimizle hem sanayi ve ticaret odalarımızla hem çalışanlarımızla hepsiyle bu
diyaloğu ortaya koyacağız. Çok önemli araştırmalar yaptık.

Toplum, çalışanlar, kıdem tazminatını alamayanlar ne talep ediyor, bütün bunları ortaya
koyan çalışmaları ve araştırmaları hazırladık. İnşallah bu da 65. Hükümetle birlikte
kamuoyuyla paylaşacak."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17425.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Genç nüfus çok hareketli
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından illerin 2014-2015 yıllarında aldığı ve verdiği genç nüfus
göçü ve net göç hızı rakamları açıklandı. Şehrimize söz konusu yıllarda 13 bin 847 genç göç
ederken, 14 bin 690 genç ise başka illere göç etti.
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Türkiye nüfusunun ( 78 milyon 741 bin 53 kişi ) 2015 yılında %16,4’ünü ( 12 milyon 899 bin
667 kişi ) 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Bu nüfusun, %51,2’sini genç erkek
nüfus, %48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.
Genç nüfusun en yüksek olduğu il Hakkari
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %26,6 ile Hakkari oldu. Bu ili %24,2 ile Şırnak ve
%23 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla %13,3 ile Muğla,
%13,8 ile Sinop, Balıkesir, Zonguldak ve %14,3 ile İzmir oldu.
En çok genç nüfus göçü alan il Karabük
Genç nüfus net göç hızı incelendiğinde, en yüksek net göç hızına sahip olan il binde 76,6 ile
Karabük oldu. Karabük ilini binde 49,5 ile Gümüşhane ve binde 37,8 ile Bolu izledi. Genç
nüfusta göç veren iller incelendiğinde, en fazla göçü binde 57,1 ile Yozgat verdi. Bu ili binde
42,5 ile Muş ve binde 33,9 ile Iğdır izledi. Kayseri’de ise binde eksi 3,8 oldu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17426.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Hamamda terletmeyen ders
“Hamama giden terler” atasözü toplumumuzda yaygın olarak kullanılır. Ancak bu kez öyle
olmadı. Hamama giren öğrenciler bu kez ders yaptı. Sabahat Hıfzı Gözübüyük İmam Hatip
Ortaokulu öğrencileri Selçuklu medeniyeti zamanında Gevher Nesibe Şifahanesi olarak
kullanılan tarihi mekanın hamam bölümünde tarih dersi işledi. Öğrenciler tarih dersini tarihi
mekanlarda işlemenin akılda kalması açısından kendileri için faydalı olduğunu söyledi.
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Sabahat Hıfzı Gözübüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, tarih dersini, 810 yıl önce I.
Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından inşa edilen ve bugün Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak
kullanılan Gevher Nesibe Şifahanesi’nde işledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 3 yıl sürecek olan ‘Benim tarihim
Benim Mekanım’ projesi kapsamında, Sabahat Hıfzı Gözübüyük İmam Hatip Ortaokulu 5 B
sınıfı öğrencileri, sosyal bilgiler dersini Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde yaptı.
Geçmiş tarih ve günümüz arasında bağlantı kurabilmesi için böyle bir projenin hayata
geçirilmesinin öğrenciler açısından faydalı olduğunu dile getiren müdür Ahmet Uzun, “Bu tür
tarihi mekânlar gençlere sağlıklı bilgi aktarmamız için önemi kültür mirasları arasında yer
alıyor. Görsel ve geçmişle gelecek arasında öğrencilerimizin köprü kurması bakımından bu
proje önemli. Kayseri Osmanlı ve Selçuklu eserleri açısından zengin bir kültürel mirasa
sahiptir. Burada, sosyal bilgiler öğretmenimiz eseri ve bu medeniyetlere dair bilgileri
öğrencilere göstererek anlatma imkanı bulacak. Öğrencilerimiz de geçmiş tarihi olayları
geçtiği gerçek mekanlarda öğrenme fırsatı buluyor” diye konuştu.
Tarihi mekanlarda işledikleri tarih dersinin eğlenceli olduğunu ve akıllarda uzun yıllar
kalacağını belirten öğrenciler derslikler dışında yaptıkları uygulamaların çok faydalı olduğunu
dile getirdiler.
Haber-Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17427.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

63 yıllık ilçede ilk ameliyat
63 yıl önce ilçe olan Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ilk defa ameliyat gerçekleştirildi.
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Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Tomarza Yaşar Karayel Devlet
Hastanesi’nde yeni binanın hizmete açılmasının ardından, ameliyathanenin modern cihazlarla
donatılması ve personel eksiğinin tamamlanması ile birlikte ilk ameliyat gerçekleştirildi.
Hastane hakkında bilgi veren Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr.
Ahmet Gödekmerdan; “ Halen, kadrosunda aktif çalışan 4 uzman ve 4 pratisyen hekim
bulunan hastanemiz, 25.000 kişiye hizmet sunmaktadır. Yeni binamızla birlikte, artık, genel
cerrahi ameliyatlarına da başlanıldı. İnşallah, bundan böyle daha nitelikli sağlık hizmeti
verebileceğiz “ dedi.
İlçelerde daha öncesinde olmayan birçok hizmetin başladığını belirten Prof. Dr.
Gödekmerdan, “Tomarza dahil, birliğimize bağlı ilçe devlet hastanelerine yeni diş ünitleri
alındı, mevcut diş protez laboratuvarları yenilendi, olmayan ilçelerimize yeni diş protez
laboratuvarları kurularak şu anda tüm ilçelerimizde diş protez hizmeti verilmektedir” dedi.
Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hande Temel
Mutlu’nun ameliyat ettiği Köksel Arslantaş’ın eşi Cevdet Arslantaş ise, “63 yıllık ilçemizde
63 yaşındaki hastamız ilk olarak ameliyat oldu, il merkezinde yer alan büyük hastanelere
gitmeden, yorulmadan ameliyatımız gerçekleşti. Hastamız rahat, hasta yakınları rahat, başta
ameliyatı gerçekleştiren hekimimiz Hande hanım başta olmak üzere tüm emeği geçenlere
teşekkür ederim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17428.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Yahyalı’da engelliler için piknik düzenlendi
Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Engelliler Derneği, engelliler haftası münasebeti ile piknik
organizasyonu düzenledi.
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Soğulcak Yaylasında düzenlenen pikniğe eşleriyle katılan Yahyalı Kaymakamı Metin Esen
ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün yanı sıra ilçe protokol üyeleri, belediye meclis
üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Piknikte katılımcılara selamla konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
engelli insanların Allah’ın birer lütfu olduğunu, onların her zaman ve her koşulda yanlarında
olduklarını, onlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluluğunu belirterek şunları söyledi.
Başkan Öztürk; “Engelli vatandaşlarımız ve aileleri ile en güzel yaylamız olan Soğulcak’ ta
buluşmak istedik. Böyle bir organizasyonun belediyemize yakışacağını düşünerek, sizlerle bir
araya geldik. Biz her zaman insan odaklı belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız
çalışmalarda her zaman engelli kardeşlerimizi düşünüyoruz. Bu belediyeciliğin olmazsa
olmazı diye düşünüyorum. Biliyorsunuz engelliler bir toplumun aynasıdır. Biz onlara ne kadar
yardımcı olabilirsek, toplumumuzda o kadar gelişmiş olacaktır. Hamd olsun Türkiye’mizde,
engelli kardeşlerimizin belediye olarak, kaymakamlık olarak ve aileler olarak bir gün değil
her gün yanlarındayız. Onlar bizim canlarımız. Anne ve baba olarak engelli yavrularınıza
Allah’ın bir lütfu olarak bakarsanız sevap alırsınız. Onlar bizim değerlerimiz. Belki Cenab-ı
Allah gökten yağmurunu yağdırıyorsa engellilerimiz ve ihtiyarlarımız nedeniyle yağdırıyor.
Biz ne olduk diye değil, ne olacağız diye düşünüyoruz. Hepimiz bir engelli adayı olmaya
namzediz. Allah hepimizi kazalardan, belalardan korusun. Rabbim hepimize sağlıklı günler
lütfetsin. Engelli insanlara saygı insanlığa saygıdır. En büyük engel, sevgisizliktir. Tohum
toprağa, engelliler bize emanettir. Asıl engel, engellileri görmemektir. En büyük engel,
engellenmektir. Eğer bizim bir eksiğimiz varsa, lütfen bize bildirin. Engelli kardeşlerimize ve
ailelerine sağlık mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum.” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’de konuşmasında “ Bu sene Engelliler Haftasında sizlerle
nasıl beraber olabiliriz diye düşünürken, piknik organize etmeye karar verdik. Piknikte
sizlerle bir araya gelerek, sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi bir kenara bırakarak, birkaç saatte
olsa birlikte mutlu olalım istedik. İnşallah bunu bugün gerçekleştiriyoruz. Biz, bir aile
olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu haftaları da aile olmanın gereği yerine getirmeye dileyerek,
sizlerle bir araya geldik. İnşallah bir aile olarak burada bunu gerçekleştireceğiz.” İfadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından hep birlikte yemek yenilerek, dua edildi. Piknik Organizasyonunda H.
Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kaşık oyunu oynadılar. Engelli
çocuklar için düzenlenen yoğurt yeme, çuval ve su doldurma ve yumurta taşıma yarışmaları
düzenlendi. Yarışmalara katılan tüm öğrencilere Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından hediyeler verildi.
Piknikte engelliler ve aileleri sık sık bir araya gelen Başka Esat Öztürk, onlarla sohbet ederek,
engelli ailelerin sıkıntılarını dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17429.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bu ay kalbimize 'Üstat Necip Fazıl' düşecek
Talas Belediyesinin şehrin manevi hayatına her ay renk katan ve yoğun ilgi gören kalbe
düşünce programının sonuncusu fikir ve edebiyat dünyasının usta isimlerinden merhum üstat
Necip Fazıl Kısakürek oldu.
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20 Mayıs 2016 Cuma günü saat 20.00'de Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleşecek
programla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Yedi
aydır Serdar Tuncer ile Talha Uğurluel'den Ahmet Taşgetiren'e, Ömer Tuğrul İnançer'den
Ahmet Şimşirgil'e kadar farklı konularda misafirlerimiz geldi. Kalbe düşünce
programlarımızın sonuncusunu ise doğum ve ölümü Mayıs ayında gerçekleşen üstat Necip
Fazıl ile tamamlamak istedik. Kendisini hem anacağız hem de fikirlerinin gelecek kuşaklara
ulaşmasına imkan sağlayacağız." dedi.
Yedi ay boyunca süren programların vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirten
Başkan Palancıoğlu, "Salonlar tıklım tıklım doldu. Düzenlediğimiz kalbe düşünce
programlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız
sadece ekonomik kalkınmayı değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da sağlayan ilçe olmak.
Dolayısıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık veren bir belediyeyiz. Bu kapsamda kalbe
düşünce programlarının hakikaten kalplere bir şeyler düşürdüğünü gördük. İnşallah bu
programlarımız millet ve memleket meselelerine ağırlık veren, dertlenen nesiller olmamıza
vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17430.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Geleceği Türk gençliği aydınlatacak”
AK Parti KAYSERİ Melikgazi İlçe Başkanı S.Sami Kadıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
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Başkan Kadıoğlu, tüm gençlerin bayramını kutladığı mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinde
Samsun'dan başlayan bağımsızlık hareketinin, birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek tüm
yurtta dalga dalga yayılıp milli mücadelemizin zaferle sonuçlandığını hatırlattı. Verilen büyük
mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk gençliğine armağan ve emanet
edildiğini belirten Kadıoğlu, "Geleceği Türk gençliği aydınlatacak ve gelecek gençliğin
ellerinde yükselecektir. Gençlerimizin atacakları doğru ve kararlı adımlarıyla Türkiye'yi
geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz." dedi.
Kadıoğlu, yazılı olarak yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Nüfusunun büyük çoğunluğu genç olan ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, gençlerimizin
kendilerini iyi yetiştirerek, ülke meselelerine duyarlı olmalarından geçmektedir. Üreten,
yeniliklere imza atan, sorgulayan, araştıran, geliştiren bir gençlik Türkiye'yi daha güzel
günlere taşıyacaktır. Türk gençliği kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine
getirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı'nı kutluyor, tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17431.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kendisini asarak intihar etti
Kayseri’nin Talas İlçesi’nde 37 yaşındaki Ş.A., kendisini asarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Caddesi’nde meydana
gelen olayda Ş. A. kendisini asarak intihar etti. Ş. A.’yı asılı halde görenler durumu 112’ye
bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş. A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ş. A.’nın
cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17432.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kayseri Şeker’den Milli Savunma Bakanına
ziyaret
Kayseri Şeker heyeti Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek
Kayseri Şeker’in Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir’i kapsayan pancar ekim alanlarındaki
gelişmeler hakkında bilgilendirdi.
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Ziyaret sonrası açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay; "Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz aynı zamanda Sivas Milletvekili olarak Kayseri
Şeker'i ve Pancar Çiftçisinin durumunu yakinen takip etmektedir. Bölgedeki tarımsal
faaliyetleri de yakından takip ediyor olmasından büyük memnuniyet duyduk. Yatırımlarımıza
ve sorunlara göstermiş olduğu ilgi, çalışma enerjimizi yükseltti. Kendilerine teşekkürlerimizi
ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ı ziyarete Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim
Kurulu Üyelerinden, Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay,
Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın,
Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Halis
Lektemur ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli katıldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17433.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bünyan’da kaçak sigara operasyonu
Kayseri-Malatya karayolunda polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 bin 720 paket kaçak sigara
ele geçirilirken, 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmada öncü olarak
değerlendirilen H.K.’nın kullandığı 01 AZD 75 plakalı aracın Hayrettin Eser Caddesi
üzerinde durdurulduğu öğrenildi. Aracın durdurulduğunu gören M.E.’nin kullandığı 34 PU

