KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
17.03.2014–23.03.2014
Özhaseki, Abi Ve Ablaların Hedefinde
Kayseri’de abi ve ablaların daha önce dershanelerinde veya okullarında eğitim görmüş
öğrenci ve öğrenci velilerini arayarak, ziyaretler gerçekleştirdikleri ve AK Parti’ye oy
vermemeleri konusunda aileleri ikna etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.
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Gazetemize
ulaşarak
açıklamalarda
bulunan bazı veliler, cemaat evlerinde kalan abi ve ablaların kendilerini arayarak veyahut
ziyaret ederek, Ak Parti dışındaki partilere oy verme hususunda ikna edilmeye çalışıldıkları
iddia ediliyor. Veliler isimlerinin gizli tutulmasını isteyerek yaşadıklarını gazetemize
anlattılar.
Hepimizi markaja almışlar.
Đddiaları dile getiren velilerden biri ‘Hepimizi markaja almışlar’ diyerek, abla ve abilerin,
cemaatin dershane ve okullarında eğitim gören öğrenci ve velilerine; ‘sizin üzerinizde
emeğimiz var. Çocuğunun okumasında yardımcı olduk’ dedikleri ve CHP’ye oy verme
konusunda uyarılarda bulunduklarını dile getirdi.
“Özhaseki şımardı”
Erciyes Üniversitesi’nde akademisyen olan başka bir veli ise şunları anlattı; “Serhat
Dershanesi Müdürü olduğunu söyleyen bir kişi beni ziyaret etti. Bana ‘Özhasekiye oy verme,
MHP’ye oy ver’ dedi. Ben başkanın ve AK Parti’nin hizmetlerini ve siyasetlerini beğendiğimi
söyledim. Buna rağmen ısrara devam ederek şunları söylediler; “Erdoğan ve Özhaseki
şımardı, bu yüzden MHP’ye oy vermelisin”
Akademisyen tüm ısrarlara rağmen, abi ve ablaların kendisini ikna edemediklerini ve birkaç
gün sonra tekrar ziyaret ettiklerini kaydederek; “Benimle konuşmak için tekrar geldiler. ‘Biz
ilk geldiğimizde biraz kabalık ettik kusura bakmayın’ dediler. Ama ben oturmalarına ve
konuşmalarına dahi izin vermeden başımdan saldım onları” dedi.
“Çocuğum yıpranır diye korkuyorum”
Benzer bir şikayetini dile getiren bir diğer veli ise, cemaat okullarından olan Kılıçaslan
Lisesi’nde çocuğunu okuttuğunu ve henüz 15 yaşındaki çocuğunun da bu işe alet edildiğini
söyleyerek yaşadıklarını şöyle aktardı; “Benim çocuğum Kılıçaslan Lisesi’nde okuyan başarılı
bir öğrenci. Çocuğuma; “Ailene söyle ya biz sizin evinize gelelim ya da baban okulu ziyaret
etsin” demişler. Ben de ya siyasi bir şey konuşurlarsa ne yaparım diye kara kara
düşünüyorum. Eğer aksi bir şey söylersem çocuğumu da bu işe alet edilerek yıpratılmasından
korkuyorum.”
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6298.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Çok Amaçlı Mesire Alanına Kıraç’lı Açılış
Talas Belediyesi’nin nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi’ndeki Halef Hoca Mezarlığı
arkasında 40 bin metrekarelik alana yaptığı çok amaçlı mesire alanı hizmete giriyor. 19 Mart
Çarşamba günü açılacak mesire alanında ünlü şarkıcı...
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Talas Belediyesi’nin nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi’ndeki Halef Hoca Mezarlığı
arkasında 40 bin metrekarelik alana yaptığı çok amaçlı mesire alanı hizmete giriyor. 19 Mart
Çarşamba günü açılacak mesire alanında ünlü şarkıcı Kıraç sahne alacak.
Alışılagelmişin dışında yapılan çok amaçlı mesire alanıyla ilgili bilgiler veren Talas Belediye
Baş-kanı Rifat Yıldırım, buranın vatandaşların hem piknik yapıp stres atabileceği hem de
yürüyüş yolları ve sosyal donatılarla keyifli bir zaman geçirilecek mekan olduğunu söyledi.
Başkan Yıldırım, birkaç ayda tamamlanan çok yönlü mesire alanının doğal dokusunun
korunarak şekillendirildiğini belirtirken, “Gelişen ve hızla büyüyen modern Talas’ta böyle bir
alana ihtiyaç vardı” dedi.
Mesire alanında kafeteryadan yürüyüş parkuruna kadar doğal ortamda birçok imalatın
gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Yıldırım, “Buradaki kayalıklar Nevşehir'deki
Peribacalarına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Doğal dokuyla yeni sosyal alanları
buluşturduğumuzda ortaya vatandaşlarımızın hem piknik yapacağı hem de futbol sahaları ve
yürüyüş parkuruyla kendini doğaya bırakacağı yaşam alanı çıktı. Aynı zamanda çocuklarımız
için eğlenebilecekleri bir oyun alanları da yer alıyor. Vatandaşlarımız sosyal donatılarla stres
atarken, kafeteryalar ve fırınları da kullanarak dilediğini yiyebilecek imkanına sahip olacak.
Ama burada mangal yakılmayacak." diye konuştu.
Başkan Yıldırım, çok yönlü mesire alanının 19 Mart Çarşamba günü saat 17.30’da hizmete
gireceğini kaydederken, ünlü sanatçı Kıraç’ın sahne alarak seslendireceği şarkılarla
unutulmaz bir gece yaşanacağını sözlerine ekledi. Kıraç konserine sponsorluk yapan Aydın
Đnşaat ve Özmenoğlu Sucukları'na teşekkür eden Başkan Yıldırım tüm vatandaşları eğlenceli
güzel bir akşam geçirmeye davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6299.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

'gülen Yüzler' Şehitler Đçin Ağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Projesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 99.
yıldönümü münasebetiyle bir anma konseri verdi. Şiirlerin de seslendirildiği konser sırasında
Gülen Yüzler öğrencisi Eda Diler sahnede gözyaşlarını...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Projesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 99.
yıldönümü münasebetiyle bir anma konseri verdi. Şiirlerin de seslendirildiği konser sırasında
Gülen Yüzler öğrencisi Eda Diler sahnede gözyaşlarını tutamadı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99'uncu yılı münasebetiyle
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere öğrenci yakınlarının
yanısıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı THM Koro Şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde
gerçekleştirilen konserde öğrenciler, şarkı ve şiirlerle Çanakkale Şehitleri'ne olan vefalarını
gösterdi. Koroda yer alan 7. Sınıf öğrencisi Eda Diler'in şiir okurken gözyaşlarını tutamaması
salonda da duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Şehitler Günü'nde duygulanarak gözyaşı
döken ve şiirini okumakta güçlük çeken Eda'ya izleyiciler alkışlarla karşılık verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6300.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kocasinan Bağımsız Başkan Adayı Sungur:
30 Mart yerel seçimlerinde Kocasinan Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını
koyan Kayseri Turizmciler Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur, Kocasinan'ın yapılan
tüm işlere rağmen koskoca bir köy olmaktan kurtulamadığını...
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30 Mart yerel seçimlerinde Kocasinan Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını
koyan Kayseri Turizmciler Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur, Kocasinan'ın yapılan
tüm işlere rağmen koskoca bir köy olmaktan kurtulamadığını ileri sürerek, ''Kocasinan'da
yapılacak çok iş var'' dedi.
Kocasinan Belediye Başkanlığı için 'Bağımsız' aday olmasını ve seçilmesi halinde neler
yapacağını anlatan Enver Sungur, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her
vatandaşın, seçilme yeterliliğine sahipse yerel seçimlerde de genel seçimlerde de aday
olabileceğini ifade etti. Sungur, ''Sadece partilerin listelerinde yer alanların ya da siyasi
partilerin işaret ettiği kişilerin değil de veya aday olmak isteyip de kendini herhangi bir
partide görmeyen kişilerin bağımsız aday olma hakkı vardır. Şehre bir şeyler verebilme adına,
artı değer katabilme açısından aday olunması gerektiğini savunan birisi olarak aday olduğumu
söyleyebilirim'' diye konuştu.
Sungur, ''Kocasinan'ın 20 yıl öncesine bakıldığında, gerçekten Kocasinan, yapılmışlıklarıyla
birlikte, koskoca bir köy olmaktan kurtulmuş değildir maalesef. Bir milyonluk şehir olan
Kayseri'nin merkez ilçelerinden biri olmasına rağmen, sadece şehrin ön kısmına baktığımızda
birkaç görüntünün iyi olduğunu ama bir arka sokağa geçtiğimizde içler acısı bir durumun
olduğunu görmekteyiz. Bu sadece şehrin yapılanmasıyla alakalı değil, halkın yaşam
standardının geriletilmesiyle de alakalıdır. Yani büyük devlet yatırımlarını bir kenara
bıraktığımızda, şehrin belediye olarak yapmış olduğu faaliyetler veya projelere baktığımızda,
çok geri kaldığını görmekteyiz. Büyük devlet projelerinin, belediye ile birlikte yapılması
gerektiğini düşünüyorum ve bunların yapılmadığını görüyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kocasinan'ın hızla geliştirilebilecek bir bölge olduğunu vurgulayan Sungur, şöyle devam etti:
''Çünkü hızla göç alan bir bölge. Đnşaat, turizm ve sağlık sektörünün hızla geliştiği bir
şehirdeyiz. Marka şehir olarak lanse ediliyor ama bazı bölgelerde bunun altının boş olduğunu
görüyorum. Bu boşluğun hızla doldurulabileceğini düşünüyorum. Büyük projelerin yanı sıra,
küçük küçük projelerle halkın refah seviyesinin arttırılacağını öngörüyoruz. Kocasinan'a
sadece bir ilçe olarak bakılmamalı. Gerek tarımda, gerek hayvancılıkta gerekse sebze-meyve
yetiştiriciliğinde, insanların ürünlerini satma noktasında öncü rol oynamak, ürünlerin
geliştirilmesinde öncü rol oynamak ve bu insanları desteklemek gerekir.''
Kayseri gibi bir milyonluk şehirde, çok daha kaliteli, çok daha proje üretebilecek beyinler
bulunduğunu bildiklerini ancak maalesef bu insanların yönetim makamında bulunmadığını
kaydeden Sungur, ''Bundan dolayı, seçilip seçilmemekten ziyade, bunun ortaya konabilmesi,
dile getirilebilmesi çok önemliydi. Bağımsız aday olarak bu noktada bir adım atmış oldum.
Gerçekten bu şehre yazık edilmemesi adına, partilere değil, bizi yönetecek, bize hizmet
getirecek insanlara bu seçimlerde oy vereceğiz. Yani burada partiler önemlidir ama sizi
yönetecek insanların bu işi yapabilirlik derecesine bakmak gerekiyor'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6301.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