1304 plakalı aracın ise geri vites yaparak kaçmaya çalıştığı bildirildi. Polis ekipleri ve 34 PU
1304 plakalı araç arasında yaşanan kovalamacada, aracın kaza yaparak durdurulduğu ancak
sürücü M.E.’nin yaya olarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına karşılık kaçmaya devam eden M.E.’nin kovalamaca sonrasında
yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Bünyan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başara’nın yürüttüğü soruşturmada 34 PU 1304 plakalı
araçta yapılan aramalarda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, tahkikatın devam
ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17434.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Sahte polis gerçeğinden kaçamadı
Kayseri’de kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşı dolandıran şahıs, polis ekipleri
tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki M. K. isimli kadını telefonla arayarak kendisini
başkomiser olarak tanıtan M. F. N. (19) kadına, ‘Terör örgütü hesaplarınızı kullanıyor,
hesaplarınız üzerinden PKK’ya para transferi yapılıyor. Biz bu şahıslar üzerinden operasyon
yapacağız, bankada bulunan paranızı çekmek suretiyle göndereceğimiz polise paranızı
vermeniz gerekmektedir. 50 bin TL parayı çekerek Bankalar Caddesi üzerinde bekleyin’ dedi.
İhbar üzerine çalışmalara başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timleri M. F. N.’yi yakalayarak
gözaltına aldı.
M. F. K., yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17435.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Katliamın sorumlusu PKK
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Dürümlü
mezrasında 15 ton bomba yüklü aracın havaya uçurulması sonucu 17 vatandaşımızın ölümüne
23 kişinin de yaralanmasına sebep olan olayla ilgili açıklamada bulundu. Taş, katliamın
sorumlusunun PKK olduğunu söyledi.

19 Mayıs 2016 Perşembe 10:10

Kamyonun şehirde patlatıldığında yüzlerce kişinin ölümüne, yaralanmasına, semtlerin
harabeye dönmesine sebep olacağını kaydeden Taş, “Bombanın patlatılması sonucu yirmi
metre genişliğinde iki metre derinliğinde bir çukurun oluşması tahrip gücünün ne kadar
yüksek olduğunu ortaya koymuş oldu” dedi. Saldırı sonucu onlarca çocuğun yetim kaldığını
söyleyen Taş, “Kadınlar dul kaldı, ocakları söndü, mazlumların ahı göklere yükseldi ve
saldırının PKK elemanlarınca yapıldığının kamuoyuna yansıması PKK’nın Kürt halkının
savunucusu değil, katliam sorumlusu olduğunu ortaya koymuş oldu” ifadelerini kullandı.
Taş, menfur ve acımasız saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü,
“Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar, Sur halkına başsağlığı diliyor
bir daha bu tür acıların yaşanmaması için PKK’yı silah bırakarak eylemlerine son vermeye
güvenlik güçlerini ve istihbarat teşkilatlarını daha dikkatli hareket ederek vatandaşın can
emniyetini garanti altına almaya davet ediyoruz.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17436.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