“asırlık Sokakta Asırlık Đnsanlar”
Vali Orhan Düzgün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99.
Yıldönümü ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle şehit anne ve babaları ile gaziler ve
huzurevindeki yaşlılarla tarihi Ali Saip Paşa Sokağı’nda bir...
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Vali Orhan Düzgün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99.
Yıldönümü ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle şehit anne ve babaları ile gaziler ve
huzurevindeki yaşlılarla tarihi Ali Saip Paşa Sokağı’nda bir araya geldi.
Şehit anne ve babaları ile gazilerden oluşan 20 kişi ile huzurevinde kalan 25 yaşlı, Talas
ilçesindeki Okutan Konağı’ndaki öğle yemeğinin ardından 67 tarihi konağın restore edilerek
turizme kazandırıldığı Ali Saip Paşa Sokağı’nı gezdi.
Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün ile birlikte tarihi sokakta restore edilen tarihi evlerin içerisine
açılan gümüş ve resim atölyelerini gezen, antikacıda gençliklerinde sıklıkla kullandıkları
malzemeleri inceleyen yaşlılar unutulmaz bir günün ardından fotoğraf çekimine katıldılar.
Yaşlılarla sohbet edip hatıralarını dinleyen Vali Düzgün, yaptığı kısa değerlendirmede,
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin Kuruluş Yıldönümü ile Yaşlılar Haftası
nedeniyle Valilik olarak toplumun sigortası konumundaki yaşlıları güzel bir etkinlikle bir
araya getirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Etkinliğin adresi olarak tarihi yapılarıyla ünlü Talas ilçesini ve asırlık bir geçmişe sahip Ali
Saip Paşa Sokağı’nı tercih etmelerini, “Asırlık sokakta asırlık insanları bir arada
fotoğraflamak istedik” sözleriyle açıklayan Vali Düzgün, bu güzel ve tarihi sokakta hem
yaşlılarla hem de şehit anne ve babaları ile gazilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk
duyduğunu söyledi.
Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün’e kendilerini düşünerek böyle bir etkinlik düzenlediği için
teşekkür eden katılımcılar ise, “Etkinlik sayesinde hem tarihi bir sokağı görme şansını
yakaladık hem de yaşlılar olarak bir araya geldik ve geçmişi andık. Ayrıca, fotoğraf çekimleri
de kendimizi daha önemli hissettirdi” görüşünde birleştiler.
Ali Saip Paşa Sokağı’ndaki değişik mekânlarda albümde kullanılmak üzere fotoğraf
çekimlerinin de yapıldığı etkinlikte, Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Yasemin Özata
Çetinkaya ile Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Aile Ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü
Şerafettin Akyüz ve diğer ilgiler de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6302.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Yusuf Güney Kayseri'ye Geliyor
Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında iki ünlü sanatçı Kayseri'ye gelecek.Haftanın ilk etkinliği olarak yarın
(18 Mart Salı) "Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi"...
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Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında iki ünlü sanatçı Kayseri'ye gelecek.Haftanın ilk etkinliği olarak yarın
(18 Mart Salı) "Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi" konulu bir konferans düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak olan konferansa
konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Okutmanı Ahmet Nedim Kilci katılacak.20 Mart
Perşembe günü ise gençliğin gözde sanatçılarından Yusuf Güney Kayseri'ye gelecek. Ünlü
sanatçı Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, saat 20.00'de bir konser verecek.21
Mart Cuma günü ise Şehir Tiyatrosu'nda tasavvuf müziğinin ünlü isimlerinden Fatih Koca
sahne alacak. Bu konser de saat 19.30'da başlayacak.Büyükşehir Belediyesi'nin bu hafta
yapacağı kültür-sanat etkinlikleri arasında şiir dinletisi de bulunuyor. 23 Mart Pazar günü saat
19.30'da başlayacak olan "Aşk Varmış, Aşk Yokmuş" adlı dinleti, şiirseverleri Şehir
Tiyatrosu'nda buluşturacak.Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tüm kültür sanat
etkinlikleri her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6303.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Analig Taekwondo Müsabakalarında Kayseri
Takımları Finalde
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Anadolu Yıldızlar Ligi
Taekwondo Yarı final müsabakaları Đncesu Spor Salonunda tamamlandı.15-16 Mart 2014
tarihleri arasında 12 farklı Đlden yaklaşık 250 kişinin katılımıyla...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Anadolu Yıldızlar Ligi
Taekwondo Yarı final müsabakaları Đncesu Spor Salonunda tamamlandı.
15-16 Mart 2014 tarihleri arasında 12 farklı Đlden yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen
Analig Taekwondo Yarı Final müsabakaları, Đl Müdürü Murat Eskici 'nin konuşmasıyla
başladı. Eskici konuşmasında Đstiklal Marşını satmayan adam Mehmet Akif Ersoy 'dan ve
Çanakkale şehitlerinden bahsederken, Sporculara geçmişte verilen bağımsızlık
mücadelesinden örnekler verdi.
Analig Taekwondo Yarı Final müsabakalarında ise Kayseri fırtınası yaşandı. Seyircinin de
desteğini alan sporcular, kızlarda 48 puan ve erkeklerde 44 puan alarak finale kalma başarısını
gösterdi. Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Đncesu Kaymakamı
Ercan Öter, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve Đl Müdürü Murat Eskici tarafından
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6304.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kesob Başkanı Mustafa Alan’dan 18 Mart
Çanakkale Zaferi Mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, “Tarihe altın
harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 99. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için
canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, “Tarihe altın
harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 99. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için
canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız”
dedi.
Alan, “Çanakkale Zaferi Dünya Savaşlarında ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren,
hür yaşamak hakkına canı ve kanı ile ulaşan bir milletin kahramanlık destanıdır. Çanakkale
Zaferi gibi büyük bir mirasa sahip olan, bir millet, onunla ne kadar iftihar etse yeridir. Böyle
bir iman ve ahlak destanı çıkarabilen bir toplum, en zor şartlarda bile daima toparlanıp dirilme
kabiliyetine sahip demektir” ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Çanakkale destanı birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü temellere sahip olduğunun en
büyük göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere
emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki
nesillere güvenli bir şekilde devretmektir.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden,
başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; vatanları
uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6305.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ayinesi Đştir Kişinin
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, miting için gittiği Bünyan'da büyük ilgi ve
sevgi gösterileriyle karşılandı. Đlçe merkezindeki mitingin yanı sıra, köy ve beldelerinde de
toplantılara katılan Başkan Özhaseki, "Ayinesi...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, miting için gittiği Bünyan'da büyük ilgi ve
sevgi gösterileriyle karşılandı. Đlçe merkezindeki mitingin yanı sıra, köy ve beldelerinde de
toplantılara katılan Başkan Özhaseki, "Ayinesi iştir kişinin. Kayseri'ye yaptığımız hizmetlerin
şahidi Kayseri halkıdır" dedi. Bünyan'daki mitinge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız da katıldı.
Miting için Bünyan'a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 10 kilometreyi
bulun binlerce aracın oluşturduğu konvoyla karşılandı ve miting alanına geçildi. Mitinge
Başkan Özhaseki'nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Bünyan Đlçe Başkanı Savaş Gökçe ve Bünyan Belediye Başkan Adayı Şinasi
Gülcüoğlu da katıldı. Đlçe meydanındaki binlerce Bünyanlının katılımıyla yapılan mitingde
Đlçe Başkanının ardından kürsüye gelen Bünyan Belediye Başkan Adayı Şinasi Gülcüoğlu
hizmet için yetki istedi ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bünyan'ın sorunlarını
çözeceklerini belirtti. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ise meydandaki coşkunun Bünyan'ın
AK Parti'yi tercih ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.
"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DĐK"
30 Mart seçimlerinin Büyükşehir ile ilçelerin buluştuğu mutlu bir gün olacağını belirterek
sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hizmetlerin
yaygınlaştırılacağını belirtti. Sık sık sloganlarla kesilen konuşmasında Kayseri'ye yapılan
hizmetleri anlatan ve Bünyan'a yapılması gerekenleri dile getiren Özhaseki, "Bugüne kadar
söyleyip de yerine getirmediğim hiçbir vaadim olmadı. Yaptıklarımın şahidi Kayseri halkıdır.
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz işimizle kendimizi ispatladık. Biz yola çıkarken hizmet
belediyeciliği yapacağız, ideolojik belediyecilik yapmayacağız demiştik. O günden beri
sözümüzde duruyoruz. Gittiğimiz her yere başımız dik alnımız açık gidiyoruz. Çünkü çok
çalıştık. Gece gündüz demeden çalıştık. Gittiğimiz yerlerde o kadar çok anlatacak hizmetimiz
var ki. 5 bin gündür iş başındayız, 10 bin iş yapmışız. Bu hizmetler arasında hiçbir
belediyenin cesaret edemediği devasa işler de var" dedi.
COŞKU HĐÇ DĐNMEDĐ
Bünyan'daki mitingin ardından Güllüce, Akmescit, Büyüktuzhisar ve Karakaya beldeleri ile
Köprübaşı köyünde coşkulu kalabalıkların katılımıyla toplantılar yapıldı. Güllüce ve
Akmescit'te yaptığı konuşmalarda seçimlerin ilçe, belde ve köyler için hizmette bir milat
olacağını belirten Başkan Özhaseki daha sonra da Köprübaşı ve Büyüztuzhisar'da halka hitap
etti. Coşkulu kalabalığa konuşan Başkan Özhaseki'ye Tuzhisar Belediye Başkanı Mehmet
Đmir tarafından halı hediye edildi.

Başkan Özhaseki ve beraberindekiler Tuzhisar'dan Karakaya beldesine geçti. Đlerleyen saate
ve soğuk havaya rağmen Karakaya'da da coşkulu bir kalabalığa seslenen Başkan Özhaseki, oy
verenin hesap sorma hakkının olduğunu belirtti ve "Bizi güçlü bir şekilde destekleyin, biz de
size hizmetkar olalım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6306.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Hayatlarını Đkinci Kez Birleştirdiler
Kayseri’de, 33 yaşındaki Fatih Çelik, beş yıldır böbrek hastası olan eşine böbreğini vererek
sağlığına kavuşmasını sağladı.Đki çocuk annesi Yeter Çelik (31), astım hastası olduğunu
zannederek Kayseri’deki Göğüs Hastalıkları...
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Kayseri’de, 33 yaşındaki Fatih Çelik, beş yıldır böbrek hastası olan eşine böbreğini vererek
sağlığına kavuşmasını sağladı.
Đki çocuk annesi Yeter Çelik (31), astım hastası olduğunu zannederek Kayseri’deki Göğüs
Hastalıkları Hastanesi’ne gittiğini söyleyerek, “Böbrek hastası olduğumu burada yapılan
muayene ve tetkikler sonrasında öğrendim” dedi.
Hastalığını öğrendikten sonra beş yıl diyalize bağlı yaşadığını anlatan Yeter Çelik, şöyle
konuştu: “Hastalığımı öğrendikten sonra eşim böbreğini vermek istedi. Ama ben biraz
beklemek istedim. Şu an çok mutluyum ve Allah razı olsun eşimden. Benim gibi hasta olup
eşinden böbrek almak istemeyenlere almalarını tavsiye ederim. Korktukları hiçbir şey
olmuyor. Her şey normal oluyor kendileri de kurtuluyor.”
Fatih Çelik de ilk günden beri böbreğini eşine vermeye razı olduğunu belirterek beş yıl
boyunca şartların uygun olmasını beklediklerini söyledi. Kayseri Organ Nakli Diyaliz
Hastaları Derneği ile irtibata geçtiklerini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağolsun
böyle bir dernek bize destek de bulundu. Bütün masraflar konusunda yardımcı oldular.
Hastanede de ameliyat çok başarılı geçti. Doktor ve dernekte bulunan arkadaşlar sağolsun
onlara teşekkür ediyorum.”
Böbrek hastalarının uygun böbrek buldukları takdirde beklememelerini tavsiye eden Fatih
Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer imkanı varsa böyle kişiler beklemesin boşuna
beklerler. 11 yıllık evlilik hayatım var. Bu 11 yıl içerisinde eşimden herhangi bir ufakta olsun
kırıcı söz duymadım. Đsteklerimi her zaman fazlasıyla yaptı. Bende karşılığını vermiş oldum.
Nakil olmamıza yardımcı olan kişiler Kayseri Organ Nakli Diyaliz Hastaları Derneği
tarafından hastaneye gittik bütün masraflarımız sağolsun karşılandı. Derneğin çok faydası
oldu bize. Dernek olmadan bu işin olacağını zannetmiyorum. Onun için dernek adına herkese
teşekkür ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6307.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