"Gücünü milletten alan başarıya ulaşır"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 97 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal'in
Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin, gücünü milletten alan her mücadelenin zaferle
sonuçlanacağının göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Çelik, 97 yıl önceki birlik beraberliğin
bugün ve gelecekte de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 19 Mayıs vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle andığını belirtti ve milletimizin Gençlik
ve Spor Bayramı'nı kutladı. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ülkenin içinde bulunduğu
tehditlerden ancak ve ancak milletin birlik ve beraberliği ile kurtulabileceğini gösterdiğini
vurgulayan Başkan Çelik, "Gücünü milletten alan her mücadele başarıya ulaşır. Bu 97 yıl
önce de böyle olmuştur, bugün de böyle olmaktadır, yarın da böyle olacaktır. Türk milleti bir
ve beraber olduğunda her türlü mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bağımsızlığımız söz konusu
olduğunda gösterdiğimiz azim ve kararlılık, karşısındaki her gücü dize getirecek güç ve
kuvvettedir. Tarihimiz bir ve beraberliğimizin zaferlerle süslendiği altın sayfalarla doludur.
Bugün ve yarın da ihtiyacımız olan tek şey milli mücadele ruhunu kaybetmemektir" dedi.
Yayınlanan diğer mesajlar ise şöyle:
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş: Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan kurtuluş
mücadelesiyle kutladığımız 19 Mayıs sadece Türk Milleti'nin değil, bütün esir ulusların
bağımsızlık uğrunda verdikleri mücadelelere örnek olmuştur. Bu önemli günün Türk
gençliğine armağan edilmiş olması, Atatürk'ün milletimizin geleceğini emanet ettiği
gençliğimize duyduğu inanç ve güvenin en güzel göstergesidir.
Vali Orhan Düzgün: Anadolu'nun dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde 97 yıl önce
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı, Cumhuriyetimizin
kuruluşuna giden yolun başlangıcı olduğu gibi, milletimiz ve ülkemiz için geleceğe doğru
atılan önemli bir adımdır.
AK Parti İl Başkanı H. Cahit Özden: 19 Mayıs 1919 da Samsunda başlayan bağımsızlık
hareketi Türk milletinin mücadele ruhunu güçlendirmiş ve milletin birbirine kenetlenmesini
sağlamıştır.
MHP İl Başkanı Baki Ersoy: Tarihini bilen ve nesilden nesile aktaran milletlerin yok
olmaktan kurtulacaktır. 19 Mayıs’ın Türk milletinin yeniden doğuşunu temsil ediyor. Bu
nedenle gençlere doğru anlatılması önemlidir.
Millet Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Çelik: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’mızı kutlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi
rahmet, minnet ve şükranla anarız, ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: 19 Mayıs 1919 tarihi, Samsun’da
başlatılan bağımsızlık ve varoluş mücadelesini, bir milletin en zor şartlar altında neleri
başarabileceğini ve çıkış yolunu nasıl bulabileceğini, tüm dünyaya Türk halkının asla esaret
altına alınamayacağını gösteren en güzel örneklerinden biridir.
Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Temsilcisi Muammer Öner: 19 Mayıs milli direnişin adıdır,
milli mücadelenin tüm yurt sathına yayılmasının başlangıcıdır, yokluk ve yoksulluk içinde
olan Türk milletinin yekpare bir şekilde emperyalizme karşı durmasının eşsiz bir örneğidir.
KESOB Başkanı Ahmet Övüç: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı
oluşturan ve Türk Milleti’nin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 97. yıl
dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak: 19 Mayıs 1919 tarihinde yüce Atatürk’ün önderliğinde
Samsun’dan başlayan bağımsızlık hareketi sonucunda Türk Milleti özgürlüğüne ve
demokrasiye kavuşmuştur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17437.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Hikmet Çocuk Kulübü piknikte buluştu
Hikmet Çocuk Kulübü Evde Karakter Eğitimi öğrencileri Gesi mesire alanında piknikte güzel
bir gün geçirdiler. Bu yıl dokuzuncusu yapılan pikniğe grup sorumlusu anneler ile eğiticiler
de katıldı.
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Kayseri Gesi Piknik ve mesire alanında bir araya gelen İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk
Kulübü üyeleri gönüllerince eğlendiler.
Yıl içinde her hafta sonu evlerinde gruplar halinde Kuran-ı Kerim ve Dini Bilgiler öğrenen
Hikmet Çocuk Kulübü Evde Karakter eğitimi öğrencileri velileri ile beraber tüm yılın
yorgunluğunu attılar.
Gesi Piknik alanına, mahallelerinden servislerle taşınan Hikmet Çocuk Kulübü öğrencileri
pırıl pırıl bir bahar havasının tadını çıkardılar. Ayrıca Gesi Piknik alanında toplu olarak
tramboline binen kulüp üyeleri unutamayacakları bir gün yaşadılar.
Bu yıl dokuzuncusu yapılan Hikmet Çocuk Kulübü pikniğine öğrencilerin yanı sıra grup
sorumlusu anneler ile eğiticiler de katıldı. Piknik esnasında öğrencilerin yıl sonu etkinlik
programı için hazırladıkları aktivitelerin provası da yapıldı.
Hikmet Çocuk Kulübü kapsamında yıl içinde yapmış oldukları, sosyal, kültürel ve sportif
aktivitelerdeki yorgunluklarını piknikte bir araya gelerek gidermeye çalışan öğrencilere,
kahvaltıda süt ve simit, öğle yemeği olarak da dürüm ve ayran ikram edildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17438.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bitmeyen çevre düzenlemesi
Atatürk (Hastane) Caddesi’nde hastalarına hizmet veren Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi hizmet binası etrafında yapılması gereken çevre düzenlemesinin bir aydır
bitirilmediği iddia ediliyor. Belediyenin hizmetlerinde vatandaşlara çifte standart uyguladığını
ileri süren vatandaşlar, sorunları çözecek bir yetkiliye ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi.
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Gevher Nesibe Mahallesi Gök Sokak sınırları içinde bulunan çevre düzenleme çalışmalarının
bir aydan fazla sürmesi çalışanlarının işlerinin aksamasına neden oluyor. Kocasinan
Belediyesi sınırlarında bulunan çalışmaların ilerlememesi bölgede bulunan Uzdent Ağız ve
Diş Sağlığı Hastanesi yönetimini çözüm bulmaya itti. Ulaştıkları belediye çalışanlarının
çözüm üretemediğini belirten yetkililer, “Bizden izin almadan belediye çalışanları hizmet
binamız sınırları içerisindeki kurulu düzenimizi bozarak çevre düzenlemesi yapacağını
söyledi. Ancak, bir aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen çalışmalar ilerlemiyor. Bunun
yanı sıra hastanemizin dibine daha önce de gömme çöp konteynırı koydular. Hastane için
hijyenin önemli olduğunu söylememize rağmen kaldırmadılar. Çöp bidonlarının dışında
biriken atıklar koku ve bakteri üretimi yapıyor. Hastane yakınında böyle bir şey istemiyoruz”
dediler
“Çifte standart var”
Hastane hizmet binasının sınırlarındaki çevre düzenini meclis kararı göstermeksizin bozarak
inşaat halinde bırakan belediyenin çalışmalarında çifte standart uyguladığını kaydeden Uzdent
yetkilileri, “Hastanemize ve bitişik binamızdaki esnaflara sormadan kullandığımız düzeni
bozarak çevre düzenlemesi yapan belediye meclis kararı göstermiyor. Hatta aynı hizada çevre
düzenlemesi yapılması gereken sahibi Ak Parti’ye yakınlığı ile bilinen bir iş yerinin dükkan
önü hiçbir şekilde bozulmadan duruyor. Belediye yetkilileri orasının parti ileri gelenlerinden
birine ait olmasından dolayı mı dokunmuyorlar? Yoksa plan mı öyle? Burada çifte standart
var” açıklamasını yaptı.
“Kabahati özründen beter”
Sorunun çözülmesi için belediye yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren yetkililer,
“Belediye başkanı dahil yetkililere ulaşmaya sorunumuzun çözümünü aramaya çalıştık.
Başkana ulaşamadık. Dolaylı yoldan Yatırım ve Hakedişler Şefi olarak kendini tanıtan kişiye
derdimizi anlattık. Nasıl bir çözüm getireceklerini sorduk. Adının Barış olduğunu söyleyen
yetkilinin verdiği cevaplar kabahatlerinin mazeretlerinden daha beter olduğunu gösterdi. Barış
bey belediyesinin de çevre düzenin bizim binamızın etrafı gibi olduğunu bu durumun normal
olduğunu söyledi. Hatta aradığımız kişiler bizlerle tartışma yoluna bile giriyorlar. Hakkımızı
ararken fırça yediğimiz dahi oluyor. Çözüm üretmesi gereken kişiler bizlere mazeret ve
mağduriyetlerini bildiriyor” diye konuştu.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17439.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Nursaçan’ın yeni imajı beğenildi
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Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı ve Kayseri eski müftüsü Necmettin Nursaçan saç
biçimini değiştirdi. Kayseri’de “ünlülerin erkek kuaförü” olarak tanınan Zeynel İder’e tavsiye
üzerine giderek traş olan Nursaçan imaj tazeledi. Nursaçan’ın yeni saç şeklinin başta yakınları
olmak üzere dostları ve sevenleri tarafından beğenildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17440.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Şirintepe’de Kur’an kursu hizmete hazır
Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Osman-Nimet Alan çiftinin katkıları ile
Melikgazi Belediyesince yaptırılan Şirintepe Kur’an kursunun 20 Mayıs’ta açılacağını
söyledi.
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Kur'an Kursu'nun Mimarsinan Bölgesi, Şirintepe Mahallesi, Ömürhan Sokak Şirintepe Camii
yanında inşa edildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, kurstan, Şirintepe Mahallesi
ile çevre semtlerde yaşayan çocukların yararlanabileceğini belirtti. Cuma günü saat 13.30'da
gerçekleştirilecek olan açılışa tüm Kayserilileri davet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “
Kur’an kursu Talebini değerlendirdik. Osman Alan ile Nimet Alan ailesi de bunun için hayır
sahibi olmak istediklerini beyan ettiler. Belediye olarak bize de inşa etmek kaldı. Sonbaharda
temeli attık. İlkbaharda hizmete açıyoruz. Hayırsever ile ve belediye dayanışması hayırlara
vesile olsun.“ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17441.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kutlu Yürüyüşe Yıldırım’la devam
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın
22 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Büyük Kongre’de genel başkan adayı
olduğunu açıkladı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı H. Cahit
Özden, ‘Kutlu yürüyüşe devam’ dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, "Yeni
bir aşamadayız, kongreye gidiyoruz. Başbakanımız aday olmayacağını açıkladılar, kendilerine
verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Çelik, genel başkan adayı sürecinde ortaya bir tablonun çıktığını kaydederek, "İzmir
Milletvekilimiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım genel
başkan adayı olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.
Yıldırım, partililer tarafından ayakta alkışlandı
Bütün teşkilat mensupları ismin açıklanmasından önce salonda yerini aldı. Salonda AK Parti
için önceden hazırlanan müzikler çalındı. Binali Yıldırım, 22 Mayıs'taki kongre sonrası AK
Parti'nin 3. genel başkanı olacak. Daha önceki genel başkan adayları da -2'inci katta
düzenlenen basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Yıldırım, toplantının düzenlendiği
salona girişinde partililer tarafından ayakta alkışlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları
Mustafa Ataş ve Mehmet Ali Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da
Yıldırım'a salona girişinde eşlik etti. Yıldırım, toplantının düzenlendiği salona girişinde ve
isminin açıklanmasının ardından partililer tarafından ayakta alkışlandı. Yıldırım'ın ismi
açıklanırken kardeşleri İlhami ve Eyüp Yıldırım da salonda yerini aldı.
Kutlu yürüyüşe devam
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
"Partimizin, 22 Mayıs Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda ikinci olağanüstü
büyük kongresini yapacaktır. Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu AK
Parti’nin Genel Başkanlığını yürüttüğü bu süreç içerisinde AK Parti’nin daha ileriye gitmesi,
Ak Parti’nin ilkelerinin daha çok pekişmesi, çeşitli politikalarımızın güncellenmesi için son
derece önemli, son derece kıymetli çalışmalara imza atmıştır" dedi.
Özden, "Bu bir bayrak yarışıdır. Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu,
Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı
bayrağı, kendi kararı ile olağanüstü kongrede yeni Genel Başkanımıza devredecektir. Bu
bayrak yarışının içerisinde Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan ve Başbakan olarak üstün
gayretler göstermiştir, önemli başarılara imza atmıştır. Bundan sonra da yeni kongrede
seçilecek yeni Genel Başkanımız ve Başbakanımız da aynı çalışmaları gayretle ve basiretle
sürdürecektir" ifadesinde bulunarak, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
Kongremiz yine şölen havasında geçecek
"Ak Partinin Genel Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanlığı son derece kıymetli
makamlardır. Bu önemli makamların kıymetini ve değerini AK Parti kadroları çok iyi bilir.
Ak Parti kongreleri her zaman demokrasi şöleni havasında geçmiştir ve yine bütün Ak Parti
teşkilatları ile birlikte kongremizin demokrasi şöleni havasında geçmesi için Ankara Arena’da

olacağız. Bu vesile ile kongremizin bütün AK Parti camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını
temenni ederiz. Seçilecek olan Genel Başkanımızla birlikte, bu ‘Kutlu Yürüyüş’e devam
edeceğiz’’
(DİKKAT! KUTU İÇİNDE VERİLEBİLİR)
Yıldırım dönemindeki dev projeler
Türkiye’nin en büyük özlemlerinden biri olan Yüksek Hızlı Trenle tanıştırdı. AnkaraEskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul YHT hatları hayata geçirildi.
Ülkemiz dünyada 8., Avrupa’da 6. hızlı tren işletmecisi ülke oldu. Asrın projesi Marmaray’ın
temelini atmak da açılışını yapmak da kendisine nasip oldu. Denizin 60 metre altında iki kıta
birbirine bağlandı. Egeray, Başkentray, Gaziray ve metro ulaşım sistemlerini hayata geçirerek
büyükşehirlerdeki ulaşım sorunlarının çözümüne büyük katkı sağladı. Pekin’den Londra’ya
uzanan İpek Demiryolu’nun kayıp halkası Baku-Tiflis-Kars demiryolunun yapımına başlandı.
25 olan havaalanı sayısını 55’e çıkardı. Avrupa'nın deniz üzerinde inşa edilen ilk ve tek
havaalanı olan Ordu-Giresun Havaalanı'nı inşa etti. Yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturdu.
İlk kez Türkiye hızlı tren setleri üretecek teknolojiyle tanıştı. Milli Tren ve Milli Yüksek Hızlı
Tren Projesi'ne start verdi. Sadece şehir girişlerine yapılan bölünmüş yolları şehirleri
birleştirmek için yapılır hale getirdi. 79 yılda yapılan 6 bin 101 kilometre bölünmüş yola 18
bin 180 kilometre daha ilave etti. "Yolların kralı olmaz kuralı olur" diyerek, karayolu
taşımacılığına bir düzen getirdi. Araç muayene istasyonlarını çağın gereklerine uygun hale
getirdi. Karayolu taşımacılığını AB ile uyumlu hale getirdi. 12 hükümet, 16 bakan eskiten
Bolu Tüneli'ni bitirdi. Havaalanı yapımında dünyada Türk modeli olarak anılan "yap-işletdevret" sisteminin yerleşmesini sağladı. Havayolunu halkın yolu haline getirdi. Türkiye’nin
Yerli Uçak Üretimi Projesi'ni başlattı. Türk denizciliğini kara listeden çıkardı, ülkemizi beyaz
bayrak ülkesi haline getirdi. Tuzla bölgesine sıkışan Türk tersaneciliğini Türkiye’nin tüm
kıyılarına yaydı. Türkiye’nin bilişim sektörünü serbestleştirdi. Türkiye’yi önce 3. nesil, sonra
4,5 nesil iletişim hizmetleriyle tanıştırdı. Ar-Ge desteklerini sağlayarak Türkiye’de yerli
bilişim sektörünün kurulmasını sağladı. Türkiye’yi elektronik devletle tanıştırdı. 2008 yılı
sonunda “Bürokrasiyi tuş eden” e-devlet kapısını açtı. Türkiye’ye geniş bant interneti getirdi.
Türkiye’nin en büyük eğitim hamlelerinden birisi olan FATİH Projesi'ni hayata geçirdi.
Alfabe okuryazarlığından bilgisayar okuryazarlığına geçişi sağladı. Türkiye’yi İnternetin kalbi
haline getirecek ICANN’ın bir şubesinin İstanbul’da açılmasını sağladı. Zarar eden PTT’yi
PTT-Bank uygulamasıyla ülkemizin gözde kuruluşlarından biri haline getirdi. Türksat 4-A ve
Türksat 4-B uydularının yapımını gerçekleştirdi. Milli Haberleşme Uydusu yapımını başlattı.
Dünyanın en büyük yap-işlet-devret projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'ni başlattı.
İstanbul ile İzmir’i birbirine otoyol ile bağlayacak Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Projesi'ni
başlattı. Türkiye’nin üçüncü boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yap-işlet-devret
yöntemi ile Türkiye’ye kazandırdı. HGS ile ücretli yollara duraklama yapmadan girilmesini
sağlayan hızlı geçiş sistemini hizmete verdi. Denizlerimizin güvenliğini sağlayacak Gemi
Trafik Yönetim ile Gemilerin Uzaktan İzlenmesi Sistemlerini kurdu. Güvenceleri yeterli
olmayan sigortalarla ticaret yapan binlerce tekne ve gemi için koruma-tazminat (P&I)
sağlayacak Türk P&I kurulmasını sağladı. “Beni Marmaray’dan daha fazla
heyecanlandırıyor” dediği sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdi. Engellilere ve
yetiştirme yurdundaki gençlere çağrı merkezlerinde iş olanağı sağladı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17442.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Develi'de 19 Mayıs coşkusu
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Develi ilçe Stadyumunda coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs 2016 Perşembe 13:57

Program İlçe Spor Müdürü Adem Demir'in Develi meydanındaki Atatürk anıtına çelenk
koymasıyla başladı ve ilçe stadyumundaki gösterilerle devam etti. Kutlamalara Develi
Kaymakamı Murat Duru, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, İlçe Spor Müdürü Adem Demir, İlçe Tarım
Müdürü Murat Hodul ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru yaptığı konuşmasında, "Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramınız kutlu olsun. Bugün doğu ve güney doğu vatan topraklarından maalesef
şehitlerimiz geliyor, yüreğimizi gönlümüzü içimizi kor ateş yaksa da,19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramını şanına uygun kutlamanın da buruk sevincini yaşıyoruz" dedi.
Kaymakam Duru, "Anadolu coğrafyasında Ergenekon'dan gelip Anadolu'yu yurt edindiğimiz
günden beri, tek dişi kalmış canavarlar her yüzyılda bir hatta o yüzyıl içerisinde bir kaç defa
haçlı seferlerine maruz kaldık ama Türk Milleti 16 defa devlet kurdu. Büyük Türk milleti asla
vatansız devletsiz bayraksız kalmadı. Burada bütün dünyaya içimizdeki ve dışımızdaki
emperyal güçlere sesleniyoruz içimizdeki hainlere sesleniyoruz diyoruz ki bu cennet vatan
topraklarında, bu şanlı bayrağımız, nazlı bayrağımız ay yıldızlı al bayrağımız bu gönderden
asla inmeyecek ve ezanımız asla susmayacaktır. Bu birbirinden güzel gençlerimiz olduğu
müddetçe bir Mehmet şehit olur bin Mehmet bu topraklarda var olur. Develili kardeşlerim
ümitlerimizi diri tutalım, iri olalım diri olalım birlik olalım bu topraklarda, birlik ve
beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, bu gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirdiğimiz
müddetçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize emanet ettiği bu Cumhuriyet sonsuza
dek yaşayacaktır" diye konuştu.
Kutlamalarda şiir dinletileri, folklor gösterileri, Develi Belediyesi Spor Kulübü sporcularının
gösterileri ile devam etti. Program 19 Mayıs Gençlik ve Spor haftasındaki müsabakalarda
dereceye giren öğrencilere ödül töreniyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17443.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan 2 şehit
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlamada Kayseri 1. Komando Tugayı'nda
görevli Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım ve Hasan Basri Tek şehit düştü.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:12

Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, Kayseri 1. Komando
Tugayı'nda görevli Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım ve hasan Basri Tek şehit olurken 8
asker yaralandı. 28 yaşındaki şehit Erhan Yıldırım'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ikinci
çocuğunun Nisan ayında dünyaya geldiği öğrenildi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17444.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Keykubat Kentpark projesi masaya
yatırıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Keykubat Kentpark projesiyle ilgili bir toplantı
yaptı. Toplantıda proje çalışmalarıyla ilgili Başkan Çelik'e sunum yapıldı.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:19

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yaptığı ve yapacağı projelerini tanıttığı "Yeni
Kayseri İçin Yeni Güç, Hedef 2023" toplantısında dile getirdiği projelerden biri olan
Keykubat Kentpark için proje çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili hazırlanan projelere ilişkin
Başkan Mustafa Çelik'e bir sunum yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı
sunumda Keykubat Kentpark'ta düşünülen temalara yer verildi.
Yapacakları önemli rekreasyon alanlarının başında Keykubat Kentpark projesinin geldiğini
ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Şeker Gölü ile de bütünleşecek olan projenin Kayseri'nin
önemli bir yaşam merkezi haline geleceğini belirtti.
Projenin bir kent ormanı niteliğinde olacağını dile getiren Başkan Çelik, "İçinde mesire
alanları, gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik Macerapark gibi aktivite alanları, çeşitli oyun
alanları, meyve ve tematik bahçelerin bulunacağı bir proje hazırlanıyor. Buradaki meyve
bahçelerinde Kayseri ikliminde yetişen her türlü meyve ağacının olmasını istiyoruz. İnsanlar

meyve bahçelerinden meyve toplayıp yiyebilecekler. Projenin yapımına kısa zamanda
başlamak için çalışıyoruz" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17445.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bünyamin Fındıkçı yeni albümünü tanıttı
Talas Anayurt Merkez Camii imam-hatibi ve tasavvuf müziği sanatçısı Bünyamin Fındıkçı
ikinci albümü ‘Senin Adın Ahmed’ için bir tanıtım gecesi düzenledi.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:21

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gece Hunat Camii müezzini Fatih
Demir’in Kur’an tilavetiyle başladı. İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer’in açılış konuşmasının
ardından müzik yönetmeni Mehmet Diker albümün yapım süreci hakkında bilgi verdi.
Ramazan Öztürk’ün şiirler okuduğu gece Şükrü Ceyhan’ın ney dinletisi ve Bünyamin
Fındıkçı’nın sema gösterisi eşliğinde albümdeki eserlerinden oluşan konseri ile devam etti.
Zengin içerikli programda albüme ismini veren “Senin adın Ahmed” isimli eserin klip
çalışması da izleyiciyle buluştu.
Sunuculuğunu Sadi Özmen’in yaptığı geceye Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar
Öztürk, İl Müftü Yardımcıları Tandoğan Topçu, Galip Koçer, Atıf Akşit, Salih Sezik ile Talas
Müftüsü Esat Yapıcı ve çok sayıda davetli katıldı. Gece, Bünyamin Fındıkçı’nın geceye
katılanlara yaptığı teşekkür konuşmasıyla sona erdi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17446.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden...

20 Mayıs 2016 Cuma 10:22

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17447.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Elitaş yılın ahisi
29. Ahilik Haftası dolayısıyla Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (KESOB)
basın açıklaması yapıldı. 2016 yılının Ahisi olarak Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın
seçildiği açıklandı.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:24

KESOB toplantı salonunda düzenlenen basın açıklaması KESOB Başkanı Ahmet Övüç,
Ticaret İl Müdürü Alaaddin Fırat, Kayseri Ticaret Odası(KTO) Temsilcisi Bahri Coşkun,
Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı ve Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet
Kooperatifi Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifler(TESKOMB) Başkan Vekili Mustafa Alan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Basın açıklamasında bu yıl 23 ve 29 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 29. Ahilik Haftası
etkinlikleri hakkında bilgiler verildi. KESOB Başkanı Ahmet Övüç, bu yılın Ahisinin
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş olacağını söyledi.
"Dün gelen haberde 6 tane şehidimiz olduğunu öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Yurdumuzun dört bir yanında yanan bir ateş var. İnşallah bu terör belasından biran
önce uzaklaşırız" diyen Övüç, Daha önceden Ahi kültürü haftamızı 9. ay itibariyle
kutluyorduk. Ama bakanlığın verdiği karar ile bu yıl da 23- 29 mayıs tarihleri arasın da
kutlayacağız. Elimizden geldiğince gençlerimize öğütler verip, ahilik kültürünü tanıtmaya
çalışacağız. İlk olarak çelenk sunma töreni olacak, daha sonra Valilik ve Büyükşehir
belediyesi ziyaretlerimiz olacaktır ve bu yılın ahisi sayın Bakanımız Mustafa Elitaş olacaktır”
dedi.
Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Ahiliğin
başlangıcının Kayseri olduğuna vurgu yaptı. Kayserispor’un gösterdiği başarıdan bahseden

Alan şunları söyledi: “Kayserispor gerçekten küme düşmedi. Şehrimizde güzel bir stat var.
Ben Recep Mamur’u, yönetimi ve teknik direktör Hakan Beyi kutluyorum. Geldiğinde Hakan
Kutlu’ya bu nereden geldi, demiştim ama duydum tekrar anlaşma yapmışlar yerinde bir karar
olmuş, başarılı olacağı kanaatindeyim. Bir tek Recep Mamur’un sırtında gidiyor takıma şehrin
de sahip çıkması gerekir. Beşiktaş’ı da tebrik ederim ama Kayseri penceresinden bakınca
bizimki de bir şampiyonluk kadar önemlidir.”
Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak
hakkında da konuşan Mustafa Alan, "Jandarmanın, polisin götürdüğü gelir ama imamın
götürdüğü gelmez. Yargılandı suçsuz olduğu görülünce bırakıldı. Kayseri’de 13 bin işçi
çalıştıran bir holding. Suçu varsa yargılanır yoksa da bırakılır” diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17448.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Berat Kandilinin feyz ve bereketinden
faydalanmalıyız
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Mübarek Berat Kandili gecesinin ibadet ve taatle
geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğunu dile getirerek, Allah’ın ekstra rahmet, lütuf ve
mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı gün
olduğunu söyledi.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:27

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, önümüzdeki Cumartesi gününü pazara (21 Mayısı 22
Mayısa) bağlayan gece olan Berat Kandili gecesi öncesinde basın açıklaması yaptı.
Şahin güven açıklamasında “Böyle önemli ve mübarek gecenin feyz ve bereketinden
faydalanmak için akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, fakirler görüp gözetilmeli
günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız” dedi.
Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren
Müftü Güven, şunları söyledi:
“Berat Kandili, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak
günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri
müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu tür gün ve geceler dini ve toplumsal hayatımızda
ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik, kardeşlik
duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu geceler kulluk şuur bilinciyle
kendimizle hesaplaştığımız, Yüce aradanın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye
karar verdiğimiz fırsat geceleridir. İbadetlere yoğunlaşmalıyız. “
Berat Gecesi’nin günahlardan kurtuluş gecesi anlamına geldiğini ifade eden Güven, “Bu
gecenin Müslümanlar tarafından saygı ve coşkuyla kutlanmasının sebebi budur. Bu geceye
mağfiret gecesi de denilmektedir. Çünkü bu gecede Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir.