"çanakkale, Đşgale Teşebbüs Edenlerin Beynine
Kazındığı Bir Zaferdir"
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yaptığı açıklamasında,
"Çanakkale Deniz Zaferi de, bağımsızlık ve özgürlük inancının Türk Milleti için ne kadar
yüce bir değer olduğunun, işgale teşebbüs edenlerin...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yaptığı açıklamasında,
"Çanakkale Deniz Zaferi de, bağımsızlık ve özgürlük inancının Türk Milleti için ne kadar
yüce bir değer olduğunun, işgale teşebbüs edenlerin beynine kazındığı bir zafer olarak tarihe
geçmiştir" dedi.
Vali Düzgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanca mücadelenin, şanlı zaferlerin adıdır 18 Mart. Bu toprakları vatan yapan, ebedi
varlığımızın teminatı isimli - isimsiz kahramanların rahmetle anıldığı, hürriyet ve istiklal
mücadelesinin destanlaştığı günün adıdır 18 Mart. Bir gurur abidesi olduğu gibi aynı zamanda
bir hüzün abidesidir 18 Mart. “Çanakkale Geçilmez” dedirterek tarihe sığmayacak kadar bir
büyük olayın adıdır 18 Mart. Đşte, böyle büyük bir günde şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyoruz.
Türk Milleti tarih boyunca birlik ve beraberliği ile her zorluğun üstesinden gelmiş, esaret
altına girmektense ölmeyi göze almış ve her zaman destansı parlak zaferler elde etmiştir.
Çanakkale Deniz Zaferi de, bağımsızlık ve özgürlük inancının Türk Milleti için ne kadar yüce
bir değer olduğunun, işgale teşebbüs edenlerin beynine kazındığı bir zafer olarak tarihe
geçmiştir.
Türk Milletinin binlerce şehit vererek elde ettiği zaferler, milletimizin kaderini ve dünya
tarihinin akışını değiştirmiştir. Ayrıca Türk insanının kahramanlığına, cesaretine, yurdunu
savunmak için verdiği onurlu direnişine tanıklık etmiştir. Bugün bu topraklar üzerinde
özgürce yaşıyorsak bunu hiç şüphesiz ki Atalarımızın istikbalimiz adına verdikleri cana
borçluyuz.
Vatan ve millet için kanlarını döken aziz şehitlerimize ve hatıralarına duyulacak en büyük
saygı; onların bizlere miras bıraktığı bu kutsal toprakların bölünmez bütünlüğünü korumak,
vatanımızı ve milletimizi bütün değerlerin üstünde tutmaktır ve tabii ki bize emanet kalan
ailelerine devlet olarak sahip çıkmaktır.
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz
bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6308.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ticaret Borsasından Çiftçilere Hizmet
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “20-23 Mart tarihleri arasında Dünya Ticaret
Merkezinde düzenlenecek olan Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarında çiftçilerimiz
standımızı ziyaret ederek gübreleme, toprak analizi ile ilgili her...
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “20-23 Mart tarihleri arasında Dünya Ticaret
Merkezinde düzenlenecek olan Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarında çiftçilerimiz
standımızı ziyaret ederek gübreleme, toprak analizi ile ilgili her türlü bilgiyi alabilirler” dedi.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, ‘’ 20-23 Mart tarihleri arasında
Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenecek olan Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarında
açacağımız standımızda 4 gün boyunca çiftçilerimizi bekliyoruz. Standımızda, toprak analiz
laboratuarımızın bölüm sorumlusu olan ziraat mühendisimiz, çiftçilerimize ve hobi olarak
bağcılık ile uğraşan tüm katılımcıların toprak analizleri ve gübreleme ile ilgili sorularını
yanıtlayacak. Ayrıca isteyenler toprak numunelerini ve gerekli evraklarını standımızda teslim
ederek uygun fiyata analiz yaptırabilecekler” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6309.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Mmo Şube Başkanı Ersin Fener:
MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, "Türk Milletinin bağımsızlığı uğruna vermiş olduğu
emsalsiz mücadele olan 18 Mart Çanakkale Zaferini, coşku, gurur ve hayranlıkla kutladığımız
bugün bu coğrafyayı bize “Vatan” olarak bırakan...
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MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, "Türk Milletinin bağımsızlığı uğruna vermiş olduğu
emsalsiz mücadele olan 18 Mart Çanakkale Zaferini, coşku, gurur ve hayranlıkla kutladığımız
bugün bu coğrafyayı bize “Vatan” olarak bırakan aziz şehitlerimizi de rahmet ve şükranla
anıyoruz" dedi.
Fener, "Büyük teknolojik ve psikolojik üstünlüklerle canımız olan vatanımızı, kanımızla
suladığımız topraklarımızı sahiplenmeye, işgal etmeye kalkışan yedi düvel bir kere daha
görmüştür ki maneviyat her türlü üstünlükten daha üstündür. Kendi cenaze namazını kılarak
tarifi imkansız bir inanç içerisinde, baruta, gülleye, topa tüfeğe karşı büyük bir mücadele
veren Aziz Milletimiz batmaz denilen gemileri bu inanç ve azimle denizin dibine
göndermiştir. Yüzyıllar boyu süre gelen geri çekilme “Allah Allah” nidalarıyla durdurulmuş

ve son vatanımız, son kalemiz olan Anadolu ve onun sathında Çanakkale’nin geçilemeyeceği
tarihe altın harflerle yazılmıştır" ifadesinde bulundu.
Fener, "Dünya tarihinde Türklerin bağımsızlık aşkının ne denli büyük olduğunun bir
göstergesi olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda Türk Milletinin barışta Yunus ama savaş
istenirse de Yavuz olduğunun dünyaya açıkça ilanıdır. Büyük Milletimiz Çanakkale’de
farklılıklarını ortaya koyarak değil, birlik ve beraberlik ruhuyla işgalcileri topraklarımızdan
defetmiştir. Türk Milletinin, mezhebi, yöresi, kökeni, inancı ne olursa olsun birlik ve
beraberlik içerisinde verdiği bu mücadele, küresel güçlerin ve kirli ellerin heveslerini
kursaklarında bırakmıştır. Şairinde dediği gibi “Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır,
Toprak Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır.” Kutsal bayrağımıza kanıyla rengini veren,
vatanımıza vatandır mührünü vuran, canını, kanını seve seve bu uğruda feda eden şehitlerimiz
bizlerin her zaman baş tacı ve yol göstericisi olmuşlardır" diyerek açıklamasını şu şekilde
sürdürdü:
"Sıkıntılı ve zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, Çanakkale ruhu, ülkemizin en büyük
ilacı ve buhrandan çıkış yoludur. Hain ve kirli emellerin dün olduğu gibi bugünde vatanımız
ve milletimiz üzerindeki oyunları sürmektedir. Böl, parçala ve yut taktiğini dünyanın her
yerinde uygulamaya kalkan küresel sermaye güçleri bugünlerde de bu hain planlarını maşaları
vasıtasıyla ülkemizde uygulamak istemektedirler. Ayrıştırma, farklılaştırma ve daha
tehlikelisi de ötekileştirme, milletimiz için tehlikeli gibi görünse de , “ Ayrılıkta Azap,
Birlikte Rahmet Vardır” düsturuyla ve Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş Türk Milleti bunlarında
üstesinden gelecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Seyit Onbaşı’yı,
Tophaneli Hakkı’yı ve onların nezdinde adlarını sayamadığımız, devletimizin ve milletimizin
birlik beraberlik ve bekası için canlarını, kanlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyor, Büyük Türk Milletinin Çanakkale zaferini kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6310.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kocasinan Konut Alanı Satacak
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 18 Mart 2014 Salı günü ihaleyle sosyal tesis alanı,
konut ve ticaret arsası satacaklarını söyledi.Ürettikleri gayri menkulleri ihalede açık
artırmayla satacaklarını belirten Başkan Bekir Yıldız,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 18 Mart 2014 Salı günü ihaleyle sosyal tesis alanı,
konut ve ticaret arsası satacaklarını söyledi.
Ürettikleri gayri menkulleri ihalede açık artırmayla satacaklarını belirten Başkan Bekir Yıldız,
“2886 Sayılı Devlet Đhale Kanunu’nun 45. maddesine göre bir halı saha alanı, 7 konut alanı,
bir konut dışı kentsel çalışma alanı, bir fırın alanı ve 6 konutu açık artırmayla ihalede
satacağız” dedi.

Başkan Bekir Yıldız, "Erkilette yaklaşık 3 bin metrekare sosyal tesis alanı, 588 metrekare
fırın arsası, bin 123 metrekare konut dışı kentsel çalışma alanı satacağız. Büyüklüğü 597 ile
bin 55 metre kare arasında değişen Pervane ve Erkilette konut alanlarıyla 138 ile 254
metrekare arasında genişliğe sahip oturulabilir 6 konutu da satışa sunacağız " şeklinde
konuştu.
Muhammen bedelleri 65 bin ile 675 bin lira arasında değişen gayri menkulleri 18 Mart 2014
Salı günü (Yarın) saat 14.30'da Encümen huzurunda ihaleyle satacaklarını hatırlatan Başkan
Bekir Yıldız, gayri menkulleri almak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesi Emlak
Müdürlüğü veya www.kocasinan.bel.tr adresinden de bilgi alabileceğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6311.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan 18 Mart Çanakkale
Zaferi Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yayımladığı...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yayımladığı mesajında,
“Aziz milletimiz, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her
şeyin üstünde tutmuş, bu uğurda büyük bedeller ödemiştir. Milletimiz, hiçbir zaman esaret
altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı
pahasına korumasını bilmiştir. Çanakkale Zaferi'de, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan
sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destandır. Bu destanın her
satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği
insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir” diye konuştu.
Hiçyılmaz ayrıca, "Çanakkale Savaşının zaferle taçlandırıldığı 18 Mart, aynı zamanda aziz
şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından 'Şehitleri Anma Günü' olarak kabul ve ilan edilmiştir.Vatan
topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan
çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak
sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Milletimiz, şehitlerimizin ve
gazilerimizin değerini daima bilmiştir, onları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.Bizler de bu
şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde
taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece
inanıyorum ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır.Bu vesile ile, 18 Mart

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz
bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.Aziz
şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun”şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6312.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Sobadan Sızan
Zehirlendiler

Karbonmonoksit

Gazından

Kayseri’nin Yahyalı ve Đncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5
kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Taşhan köyünde B.Y.,
A.K.Y., Y.Y. ve S.Y.’nin sobadan sızan gazdan zehirlendiği...
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Kayseri’nin Yahyalı ve Đncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5
kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Taşhan köyünde B.Y., A.K.Y., Y.Y. ve S.Y.’nin
sobadan sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi. Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişinin
yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Đncesu ilçesine bağlı Hamurcu köyünde ise A.A.’nın sobadan sızan gazdan zehirlendiği,
Adana Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği ve tedavisinin sürdürüldüğü
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6313.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Patlayan Torpil 4 Parmağını Kopardı
Kayseri’de torpilin elinde patlaması sonucunda 4 parmağı kopan bir çocuk tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Havadan köyünde meydana gelen olayda
M.K.’nın elinde bulunan torpilin aniden patladığı öğrenildi....
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Kayseri’de torpilin elinde patlaması sonucunda 4 parmağı kopan bir çocuk tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Havadan köyünde meydana gelen olayda M.K.’nın
elinde bulunan torpilin aniden patladığı öğrenildi. Patlama sonrasında M.K.’nın sol elinin 4
parmağının koptuğu bildirildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan M.K.’nın tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6314.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak köyünde meydana gelen olayda
M.Ç.’nin gece yatmadan önce sobaya kömür attığı öğrenildi....
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak köyünde meydana gelen olayda
M.Ç.’nin gece yatmadan önce sobaya kömür attığı öğrenildi. Sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlenen M.Ç.’nin Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan tedavisinin
ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6315.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Hayırlı
Olsun!
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapımı
tamamlanan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Çevre düzenleme çalışmasının tören
ile hizmete açıldığını söyledi.Necip Fazıl Kısakürek...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapımı
tamamlanan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Çevre düzenleme çalışmasının tören
ile hizmete açıldığını söyledi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi açılış törenine TBMM Başkan Vekili Sadi Yakut,Ak
PARTĐ Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı
Timur Barlas, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve
çok sayıda semt halkı iştirak etti.
Đlçe sınırları içerisinde 21 sosyal ve spor tesisi ile kültür merkezini hizmete açtıklarını, ilçeyi
bir uçtan diğer bir uca bu tür sosyal tesisler ile donatacaklarını belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç “Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Kapalı Semt Pazaryeri ile büyük ölçekli
Dadaloğlu Parkını inşa ettik. Şimdi ise bu parkın devamı niteliğinde Necip Fazıl Kısakürek
Kültür merkezini hizmete açıyoruz. Kültür Merkezi 15.000 m2 olup 3 katlı olarak inşa