Ramazan ayından önceki son kandil olan günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara
gelen berat, günahlardan arınmayı, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade
etmektedir” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17449.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bal üretiminde dünya ikincisiyiz
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, arıcılığın Türkiye’de
dev bir sektör haline geldiğini bildirerek, “Çin’in ardından bal üretiminde dünyada ikinciyiz.
Toplam 84 bine yakın işletmemiz, 7,7 milyonu aşkın kovanda 107 bin 665 ton bal üretiyor”
dedi.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:28

Bayraktar, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bal arılarının bitkiden
bitkiye konarak yaptığı tozlaşma ile ekosistemin devamlılığını sağladığını, arılar olmadan
ekosistemin olamayacağını belirtti. Ülkemizde arıcılığın, çok fazla sermayeye, tarım arazisine
gerek duymadan yapılabilecek, genç çiftçilerle kadın çiftçilerimizin yanı sıra, köylerimizde
kalan yaşlı nüfusun da uğraşı alanı olabilecek bir faaliyet alanı olduğunu vurgulayan
Bayraktar, şunları kaydetti:
“Son yıllarda önlenemeyen kırsaldan kente göçü önleyecek faaliyetler içinde arıcılık da
bulunmaktadır. Arıcılığa yapılan yatırımların diğerlerinden farklı bir özelliği de yatırım tutarı
düşük kalması ve yatırım için gerekli tüm ekipmanların yurt içinden karşılanabiliyor
olmasıdır. Bundan dolayı, arıcılıkta dışa bağımlılık bulunmamaktadır.
İhracat potansiyelin altında
Ülkemizde arıcılıkla uğraşan işletme sayısının 83 bin 467 olduğunu, 2015 verilerine göre 7
milyon 709 bin 636 kovanda 107 bin 665 ton bal üretildiğini belirten Bayraktar, şu bilgileri
verdi:
“Türkiye’nin arıcılığa her yönden uygun olması arıcılığın gelişimini olumlu yönde etkilemiş,
2000-2015 döneminde kovan sayısı 4,3 milyondan 7,7 milyona, bal üretimi ise 61 bin tondan
108 bin tona yükselmiştir. Buna karşın, hala kovan başına bal verimi ortalama 14,3
kilogramla düşük kalmaktadır. Çin’de bu rakamın, 47,7 kilogram olduğu düşünüldüğünde
ülkemiz verimindeki yetersizlik net olarak görülmektedir. Bu kadar büyük üretimimize
rağmen bal ihracatımızın 7 bin tonda kalması potansiyelimize göre çok azdır.
Ülkemizdeki bal üretimi
Bal üretiminde ilk sırayı 16 bin 601 tonla Ordu alırken, Muğla 15 bin 206 tonla ikinci, Adana
9 bin 763 tonla üçüncü, BAydın 4 bin 7 tonla dördüncü, Mersin 3 bin 493 tonla beşinci, Sivas
3 bin 327 tonla altıncı, Balıkesir 3 bin 213 tonla yedinci, Antalya 2 bin 947 tonla sekizinci,
İzmir 2 bin 810 tonla dokuzuncu, Van 2 bin 113 tonla onuncu sırada bulunuyor. Kayseri ise
553 tonla 45. sırada yer aldı. En az bal üretimi ise 20 ton ile Kilis’te oldu.

Sorunlar ve yapılması gerekenler
Bu olumlu göstergelere rağmen arıcılığın eğitim, pazarlama, örgütlenme, damızlık, kalite
kontrol başta olmak üzere sorunları bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
“Arı üreticilerinin birlikler ya da kooperatifler şeklinde gelişmiş ülkeler seviyesinde
örgütlenememesi ve mevcut örgütlerin de yeterince güçlü olmaması pazarlamada soruna
neden olmaktadır. Üretilen balların arıların nektar aldığı bitkiye göre sınıflandırılmaması,
belli bir standardının olmaması, Hastalık ve zararlılara karşı bilinçsizce ilaç kullanımının
balda kalıntıya neden olması, Merdiven altı üretilen sahte balların denetimlerinin tam
anlamıyla
yapılamaması,
Kaçak
bal
girişlerinin
önlenememesi
sorunlardan
bazılarıdır.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17450.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Milli gelire katkı için çalışıyoruz
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Şehrimizin 2023 yılına
kadar 5 milyar doları aşan ihracat yapabilmesi ve insanımızın 25 bin dolarlık milli gelire sahip
olabilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:30

Kayseri Ticaret Odası Metal eşya üretimi ve ticareti, Makine Teçhizat üretimi ve ticareti, ve
Metal malzemeleri üretimi ve ticareti Meslek Komiteleri Sektörel İstişare Toplantısı
düzenledi. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 17 binden fazla oda üyesine
en iyi hizmeti verebilmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Hiçyılmaz, “Şehrimizi 2023 yılına
kadar 5 milyar doları aşan ihracat yapabilmesi insanımızın 25 bin dolarlık milli gelire sahip
olması için oda olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Ülkemizin son 14
yılda yakaladığı büyümesinin artarak sürmesi Kayseri Ticaret Odası olarak bizlerin de
beklentisidir. Bu beklentinin ötesine geçmeye çalışmaktayız. Oda olarak şehrimize yeni
değerler katabilmenin çabasını göstermekteyiz. Yaptığımız çalışmaları bu anlayış ile
sürdürmekte ve hizmetlerimizi bu çerçevede sunmaktayız” diye konuştu.
40 meslek komitesi var
“40 meslek komitemiz var ve bu 40 meslek komitemiz her ay en az bir sefer toplanmak
durumunda” diyen Hiçyılmaz şunları söyledi:
“Bir odanın çok iyi çalışabilmesi ve odadan üyelerinin azami şekilde istifade edebilmeleri, en
önemlisi olan meslek komitelerinin çalışmalarının iyi olması ile eş değerdir. Biz göreve
geldiğimiz de meslek komitesi çalışmalarının çok iyi bir şekilde yapılması gerektiğini ve eğer
bu yapılırsa üyelerimize fayda sağlayacağımız kanaatine vardık.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17451.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Rusya’dan geri adım
Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen gıda ürünlerini tamamen yasaklamayı planlamadığı
bildirildi.

20 Mayıs 2016 Cuma 10:31

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya Federasyonu Federal
Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi Başkanı Sergey Dankvert, Türk yetkililerin ithal edilen
ürünlerle ilgili Rusya'nın endişelerine yapıcı yaklaştığını, bu nedenle Türkiye'den ithal edilen
gıda ürünlerinin tamamen yasaklanmasının düşünülmediğini söyledi.
"İki taraf da çalışıyor, ilerleme kaydettik"
Türkiye'den ithal edilen gıda ürünlerinin gereken koşulları sağlaması gerektiğini belirten
Dankvert, "Bu konuda da gerek Rus, gerek Türk tarafı çalışıyor. İlerleme kaydettiğimizi
söyleyebiliriz" diye konuştu.
1 ocak 2016'dan itibaren yasaklamıştı
Rusya, 1 Ocak 2016 itibarıyla Türkiye'den portakal, mandalina, üzüm, elma, armut, şeftali,
çilek, domates, soğan, karnabahar, brokoli, salatalık ve marul gibi ürünlerin ithalatını
yasaklamıştı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17452.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Pozitif AKDEM’den aile paneli
Kısa adı Pozitif Akdem olan Aile, Kadın, Çocuk Danışmanlık Eğitim Merkezi “Aile” konulu
bir panel gerçekleştirecek.

20 Mayıs 2016 Cuma 11:00

“Aile-Mutluluk ve değerlerimiz” başlıklı panel yarın (21 Mayıs 2016 Cumartesi) saat
15.00’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.
Yöneticiliğini Mustafa Yalçın’ın yapacağı panelde; Pozitif AKDEM Dernek Başkanı Esma
İşel, Baro Başkanı Avukat Fevzi Konaç ve Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen konuşmacı olarak
yer alacak.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17453.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Altın Çınar Film Festivali’nden muhteşem
gala
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Çınar Film festivali Forum Cinemaximum’da muhteşem
bir gala ile açılışını gerçekleştirdi. Festival yönetmeni Kadir Turna’nın açılış konuşmasıyla
başlayan gala, Festival Onursal Başkanı ve Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün konuşması ile
devam etti. Vali Düzgün, yerel ve ulusal basının ilgisini çeken bu festivalden duyduğu
memnuniyetten bahsederken Kayseri’nin sahip olduğu zenginliklere dikkat çekti.

20 Mayıs 2016 Cuma 11:06

Açılış galası filmi olarak seçilen “Ankara Yazı Veda Mektubu” filminin yapımcıları Elin Ece
Alp ve Galip Güner, yönetmeni Mustafa Kemal Uzun ve oyuncuları İpek Tuzcuoğlu, Münir
Can Cindoruk, Burçin Abdullah, Sefa Zengin, Gizem Denizci ile Yağız Atakan katıldı.
Galada ayrıca ünlü sinema sanatçıları Eşref Kolçak ve Bahar Öztan ile çok sayıda ünlü isim
de yer aldı. Vatandaşlar galaya yoğun ilgi gösterdi. Festival yarın saat 19.30’da Erciyes
Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşecek olan görkemli gala ve ödül töreni ile sona erecek.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17454.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Şüpheli poşet polis ekiplerini alarma geçirdi
Kayseri'de bir otomobilin altında bırakılan şüpheli poşet, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Bomba imha uzmanının incelediği poşetten, çöp çıktı.

20 Mayıs 2016 Cuma 13:27

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde bulunan bir
otomobilin altındaki poşeti gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre
içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da
uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının incelemesinin ardından poşetin içerisinde çöp olduğunu
anlaşıldı. Bunun üzerine vatandaşlar rahat bir nefes alırken, kapanan caddede tekrardan trafiğe
açıldı.
Şüpheli poşetin içerisinden çöp çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17455.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

İşten çıkarılan işçi intihara kalkıştı
Kayseri’de çalıştığı bir markette işten çıkarılan işçi, marketin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

20 Mayıs 2016 Cuma 13:31

Edinilen bilgiye göre olay Argıncık Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi.
İddiaya göre uzun süredir markette çalışan 36 yaşındaki B.K., işten çıkarıldığını öğrenince
marketin çatısına çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri
güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de hazırda bekledi. Bir süre sonra polis
ekipleri B. K.’yi ikna ederek güvenli bölgeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17456.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Lastik yüklü kamyon yandı
Kayseri'de, lastik yüklü kamyon alev alev yandı.

20 Mayıs 2016 Cuma 13:34

Edinilen bilgiye göre Bünyan-Pınarbaşı yolu arasında gece 01:04 sıralarında meydana gelen
olayda, lastik yüklü kamyonun seyir halindeyken alev aldığı öğrenildi. Yapılan ihbar
sonrasında Bünyan, Pınarbaşı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden oluşan 3
ekibin yangına müdahale ettiği bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kamyondaki alevler kısa sürede söndürülürken, büyük çapta
maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17457.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Talas'ta gençlere Çanakkale ruhu projesi
Talas Belediyesinin öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki gençlerin
Çanakkale ruhunu öğrenebilmeleri için proje başlatıldı.