edilmiştir. Đnternet Salonu, Düğün salonu, hanımlara özel aletli spor salonu, Nikah ve Düğün
salonu, Kafaterye, Tahsilat veznesi, zabıta birimi, sergi salonu ve 12 derslikli kurs sınıfı ile 2
atölye dersliği bulunmaktadır. Adı kadar güzel olan bu tesis hayırlı olsun ” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’nin çok büyüdüğünü ve
geliştiğini, çalışmalarının örnek alındığını ve Kayseri Modeli kavramı ile hizmetin adresi
olduklarını ifade ederek “Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 20 yıl önce yapılan halk meclisinde
bölge halkı tapularını istiyordu. Ancak 20 yılda gelinen nokta ortada, halkımız sosyal ve spor
tesisi, kültür merkezi ve kapalı havuz istemektedirler. Kayseri de belediye çalışmalarında çıta
çok yükselmiştir. Ülkemizdeki diğer belediyeler ile kıyaslanamayacak hizmet anlayışımız
vardır. Bu tesisi kazandıran Melikgazi Belediyesini kutluyorum” dedi.
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, konuşmasında Kayseri belediyelerinin geleceğe yatırım
yaptığını belirterek şunları söyledi:
“ Belediye yatırımları ile halkın sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel yaşamların da
yükselmiştir. Mahalleliler spor salonu, fitness salonu, sosyal tesis ve büyük ölçekli parklar
talep etmektedir. Bu gelişimin bir göstergesidir. Başkanlardan memnuniyetlerinde Başkan
Büyükkılıç’ın büyük bir oranla halkın gönlünde olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Başkan
Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ediyorum” dedi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezi gezilerek Nikah salonunda protokol, Kemal Ceylan ile
Eda Yıldız çiftinin nikah törenine katıldılar. Böylelikle kültür merkezinin ilk nikah merasimi
de gerçekleştirilmiş oldu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte tesisin açılışını
gerçekleştirdi. Açılış sonrası tüm katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6316.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, ''Çanakkale, Mehmetçiğin vatan ve millet
sevgisinin ölümsüzlük anıtıdır'' dedi.Öksüzkaya açıklamasında, Bugün, Türk Milletinin
özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, ''Çanakkale, Mehmetçiğin vatan ve millet
sevgisinin ölümsüzlük anıtıdır'' dedi.Öksüzkaya açıklamasında, Bugün, Türk Milletinin
özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir
dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günüdür. Mehmetçiğin vatan ve
millet sevgisinin ölümsüzlük anıtıdır. Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz,
ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde
yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda
etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın,
özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde
yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri,
hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür.
Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna geri
dönmeyi düşünmeyerek Çanakkale’yi geçilmez kılan ecdadımızı minnetle anarak, Çanakkale

Zaferini’nin yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü’nü yad ediyor, Şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6317.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

110 Öğrenci Mimarsinan’ın Evini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde başlatılan Kayseri Mimarsinan’ı Araştırma,
Uygulama ve Tanıtma çalışmaları kapsamında 110 öğrenci Mimarsinan’ın doğduğu evi
gezdi.Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde bulunan okullardan yaklaşık...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün himayesinde başlatılan Kayseri Mimarsinan’ı Araştırma,
Uygulama ve Tanıtma çalışmaları kapsamında 110 öğrenci Mimarsinan’ın doğduğu evi gezdi.
Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde bulunan okullardan yaklaşık 110 öğrenci Đl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Ağırnas Kasabasına ‘Bakmak ve Görmek Çocuk
Gözüyle Ağırnaslı Sinan’ temalı bir gezi ile Mimarsinan’ın evini ziyaret etti.Ziyaret
sonrasında öğrenciler arasında resim yarışması düzenlendi. Resim yarışmasına katılan
öğrencilerin eserleri, Mimarsinan’ı Anma etkinlikleri kapsamında, 09 Nisan 2014 tarihinde Đl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde sergilenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6318.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ak Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat
Öztürk'e Köylerden Tam Destek
AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, 30 Mart yerel seçim çalışmaları
kapsamında, Yahyalı'ya bağlı Ulupınar, Büyükçakır, Kapuzbaşı, Çubukharmanı, Çavdaruşağı
köylerini ziyaret etti.Köy ziyaretlerine Belediye Başkan...
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AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, 30 Mart yerel seçim çalışmaları
kapsamında, Yahyalı'ya bağlı Ulupınar, Büyükçakır, Kapuzbaşı, Çubukharmanı, Çavdaruşağı
köylerini ziyaret etti.
Köy ziyaretlerine Belediye Başkan Adayı Öztürk'ün yanı sıra, AK Parti Đlçe yönetimi,
belediye meclis üyesi adayları ve eski belediye başkanları da katıldı.
Ziyaret edilen köylerde halk tarafından büyük coşku ve sevgi gösterileriyle karşılanan Esat
Öztürk, her köyde vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinledi. Köylerin
sorunlarını yakından takip ettiklerini, eksik kalan hizmetleri ve altyapı sorunlarını göreve gelir
gelmez çözüme kavuşturmak için hemen çalışmalara başlayacaklarını belirten Öztürk,
"Ayrıca yeni projelerimizle birlikte, Yahyalı'da Turizmi şaha kaldıracağız. Özellikle,
Kapuzbaşı Şelalelerine gerekli yatırımları yaparak, bu bölgedeki köylerin potansiyelini
artırmaya çalışacağız. Tabii köylerde yaşayan çocukları ve köylerin temizlik konusunu da
unutmadık. Çocuklarımız için oyun parkları yaparken, 31 Mart'tan itibaren de köylerin
temizlik işleri belediye tarafından yapılacak" dedi.
AK Parti'ye verilecek desteğin önemi de değinen Öztürk, "Güçlü bir belediyecilik hizmeti için
güçlü bir AK Parti iktidarının olması gerekir. 30 Mart seçimlerinde AK Parti'ye güçlü bir
desteğin köylerden geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6319.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Mhp Genel Başkanı Bahçeli’den Mehmet
Özmen’e Övgü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bünyan ilçesinde yapılan mitingde Bünyan Belediye
Başkanı Mehmet Özmen’i övdü.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bünyan Mehmet
Özmen beyefendi, Bünyan’ın güzide bir evladı olarak uzun zamandır...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bünyan ilçesinde yapılan mitingde Bünyan Belediye
Başkanı Mehmet Özmen’i övdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bünyan Mehmet Özmen beyefendi, Bünyan’ın güzide
bir evladı olarak uzun zamandır belediye hizmetlerinde görülmedik başarılar sağlamış,
projelerini 2-3 kat gerçekleştirmiş, yeni yeni projeler ortaya koymuş ve her türlü haksızlığa
soruşturmaya uğramış ama hepsinden bizim Mehmet ağa aklanmış” dedi.
Bahçeli, “Şimdi ‘Ben görevime devam etmek istiyorum’ diyor. Biz de diyoruz ki, yolun açık
olsun Mehmet ağa. Öbür taraftan Büyükşehir’e doğru da yöneliyoruz. Büyükşehir’e de yine
Bünyanlı kardeşimiz mücadeleye atıldı.
Şimdi bu adaylara bir bakın, hepsi genç ve dinamik. Topluma büyük bir hizmet sunabilir”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6320.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayserispor Teknik Direktörü Pacıencıa 3 Gün
Đzinli
Kayserispor’un teknik direktörü Domingos Paciencia, Kayserispor yönetiminde 3 gün izin
aldı.Kayserispor yönetiminden 3 günlük izin alan teknik direktör Domingos Paciencia’nın,
Kayserispor’un başında kalıp kalmayacağına dair karar vermek...
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Kayserispor’un teknik direktörü Domingos Paciencia, Kayserispor yönetiminde 3 gün izin
aldı.
Kayserispor yönetiminden 3 günlük izin alan teknik direktör Domingos Paciencia’nın,
Kayserispor’un başında kalıp kalmayacağına dair karar vermek üzere ülkesine gittiği
öğrenildi. Bursaspor’u kendi sahasında ağırlayacak olan Kayserispor’da takımın başında
yardımcı teknik direktör Ertuğrul Seçme bulunacak.
Portekizli teknik adam, 17 Ocak 2014'te Kayserispor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6321.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ortaöğretimli Mucitler Kayseri'de
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBĐTAK) tarafından düzenlenen,
Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Kayseri Sergisi açıldı.Melikşah
Üniversitesi Melikşah Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen...
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBĐTAK) tarafından düzenlenen,
Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Kayseri Sergisi açıldı.
Melikşah Üniversitesi Melikşah Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje
sergisinin açılışına, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürü Ahmet Akçadırcı, TÜBĐTAK Kayseri Bölge
Koordinatörü Prof. Dr. Tankut Yalçınöz katıldı. Protokol açılış kurdelesini kestikten sonra,
sergilenen projeleri tek tek gezerek bilgiler aldı.
Sergi hakkında bilgiler veren TÜBĐTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Tankut
Yalçınöz, "TUBĐTAK Proje yarışmaları 1969 yılından beri yapılan yarışmalardır. Her yıl bu
sayı artmakta ve biz öğrencilerimizi teşvik etmekteyiz. Đlköğretimde Bu Benim Eserim Projesi
ile ortaöğretim de ise Ortaöğretim Proje Yarışması ile bunu teşvik etmekteyiz. TUBĐTAK

olarak 12 bölgemiz var. Kayseri bölgesine ait 7 ilden proje gelmektedir. Bugün 659 proje
sunuldu. Öğretmenlerimizi de düşünürsek bin 800 öğrenci ve öğretmen grubu bu yarışmada
destek istediler. 100 projemizi bölgeye çağırdık. Buraya gelen öğrencilerimize Kayseri’yi
gezdiriyoruz ve bütün masrafları TUBĐTAK karşılıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6322.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri Kaskispor’ Un Euro League Maçı
Atatürk Spor Salonunda
Kayseri Kaskispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, takımın sekizli finaller öncesinde
son maçını Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağı duyuruldu.Kulüp tarafından yapılan açıklama
şu şekilde:"Sahamızda oynadığımız maçta 1-0...
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Kayseri Kaskispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, takımın sekizli finaller öncesinde
son maçını Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağı duyuruldu.
Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Sahamızda oynadığımız maçta 1-0 öne geçip, Đtalya’ da oynadığımız maçta 1-1 olan sonuca
göre, kazananın Rusya’ da yapılacak Sekizli Finallere katılacağı Kayseri KASKĐ- Beretta
Familia Schio ile yapılacak üçüncü maç Atatürk Kapalı Spor Salonunda 19 Mart 2014
Çarşamba günü saat 19.00’ da oynanacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6323.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmadı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki
uyuşturucu taciri yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

18 Mart 2014 Salı 09:51

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki
uyuşturucu taciri yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin,
uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen K.D. isimli şahıs hakkında çalışma başlatıldığı
öğrenildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olan çalışmalarda 10
kişiden 52 adet sentetik nitelikli uyuşturucu Ecstasy tablet ve 20 gram Bonzai maddesi ele
geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan K.D. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir başka operasyonda ise M.P.
isimli şahsın evinde arama yapıldığı kaydedildi. Yapılan aramalarda, 34 adet kareli ve çizgili
defter kağıtlarına sarılı ve 1 adet gazete kağıdına sarılı vaziyette daralı ağırlığı 170 gram gelen
esrar maddesi, 5 gram eroin maddesi bulaşıklı 1 adet jelatin ile 14 adet defter kağıdı ve
uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen üzerinde uyuşturucu madde kırıntıları
bulunan 2 adet pet aparat ele geçirildiği bildirildi.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli M.P tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6324.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

“Bu ülke kolay elde edilmedi“
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu,
gençlere ecdadımızın Çanakkale Zaferi'ni hangi fedakarlıklarla elde ettiklerini anlatan bir
konferans verdi.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle...
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Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu,
gençlere ecdadımızın Çanakkale Zaferi'ni hangi fedakarlıklarla elde ettiklerini anlatan bir
konferans verdi.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
konferans salonunda gençlere hitabeden Tuzcuoğlu, Bu ülkenin kolay kazanılmadığını ifade
ederek Çanakkale'nin büyük yokluklar içinde mücadele eden bir milletin inancı ve imanıyla
kazandığı bir zafer olduğuna vurgu yaptı.
BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, Çanakkale Savaşı'na gelmeden önce o dönemde
Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu anlattı. 1. Dünya Savaşı'nın nasıl başladığı hakkında
bilgiler veren ve Osmanlı'nın Almanya ile nasıl yakınlaşarak girdiklerini anlatan Tuzcuoğlu,
"Müttefikler dediler ki, 'Biz Çanakkale'den geçersek önümüzde hiçbir şey kalmıyor. Đstanbul'u
çok rahat ablukaya alırız ve Osmanlı saf dışı kalır. Đstanbul'u ele geçirdikten sonra Türkleri
Anadolu'dan kovarız. Avusturya ve Almanlar ile doğuda savaşan Ruslara silah, mühimmat ve
para yardımı yaparız. Böylece,doğudan Ruslar vasıtasıyla Avusturya ve Almanları
sıkıştırmaya devam ederiz.' Ancak savaş bekledikleri gibi gelişmedi" dedi.
"ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA 250 BĐN ŞEHĐT VERDĐK"
Müttefik Đngiliz Bahriye Nazırı Winston Churchill'in Türklerin gırtlağının bu boğaz olduğunu
düşündüğünü ve Osmanlı'nın o dönemde savaşa hazır olmadığını belirten Refik Tuzcuoğlu,