20 Mayıs 2016 Cuma 13:41

İlki Tekden Kolejinde başlayan projenin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, okul yöneticileri, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Programda konuşan Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Öğretim Görevlisi Okutman Ahmet Nedim Kilci, öğrencilere Çanakkale'nin
önemini sine vizyon eşliğinde anlattı. Duygusal anların yaşandığı programda Kilci'nin
konuşması dinleyicilerin gözlerini doldurdu.
Çanakkale'nin milleti yoktan varoluşa geçiren büyük bir zafer olduğunu belirten Kilci,
"Çanakkale 18 Mart 1915'te başlamadı. Çanakkale harbinin ilk başladığı gün 3 Kasım
1914'tür. İlk bombardımanda 5 subayımız, 81 erimiz şehit oldu. Evladını, yarınını, sevdiğini
cepheye gönderirken 'oğlum ya şehit ol ya da gazi, onun dışında eve gelme' diyebilecek kadar
büyük kahramanlık gösteren Türk analarımız var. " dedi.
Tarihte 90 yaşında, şehit olmuş evladının ardından torunu cepheye çağrılınca gönüllü cepheye
varan Eyüplü Hasan Efendi gibi vatanseverlere sahip bir millet olduğumuzu kaydeden Kilci,

"Geleceğin 101 yıl sonrasının destanını yazacak siz kahraman gençler. Bazı tarihi hadiseler
vardır ki; aradan 101 yıl dahi geçse asla unutulmaz. Allah razı olsun başkanımızdan sizleri
bizimle buluşturdu. Biz de en azından atalarımıza ahde vefa için canlarını, kanlarını,
gözyaşlarını şu vatana vermiş evlatlar için, siz de burada bir saatinizi vereceksiniz. Bir şeyi
asla unutmayın; Mehmetçik o tertemiz anlından vurulup şu mübarek vatan toprağına
düştüğünde değil, unutulduğunda ölür. Artık şehitlerimizi anmayı bırakalım. Okul
törenlerinde, bütün yapılan toplantılarda artık şehitlerimizi anlamaya bakalım." ifadelerini
kullandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şanlı tarihimizi gelecek kuşaklara aktarmak için
başlattıkları projenin diğer okullarda da devam edeceğini anlatarak, "Böylece ecdadımıza
vefamızı göstermeye çalışıyoruz. Bu vatanın ne şartlarda kazanıldığını gelecek nesillerimizin
en iyi şekilde öğrenmesi gerekir" şeklinde konuştu.
Programda görme engelli yöresel sanatçı Ersin Çimen'in Çanakkale ile ilgili türküleri
salondakilere duygusal anlar yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17458.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Günahlardan ‘berat’ edip Ramazan’a
kavuşalım
Ramazan ayının müjdecisi, Şaban ayının 15. gecesi kabul edilen Berat Kandili bu gece idrak
edilecek. Yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu başkanları gecenin önemine vurgu yapan
mesajlar yayınladı. Mesajlarda barışın ve huzurun tesisi için bu gecenin bir fırsat olduğu
anlatıldı.

21 Mayıs 2016 Cumartesi 11:09

İşte o mesajlar;
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
Günlük dünya meşgaleleri arasından sıyrılıp kendimizi bütün benliğimizle maneviyata
yönelttiğimiz mübarek gün ve gecelerden Berat Kandili’ni idrak edeceğiz. Berat gecesi de
diğer gecelerimiz gibi bizim için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Aynı
zamanda Ramazan ayının müjdecisidir. Rabbim bizleri kusurlarımızdan berat etmiş olarak
Ramazan-ı şerife girmeyi nasip eylesin.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:
Bu gece bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların
kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine
ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

İçerisinde bulunduğumuz mübarek gün ve geceler, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz
Ramazan ayı, herkesi kuşatan manevi atmosferiyle solmaya ve yozlaşmaya yüz tutan dini ve
ahlaki değerlerimizin yeniden yeşermesi için bizlere adeta bahar iklimi yaşatmaktadır.
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç:
On bir Ayın Sultanı Ramazan Ayının müjdecisi mübarek 'Berat Kandili'ne erişmiş olmanın
mutluluğunu yaşamaktayız. Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen Berat Kandili, sınırsız
af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere
erişebilme fırsatının yakalanabileceği müstesna zaman dilimlerinden birisidir.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu
gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama
fırsatı sunar. Bu nedenle bu özel gecede kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm
insanlık için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:
Rabbimizin ‘Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım!’ dediği, rızıkların paylaştırıldığı,
yıllık kader programının ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi
değerlendirip, Ramazan'a ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde Beratla girelim.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven:
Berat Kandili, Müslümanların sınırsız af ve Merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak
günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri
müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu tür gün ve geceler dini ve toplumsal hayatımızda
ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik, kardeşlik
duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17459.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Selvi Gaziantep’e gelin gidiyor
Kayseri ilginç bir kız isteme olayına tanık oldu. Elinde çiçeği, bir tepsi baklavasıyla
Gaziantepli Şakir’e kızımız Selvi’yi istemeye geldiler. Görüntü Türk örf ve adetlerine uygun
olarak yapılmaya çalıştı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak, ilginç olan; gelin ve damadın
kimlikleri oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçelerinde yaşayan zürafa
Şakir için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde yaşayan zürafa Selvi’yi istedi.

21 Mayıs 2016 Cumartesi 11:14

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler,
hayvanat bahçelerinde bulunan zürafa ‘Şakir’ için Kayseri’ye gelerek, Kayseri Hayvanat
Bahçesinden zürafa ‘Selvi’yi istedi. İki belediye aralarında düzenledikleri protokol ile bunu
resmi olarak önceden halletti. Ancak, evlenenler bu coğrafya kökenli olmasa da örf ve adetler
geleneksel olmalıydı.

Geleneklere uydular
Celal Özsöyler elinde çiçek ve baklava, zürafa ‘Selvi’yi ‘Şakir’e istedi. Bir tek “gençler
birbirini görmüş. Beğenmiş. Aralarında karar vermişler” diyemedi. Çünkü, Zürafa Selvi ve
Şakir birbirlerini hiç görmemişti. Kız istemesinin asıl nedeni, “Yurtdışındaki hayvanat
bahçesinde yaşayan Zürafa türlerinin birbirlerini tutmaması, Kayseri Hayvanat Bahçesi ve
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki türlerin birbirleriyle eşleşiyor olması”ydı.
Evlenme protokolü yapıldı
Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan ‘Selvi’ isimli zürafa, yapılan protokol
anlaşması sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire
Başkanlığı’na verildi. Zürafayı almaya gelen. Spor A. Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş da
hayırlı olmasını temenni ederek güzel yavrular yetiştirilmesi temennisinde bulundu. İşlertaş
ve Özsöyler daha sonra zürafa Selvi’nin yanına giderek yem verdi.
Türkiye’de bir ilk
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş.
Genel Müdürü Hüseyin Yerlitaş, “Zürafa Selvi Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat
Bahçesi’nin ilk zürafa yavrusundan birisiydi. Türkiye’de ilk zürafa yavrusunun alınabildiği
tek hayvanat bahçesi özelliği taşıyor. Bizim için Selvi çok özel bir canlı. Şanslıyız, en azından
kardeş bir hayvanat bahçesine gidiyor. Bunun sonucunda güzel şeyler olacak. Bu türü artık
Türkiye’de üretebileceğiz. Yine bir ilke imza atılacak. Bunun sonucunda diğer farklı türlerde
de işbirliklerimiz devam edecek. Allah’ın emri peygamberin kavliyle bizden kızımızı
istediler, biz de aynı duygularla vermiş olduk. İnşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini
kullandı.
Yetkililer iki zürafanın doğaları gereği hemen çiftleşemeyeceğini belirtiyor. 6 ay kadar nişanlı
kalmaları ve birbirlerine alışmaları gerektiğini de vurguluyor. Anlayacağımız, ile verdik
Zürafa Selvi’yi Zürafa Şakir’e. İsteme Türk örf ve adetlerine uygun oldu. Ancak, akıllara
şimdi de “düğün merasimi yapılacak mı? Yapılacaksa; nasıl bir düğün olacak?” soruları
geliyor. Kafalarda deli sorular dönse de, yeni çiftimize mutluluk için nesillerini devam
ettirmeleri temennisi düşüyor.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17460.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Osman Ulubaş Lisesi ilk mezunlarını verdi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dört yıl önce eğitim ve öğretime açılan hayırsever Osman
Ulubaş’ın kendi adına yaptırdığı Anadolu Lisesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi.
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İl Özel İdare salonunda gerçekleştirilen törene, Hayırsever işadamı Osman Ulubaş ve eşi
Hayriye Ulubaş, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yirik, Kocasinan Milli Eğitim Şube Müdürü
Erol Türkmen, davetliler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan

sonra Okul Müdürü İsa Tekin kısa konuşmasında, ilk mezunlarını, hem hayırsever adına hem
de Gençlik Haftası’nda vermenin daha anlamlı olduğunu söyledi.
Özellikle mezun olan öğrencileri yetiştiren anne-babalara teşekkür eden hayırsever işadamı
Osman Ulubaş, öğretmenleri de okul öğrencilerinin YGS’deki başarıları nedeniyle kutladı.
Osman Ulubaş ve eşi Hayriye Ulubaş, okul başarısında ilk üçe giren Hilal Uçar, Burak Kılıç
ve Adeviye Mutlu’yu Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Üniversite sınavlarında önemli başarı
elde eden öğrencilere burs verme sözünü de tekrarladı. Daha sonra okul birincisi Hilal Uçar,
okul kütüğüne ilk mezun plaketini çaktı.
Okulun ilk mezunlarına belge ve plaketlerini veren Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yirik, bu
mezuniyetin kendisi ve okul için çok anlamlı olduğunu belirterek, bu vatan ve milleti hiç
kimsenin bölüp, parçalamaya gücünün yetmeyeceğini, bu toprakların ilelebet payidar
kalacağını belirtti. Yirik “19 Mayıs Egemenliğin Kayıtsız Şartsız milletin olduğunu, asla
boyun eğmeyeceğini gösterdiğinin yıldönümü. Bunu kimse unutmasın” dedi.
Okulun YGS başarısı
Toplam 186 öğrencinin mezun edildiği törende, 6 sınıf öğrencileri ile hazırlanan video ve
slaytlar velilere gösterildi, öğretmenlerin anlamlı mesajları iletildi. Mezuniyet töreni, okul
müzik öğretmeni Alper Ayer ile öğrencilerin hazırladığı türküler ve eğlence ile son buldu.
Hayırsever işadamı Ulubaş, okul Müdürü İsa Tekin, yardımcıları Mustafa Gül ile Cüneyt
Dönder’e teşekkür plaketi verdi. Okul Müdürü İsa Tekin’de, hayırsevere yaptırdığı okul
önünde ilk mezun öğrencilerle çektirilen bir tabloyu hediye etti. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17461.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Başkan Çelik kalpak giydi
Başkan Çelik, Birleşik Kafkasya Derneği'nin kermesine katıldı, kalpak giydi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından
düzenlenen kermesin açılışına katıldı. Kermeste kalpak giyen Başkan Çelik, bu tür
etkinliklerin sosyal barışı tesis etmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.
Birleşik Kafkasya Derneği'nin ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve öğrencilere burs için
düzenlemiş olduğu kermesin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar da katıldı. Kermesin açılışında bu tür etkinleri çok önemsediğini ifade eden
Başkan Çelik, yardımlaşma ve dayanışma amaçlı faaliyetlerin sosyal barışa ve toplum
huzuruna katkı sunduğunu belirtti. Kermeste alışveriş de yapan Başkan Mustafa Çelik, dernek
üyelerinin isteği üzerine Kafkas kalpağı da giydi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17462.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Özel ekip Özvatan cinayetini de aydınlattı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel ekip, faili meçhul
cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Özvatan ilçesi Kermelik Mahallesinde geçen yılın
Aralık ayında başından vurularak bir kuyuya atılan cesedin failleri de tutuklandı.
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27 Aralık 2015 tarihinde işlenen cinayet, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile
aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesi ile birlikte çalışmalara
yoğunluk veren Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhulleri bir bir
aydınlatmaya devam ediyor.
Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra bir çukurda
H.I.'nın cesedi bulunmuştu. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile
Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda cinayetin zanlıları olarak S.D., M.A., H.K. ve
S.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan soruşturma sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.K.'nın savcılık
tarafından serbest bırakıldığı, S.D., M.A. ve S.Ç.'nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandıkları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın göreve gelmesiyle birlikte Asayiş Şube Müdürü İlkay
Salın ile birlikte kurulan özel ekip tarafından 18 yıl önce işlenen cinayet, kuyu cinayeti,
kafatası cinayeti ve seri çoban cinayeti başta olmak üzere, üzerinden yıllar geçen faili meçhul
cinayet aydınlatılarak zanlılar adalete teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nün bu çalışmaları
Kayseri'nin huzuruna büyük katkı sağlıyor. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17463.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Pınarbaşı kırsalına yatırım
Pınarbaşı Belediyesi kırsalda bulunan mahallelerine çok amaçlı belediye hizmet binaları
yapıyor. Geçen sene 8 mahalleye yapılan hizmet binalarına, bu sene 11 tane daha eklenecek.
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2016 senesinde 11 mahalleye yapılması planlanan çok amaçlı belediye hizmet binalarının
birincisinin temel atma töreni Cabe (Ayvacık) mahallesinde gerçekleştirildi.
Temel atma törenine Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Pınarbaşı Belediyesi meclis
üyeleri, Cabe Mahallesi Muhtarı Turhan Özer, belediye çalışanları ve mahalle sakinleri
katıldı.
Törende konuşan Mahalle Muhtarı Özer, 27 yıllık muhtar olduğunu, ilk defa bu kadar
maliyetli ve faydalı bir yatırımın mahallelerine geldiğini söyleyerek, yatırımı getirdiği için
başkan Dursun Ataş'a çok teşekkür ettiğini belirtti.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş da, "Geçen sene 8 mahallemize bu tesislerden yaptık
ve açılışlarını haftaya yapmayı planlıyoruz. Bu senede 11 mahallemize yapacağız. Seneye de
planlamalarımız doğrultusunda ihtiyacı olan mahallerimize bu tesislerden yapmaya devam
edeceğiz. Bizlere maliyeti fazla; ama biz kredi kullanmadan ve borçlanmadan tesislerimizi
tamamlayacağız. Bu tesisler mahallelerimizin birçok ihtiyacını karşılayacak. Tesisimiz;
düğünlerde, toplantılarda, cenazelerde ve her türlü organizasyonda kullanılacak şekilde
mahallemizin hizmetine veriliyor. Bittiği zaman içerisinde Muhtar makamı, Bilgisayar
sistemi, Mutfağı, Lavabosu, Masası ve Sandalyesi bulunacak. Bazı mahallerimizde ihtiyaçları
doğrultusunda 2 katlı olacak ve ikinci katında Kuran kursu ve misafirhanesi olacak. Bizler
kırsalda yaşayan hemşerilerimiz için her türlü yatırımı yapmaya hazırız ve planlamaktayız.
Mahallelerimize ve Pınarbaşılı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17464.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz"ın kaleminden

21 Mayıs 2016 Cumartesi 11:33

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17465.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bıktıran ses provası
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami’nden yapılan ses kontrol anonslarından
esnaf ve çevredeki vatandaşlar rahatsız oldu.
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Dün öğleden sonra Merkez Bürüngüz Cami hoparlörlerinden yapılmaya başlayan cihaz
kontrol” provaları çevredekileri bıktırdı. Gürültü kirliliğine neden olan ve insanların
konsantrasyonunu bozan bu anonslar akşam saatlerine kadar devam ederken, kimse olup
bitene bir anlam veremedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17466.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Cengiz Arslan’ın acı günü
AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Cengiz Arslan’ın annesi Hörmet Arslan, 71 yaşında
hayatını kaybetti.
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AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Cengiz Arslan’ın annesi Hörmet Arslan, bir süredir
tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arslan’ın öğle namazına müteakiben Cami
Kebir’de cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Hörmet Arslan’ın
cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi.
Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin
Cahid Özden, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17467.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Doğal yün ve pamuk yorganlar astımı
tetikliyor
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Murat Apaydın, yün ve pamuk gibi doğal ev
tekstili ürünlerinin astımı tetiklediğini söyledi.
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Kayseri Memorial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Murat Apaydın, halk
arasında ‘astım başlangıcı’ diye bilinen, ‘hava yolu aşırı duyarlılığı’ hastalığına dair
açıklamalarda bulundu. Söz konusu hastalığın, astımın en ilkel ve basit hali olduğunu belirten
Uzman Doktor Murat Apaydın, özellikle çevresel solunabilen alerjenlere maruziyetin
hastalığı tetiklediğini vurguladı.
TAMAMEN TEDAVİ EDİLMİYOR, KONTROL ALTINA ALINIYOR
Hastalığın genetik olduğuna da dikkat çeken Uzman Doktor Murat Apaydın, “Dolayısıyla bu
durumu tamamen tedavi edip ortadan kaldırma gibi bir şansımız yok. Ama tamamen kontrol
altına alınabilir. O nedenle kişilerin kontrol altına almakla ilgili bir takım önlemler alması
gerekiyor. Öncelikle ortamda solunan alerjenler var ise bunlara maruziyeti kesmek gerekiyor”
diye konuştu.
YÜN VE PAMUK EŞYALAR MAYTLARIN EVİ
Hastalığın belirtilerini, kuru öksürük, şiddetli krizler haline gelebilen öksürük, gece uykudan
uyandırabilen öksürük, renksiz, saydam, eser miktarda balgam, hırıltı, hışırtı, gözlerde
yaşarma, geniz akıntısı, genizde kaşıntı şikayetleri şeklinde sıralayan Apaydın, hastalığı
tetikleyici etmenlerle alakalı şunları söyledi:
“Mevsimsel ve mesleki maruziyetler alerjen solunumunun artmasına neden oluyor. Mesleki
ortamında, iş gereği toz, koku ya da uçucu madde gibi kimyasallar bulunanlar daha fazla risk
altında. Ancak evimizde de riski oluşturan bir takım etmenler var. Örneğin, tercih ettiğimiz
tekstil ürünlerinin organik kısımlarında, yani yün, pamuk gibi kısımlarında, ‘mayt*’ diye
adlandırdığımız mikroorganizmaların üremesi ve dışkılarının kuruyup soluduğumuz havaya
karışmaları mümkün olabilir. Bu tür durumlarda özellikle gece şikayetleri fazla ise
kullandığımız ev tekstilinin, yorgan, yastık gibi ürünlerin yün ya da pamuk olmamasını, daha
çok sentetik elyaf ürünlerini tercih etmeliyiz.”
SİGARA DA ALERJİ NEDENİ OLABİLİR
Bunların yanı sıra sigaranın da alerjik etki oluşturduğunu belirten Uzman Doktor Murat
Apaydın, “Sigara içenlerde öksürük, balgam, hapşırık gibi şikayetler var ise bu durumda
sigara içen herkesin bunları yaşadığını düşünebiliyorlar. Halbuki bu belirtileri yaşayan
insanların sigara dumanı ve onun içindeki kimyasallara karşı alerjileri var ve bundan dolayı
bu tür şikayetleri yaşıyorlar.” dedi.
Uzman Doktor Murat Apaydın, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen hastalığın, önce
alerjen etkenlerden uzak durmak, sonra da basit ve yan etkisi olmayan ilaçlarla tedavi
edilebileceğini sözlerine ekledi.
*MAYT NEDİR?

Akar olarak da adlandırılan maytlar, kenelerle birlikte acarina alttürünün büyük çoğunluğunu
oluşturan eklem bacaklı canlılardır. İnsan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve
parçacıklarıyla beslenir. İnsan vücudunda milyarlarca mayt yaşamaktadır. En çok halı, koltuk,
yatak ve tüylü veya kirli ortamlarda bulunur. Nemli bölgelerde yaşayan ve astıma sebebiyet
veren maytlar, mikroskop aracılığıyla görülebilir. 1 gr deri parçası 1 milyon maytın
beslenmesi için yeterlidir. 5 yıl kullanılan bir yatakta 5 ile 10 milyon akar yaşadığı
sanılmaktadır. İnsan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadırlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17468.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

'Benim anayasam' standı açıldı
Diriliş Başkanları Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Naci Aras, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf
Üstüm ve yönetimi ile birlikte Benim Anayasam standını açtı.
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Standı Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanı Mahmut Kılınç ve İl Başkan Yardımcısı Erhan
Aladağ ziyaret etti. Vatandaşlar da, benim anayasam kitapçığına büyük ilgi gösterdi.
Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanı Mahmut Kılınç yaptığı konuşmada, "Kayseri halkı
benim Anayasam kitapçığını büyük ilgi gösterdi. Her gün ayrı bir ilçede standımızı açıyoruz.
Kitap dağıtımı bittikten sonra sivil anayasa ve Başkanlık sistemi hakkında bilgilendirme
toplantısı yapmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17469.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Başkan Çelik’e büyük ilgi
Kadın ve Gençlik Merkezi'nin açılışı için Yeşilhisar'a giden Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ilçe halkının büyük ilgisiyle karşılaştı. Başkan Çelik, açılışını yaptığı Kadın ve
Gençlik Merkezi'ni de tüm üniteleriyle gezerek merkezden yararlanmaya başlayan
vatandaşlarla görüştü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar girişinde AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, Yeşilhisar İlçe Başkanı Abdullah Sami Ceylan, Belediye Başkanı
Abdülkadir Akdeniz ve vatandaşlarca karşılandı. Buradan Cuma namazı için Yeşilhisar Camii
Kebir'e geçen Başkan Çelik, cami önünde halkla selamlaştı ve sohbet etti. Başkan Çelik
burada bir karpuzcudan elleriyle karpuz seçerek alışveriş yaptı.
Cuma Namazı sonrası Yeşilhisar Kadın ve Gençlik Merkezi'ne yürüyerek geçen Başkan
Mustafa Çelik, güzergahta bulunan hakla selamlaştı ve esnafları ziyaret ederek hayırlı işler
temennisinde bulundu. Başkan Çelik bu sırada kolu alçılı olan bir vatandaşını alçısını
imzaladı.
YEŞİLHİSAR ÇİFTÇİSİNDEN TEŞEKKÜR
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezi'nin açılış törenine eşi İkbal
Çelik ile birlikte katıldı. Başkan Çelik'e tören alanında Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin
Altıparmak tarafından çiftçiye sağladığı tarıma can suyu desteği nedeniyle bir plaket verildi.
Başkan Mustafa Çelik, Yeşilhisar'a kazandırılan Kadın ve Gençlik Merkezi'ni de tüm
üniteleriyle gezdi. Başkan Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte öncelikle 8'inci sınıf öğrencilerine
takviye kurslarının verildiği sınıfa girdi. Çok lüks donanımlı sınıflar yaparak öğrencilerin
hizmetine sunduklarını dile getiren Başkan Çelik, öğrencilere hitap ederek "Bu tesisleri
yapması bizden. Sizler de bunlardan yararlanarak önemli mevkilere geleceksiniz" dedi.
Daha sonra fitness salonuna geçen Başkan Çelik, salondaki farklı spor aletlerinden koşu
bandını bizzat test etti. Başkan Mustafa Çelik buradan kütüphane ve internet salonuna geçti.
Bir süre kütüphanede oturarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelik, Kadın ve Gençlik
Merkezi'nin tüm ünitelerinde en güzel malzemenin kullanıldığını belirtti.
FOTOĞRAFÇILIK KURSU'NDA DERS VERDİ
Başkan Mustafa Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan ilk kurslardan fotoğrafçılık
kursunu da ziyaret etti. Başkan Çelik, kursiyerlere fotoğraf çekimi ile ilgili bazı detaylar da
verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, merkezdeki oyun odasını da gezdi. Buradaki langırt,
masa tenisi, bilardo gibi oyun gruplarını test eden Başkan Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezi
içindeki cep sinemasını da gezerek bilgi aldı. Kadınlar Lokali'ni de gezerek kadınlarla sohbet
eden Başkan Çelik, daha sonra üst katta bulunan çok amaçlı salona çıktı. Düğün salonu olarak
da kullanılabilecek 500 kişilik salonu gezen Başkan Çelik, bu sırada annesinin kucağındaki
küçük bir bebeği alarak bir süre sevdi. Başkan Mustafa Çelik, Yeşilhisar Kadın ve Gençlik
Merkezi'ni gezdikten sonra Yeşilhisar Belediyesi tarafından yapılan karpuz fidesi dağıtımına
da katıldı. Çiftçiye destek vermek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik,
Yeşilhisar'ın şeker gibi karpuzunun fidesinin dağıtılmasının önemli olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17470.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Sağlık-Sen kadın kolları kahvaltıda buluştu
Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Kadın Kolları tarafından Ebeler ve Hemşireler Haftası ile Anneler
Günü münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi.

21 Mayıs 2016 Cumartesi 14:38

Kayseri Sağlık-Sen Kadın Kolları tarafından kentte bulunan bir restoranda Ebeler ve
Hemşireler Haftası ile Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Program
hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Kadın Kolları Başkanı Özgül Çolak, “Ebeler ve Hemşireler
Haftası nedeniyle, geçtiğimiz hafta da anneler günüydü. Üçünü birleştirerek arkadaşlarımızın
gönlünü fethetmek için güzel bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Arkadaşlarımızla keyifli
vakit geçirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
Programa sendika üyeleri ve davetliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17471.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Abdullah Gül'den, Binali Yıldırım'a tebrik
telefonu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ak Parti genel başkan adaylığı açıklanan Binali Yıldırım'ı
tebrik etti. Yıldırım da Gül'ü kongreye davet etti

21 Mayıs 2016 Cumartesi 14:46

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük
Kongresi'nde genel başkan adayı olarak ismi açıklanan Binali Yıldırım'ı tebrik etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Gül, Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak kutladı.
Gül, Yıldırım'a başarılar diledi.
AK Parti Genel Başkan adayı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım da
Gül'ü 22 Mayıs'ta yapılacak kongreye davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17472.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Özhaseki listeye giremedi
AK Parti Olağanüstü Kongresi’nde MKYK da belli oluyor. Bazı isimler MKYK’da yer
almadı.

22 Mayıs 2016 Pazar 14:58

Ayhan Sefer Üstün, Bülent Gedikli, Faruk Çelik, Cemil Çiçek, Mevlüt Çavuşoğlu, Ömer
Çelik, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Mehmet Ali Şahin, Recep
Akdağ, Mehmet Özhaseki, Naci Ağbal, Cemil Çiçek AK Parti'nin MKYK listesine giremedi.
Kayseri'den Yaşar Karayel MKYK'daki yerini korurken, 7 Haziran Milletvekili seçimlerinde
Kayseri'den AK Parti Milletvekili aday adayı olan Ayhan Ogan da MKYK listesine girdi.
Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise MKY listesinde yedek olarak yer aldı. Yine Kayserili
olan anayasa Profösörü Burhan Kuzu da listede yer alan isimlerden...
AK Parti'nin yeni MKYK listesi ise şöyle:

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17473.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kayseri İHH'dan “Mavi Marmara” oyunu
Kayseri Genç İHH tarafından sahnelenen "Umudun Adı Mavi" adlı tiyatro oyunu büyük
beğeni topladı.

22 Mayıs 2016 Pazar 18:01

Kayseri İl Özel İdare Kültür Merkezinde gösterimi yapılan oyunda Mavi Marmara’nın kutlu
yolculuğu anlatıldı. Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır ve Akın Avcı tarafından yazılan
oyun seyirciler tarafında büyük ilgi gördü, oyuncular ayakta alkışlandı.
Tiyatro oyunu yazarlarından ve yönetmeni Akın Avcı Mavi Marmara’yı şöyle anlattı:
"Mavi Marmara bir gemi değil, Mavi Marmara içinde umudu barındırır, Mavi Marmara
içinde direnişi barındırır, Mavi Marmara içinde dirilişi barındırır, bir gün yine gideceğiniz,
gitmekten asla vazgeçmeyeceğiniz... Mavi Marmara rotasını insanlık yapmıştı, limanını ise
Filistin."
Tiyatro oyununun çok güzel hazırlandığı belirten Genç İHH Genel Başkanı Fatih Yazıcı da
oyuncuları tebrik ettikten sonra bu oyunun diğer illerde de sahnelenmesi gerektiğini belirtti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17474.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Mazlumların umudu!
Kayseri Genç İHH tarafından düzenlenen "İslam Coğrafyasında Mazlumların Umudu" adlı
şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

22 Mayıs 2016 Pazar 18:04

Kayseri Genç İHH tarafından İslam coğrafyasındaki mazlumların durumunu anlatmak üzere
düzenlenen "İslam Coğrafyasında Mazlumların Umudu" adlı şiir ve kompozisyon
yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi
Kayseri İl Özel İdare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, İHH İnsani Yardım Vakfı
Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, Genç İHH Genel Koordinatörü Hatice Naç, Kayseri İHH
Başkanı Ali Tokluman, Kayseri Genç İHH Başkanı Murat Çakır, Kayseri Genç İHH Kadın
Başkanı Neslihan Uğurlu, yarışmada dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Ortaokul ve
lise kategorisinde yapılan yarışmada öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Lise

kategorisinde ise "Özgürlüğe Adanmış Yürekler'e" adlı kompozisyon yazısıyla Mustafa
Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Rüveysa Arslan umre ödülü kazandı.
Ödül kazanan diğer öğrenciler ise şöyle;
-Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Râmâ Alsabsabi dizüstü bilgisayar,
-Ahmed Eren Anadolu Lisesi öğrencisi Gülistan Arslan tablet,
-Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencisi Sena Çıtak dizüstü bilgisayar,
-Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulu Öğrencisi Zeynep Ezel Şakar bisiklet,
-Şehit Üst. Nevzat Altun Ortaokulu Öğrencisi Burcu Koç tablet
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17475.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kafkaslardan esen yeller
Rıfat YÖRÜK
rifatyoruk@gmail.com
22 Mayıs 2016, 17:58

Düşünüyorum da, Kafkas milletlerine ilk sempatim çocukluk kahramanım Şeyh Şamil’i
tanımamla başlıyor olmalı. Milliyetçi duygularımın depreştiği gençlik yıllarımda “zalim
Moskof”a karşı verdiği mücadelesini daha detaylı öğrenince merhum imam Şamil’e olan
sevgim daha da artmıştı. Nitekim şimdi bile “Şeyh Şamil”in kıvrak ve coşkulu müziğini
duyunca gençlik duygularım kabarır, kendimi Kafkaslar’dan esen serin yellere bırakır,
oradaki cihad ruhunu anlamaya çalışırım.
Ete-kemiğe bürünmüş Çerkeslerle ilk defa 1994 yılında İzmir’den Kayseri’ye geldiğimde
karşılaştım. Ve onların da kendi aralarında Kabardey, Adıgey, Hatkoy, Şapsığ, Abzeh gibi
boylara ayrıldığını ve dillerinin de farklılıklar gösterdiğini öğrendim. Bunun sebebini de şöyle
anlattılar;
“Kafkasya, oldukça dağlık ve yüksek bir yer. Bölgenin derin platolarla dolu olması, yöre
halkının dillerinin farklılaşmasına neden olmuş. Küçük bir alanda bu kadar çok dilin
oluşmasının fıkramsı hikayesi de şöyle; ‘Tanrı bir meleğini yeryüzündeki insanlara dil
dağıtmak için görevlendirmiş. Melek gökyüzünden saça saça giderken Kafkaslar üzerine
geldiğinde elindeki torbayı düşürünce bütün diller de ortalığa saçılmış.”
Kayseri’de öğrendiğim diğer bir şeyde Avşarlarla Çerkeslerin rekabetiydi. 1864 Büyük
Çerkes Sürgününde gelenleri Osmanlı Avşarların bulunduğu bölgelere de yerleştirince
sıkıntılar yaşanmıştı. Çok şükür ki bu rekabet bugün sadece fıkralarda yaşıyordu.
Yıllar sonra İstanbul’da Beyoğlu’nda görev yaptım. İşyerim, İstiklal Caddesi’nin Galatasaray
Meydanı civarındaki Kallavi Sokak’taydı. Burada Çerkes mutfağının önemli mekanlarından
Fıccın da yer alıyordu. Özellikle 21 Mayıs’larda çok sayıda Çerkes burada toplanır ve daha
sonra yakınlardaki Rus Konsolosluğu önüne giderek protesto gösterisinde bulunurlardı.
Her ne kadar yazarımız Mahmut Şahin onlar için yazdığı güzellemede “Düğünlerine de,
düğündeki çalgılarına da hiç ısınamadım… Damak zevkim de hiç uymadı onlara has bunca

lezzete. Çerkeslerin düğününe gider, çalgılarından hoşlanmam. Yemeklerine gider sofradaki
yemeklerinden hoşlanmam (!)” dese de ben tam tersine müziklerinden de, mutfaklarından da,
sohbetlerinden de ayrı bir tat alıyorum.
Kafkas kartalı mı Kafkas kelaynağı mı?
Bir türlü anlayamadığım nokta ise Ruslardan bu kadar büyük zulüm gören Çerkeslerin
arasından hala hatırı sayılır miktarda “Rusçu, Putinci” çıkması. İnşallah bu kişilerin sayısı
giderek azalır ve onlar da Kafkas kartallarının arasında çeşni kabilinden “Kafkas
kelaynakları” olarak varlıklarını sürdürmeye çalışırlar.
Umarım, Büyük Çerkes Sürgünü’nün 152. yıldönümü vesilesiyle Kayseri Gündem gazetemiz
için hazırladığımız özel ekimizi beğenir ve dostlarınıza tavsiye edersiniz. Bu vesileyle
ekimizin hazırlanmasında büyük desteklerini gördüğümüz Çerkes kökenli değerli yazarımız
Cemil Görücü ile Haber ve Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin’e ve ekibimizden
diğer emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu vesileyle Çerkeslerin her
yıl bu tarihte yeniden kanayan acılarını paylaşıyor, sürgün esnasında hayatını kaybedenleri
rahmetle anıyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17476.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