harbin gidişatını Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği 26 mayının değiştirdiğini söyledi.
Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı bölgeyi ve düşman kuvvetlerinin nerden ve nasıl geldiğini
görsellerle anlatan Tuzcuoğlu, tabyalardaki toplarla yapılan yoğun atış ve döşenen mayınlarla
çok sayıda düşman gemisinin batırıldığını ve düşman kuvvetlerinin 18 Mart'ta geri çekilmek
durumunda kalmasıyla büyük bir zafer elde edildiğini belirtti. Deniz zaferinin ardından kara
harbinin başladığını ifade eden Tuzcuoğlu, kara harbinde asıl büyük güçlerin Rumeli'ye
çıkarma yaptıklarını söyledi. Savaşı anlatırken Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş ve bölüğü,
Avusturalya'daki Kahramanmaraşlı iki şehit gibi kahramanlıklardan da bahseden Refik
Tuzcuoğlu, 250 bin şehit verildiğini dile getirdi.
"ŞEHĐTLERĐMĐZĐN YOKLUKLARINI BU ÜLKE 50-60 SENE ÇEKTĐ"
Çanakkale'de verilen şehitlerin büyük çoğunluğunun okumuş insanlar olduğunu ve
Đstanbul'daki birçok medrese ve üniversitede okuyacak gencimizin kalmadığını vurgulayan
BEF Genel Koordinatörü Tuzcuoğlu, "Verdiğimiz şehitlerimizin yokluklarını bu ülke 50-60
sene çekti. Üzerinde yaşamış olduğumuz bu topraklar kolaylıkla elde edilmiş topraklar değil.
Ecdadımızın çok büyük fedakarlıklarla bizlere miras bıraktıkları yerler. Bunun hiçbir zaman
unutulmaması lazım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6325.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Yolcu Treninde 490 Paket Kaçak Sigara Ele
Geçirildi
Kayseri Đl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukurova Ekspresi'nin vagonunda
yapılan aramada 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Đl Jandarma
ekipleri tarafından hareket halinde bulunan Adana-Ankara seferini yapan...
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Kayseri Đl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukurova Ekspresi'nin vagonunda
yapılan aramada 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Đl Jandarma ekipleri tarafından hareket halinde bulunan Adana-Ankara
seferini yapan Çukurova Ekspresi'nin vagonunda arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan
aramalarda N.Y.'ye ait valizin içinde 490 paket kaçak sigara bulunduğu ve N.Y.'nin gözaltına
alındığı bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6326.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Tedavi
Altına Alındı
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin köyünde meydana gelen olayda
S.K., L.K. ve Đ.K.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından...
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına
alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin köyünde meydana gelen olayda S.K.,
L.K. ve Đ.K.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve ambulansla KAYseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yetkililer, zehirlenen 3 kişinin hayatı tehlikesi bulunmadığını ve olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6327.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Muhtar Adaylarının 'afiş' Kavgası
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde muhtar adayları afiş asma meselesi nedeniyle kavga
etti.Edinilen bilgiye göre Solaklar köyünde meydana gelen olayda H.C. ve E.C. ile S.S.'nin
arasında afiş asma meselesinden dolayı tartışma çıktığı öğrenildi....
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde muhtar adayları afiş asma meselesi nedeniyle kavga etti.
Edinilen bilgiye göre Solaklar köyünde meydana gelen olayda H.C. ve E.C. ile S.S.'nin
arasında afiş asma meselesinden dolayı tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonrasında S.S.'nin yaralandığı ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan
tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan H.C. ve E.C.'nin Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildikten ve
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6328.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Agü Gençleri Ab Fırsatları Hakkında
Bilgilendirecek
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Ofisi’nin hazırladığı, “Gençlik Halleri” konulu
çevrimiçi bilgilendirme” projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı tarafından kabul edildi.Proje, Avrupa Birliği...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Ofisi’nin hazırladığı, “Gençlik Halleri” konulu
çevrimiçi bilgilendirme” projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı tarafından kabul edildi.
Proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, gençler için eğitim
ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında
bilgi sağlayan bir Avrupa Bilgi Ağı olan Eurodesk Mali Destek Çağrısı kapsamında
hazırlandı.
Proje çerçevesinde AGÜ Gençlik Ofisi gençleri, uluslararası öğrenci değişimine olanak
sağlayan Erasmus projeleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti, gençlik değişimleri, eğitimler, burslar,
yurt dışında staj imkanları gibi Avrupa Birliği fırsatları hakkında bilgilendirecek.
AGÜ Gençlik Ofisi ayrıca Avrupa Birliği fırsatları hakkında sık sorulan sorularla ilgili kısa
tanıtım filmleri, tanıtım videoları çekip, afiş ve broşürler hazırlayarak, gençlerin ilgisini çekip,
merak uyandıracak, gençlerin kendilerine sunulan imkanlardan haberdar olmalarını ve
faydalanmalarını sağlayacak.
Gençlik Ofisi ve Uluslararası Ofis Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, gençleri
üniversitenin kurulma aşamasından itibaren merkezine yerleştiren AGÜ’nün, bu proje ile
ülkedeki tüm gençlere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu anımsatan Güç, “Dünya’da
da genç nüfus oranı en yüksek olan ülkelerin başında yer alıyoruz. Bu nedenle AGÜ Gençlik
Ofisi olarak tüm ülke gençlerini bilgilendirme yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz”
dedi.
Gençleri merak ettikleri konularda bilgi edinmek için AGÜ Gençlik Ofisi’ne davet eden Güç,
bu proje ile çevrimiçi ortamda var olan bilgi kirliliğini de engelleyeceklerini ifade etti.
Güç, Eurodesk Türkiye-Gençlik Bilgilendirmesi Mali Destek Çağrısı" kapsamında, Avrupa
Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından
kendilerine hibe tahsis edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6329.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Mhp Đl Başkanı Mete Eke'den Çanakkale Zaferi
Mesajı
MHP Đl Başkanı Mete Eke, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama
yaptı.MHP Đl Başkanı Eke, "Bundan 99 Yıl önce Türk Milletini Anadolu coğrafyasından
silmek isteyen, vahşi insanlık ve medeniyetten uzak emperyalist...
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MHP Đl Başkanı Mete Eke, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama
yaptı.MHP Đl Başkanı Eke, "Bundan 99 Yıl önce Türk Milletini Anadolu coğrafyasından
silmek isteyen, vahşi insanlık ve medeniyetten uzak emperyalist güçler, dünyanın çeşitli
ülkelerinden masumane tekliflerle topladıkları askerleri üzerimize salmışlardır. Adeta yırtıcı
birer hayvan gibi Türk’ü boğazlamak, Türk Milleti’ni yok etmek gayesiyle bir araya
gelmişlerdir. Đstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif’in ifade ettiği gibi “Şu Boğaz harbi nedir?
Var mı ki dünyada eşi?” diyerek, Türk Milletinin üzerine çullanan yabancı güçleri ise “kimi
hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ” diyerek, Çanakkale Savaşındaki yaşanan vahşeti
acımasızlığı insanlık dışı yaşanan sahneleri, dile getirmiştir" ifadesinde bulunduğu
açıklamasına şu şekilde devam etti:"Çanakkale geçilmez diyerek, 7’den 70’e, öğrencisinden,
öğretmenine, dedesinden, torununa, annesinden, kızına kadar verilmiş olan dünyada emsali
olmayan tarihi bir destanın adıdır. Çanakkale’de vatan diyen, Bayrak diyen, Allah Bir diyen,
üniversite öğrencisi, lise öğrencisi şahadet şerbetini içerek 253 bin şühedanın arasına
katılmışlardır.Çanakkale’deki verilen mücadele, Sakarya’ya ışık tutmuş, Dumlupınar’da kor
olup yanmış, Afyon Kocatepe’de Şahlanmış, Türk’ün tarihten silinmeyeceğini ise Đzmir’de
denize dökülerek son bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, askerlerine hitaben “ben
size savunmayı değil, ölmeyi emrediyorum” ifadesi Türk Milleti’nin nasıl bir destan yazdığı
bu seslenişten de ortaya çıkmaktadır.Dün açıktan, biz sizinle savaş edeceğiz gücünüzü
göreceğiz, diyen düşmanlar bugün ise sinsi, kalleş, bizim içimizden satın aldıkları makam
mevki bir takım mahviller, Türk’ün düşmanları ile bir olup ecdadın emanet ettiği, bu vatanı
hırpalamak temel ilkelerini yerinden oynatmak, hatta ve hatta bölünme tehlikesiyle karşı
karşıya koymak için ellerinden gelen bütün gayretleri sinsice sarf etmektedirler. Böyle bir
tehlike karşısında 1915 Çanakkale’deki verilen mücadelenin, verilen şehitlerin kemiklerinin
sızlaması onlar için hiçte önemi yoktur. Ama şunu çok iyi bilmelidirler ki; Türk Milleti’nin
tarihten aldığı tecrübesi ve engin sağduyusu şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan
topraklarını ameliyat masasına yatırtmayacak, kim böyle bir işe tevessül ederse karşılarında
yine Akif’in ifade ettiği gibi “benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var” diyerek karşı
duracak, “bayrak inmez, ezan susmaz” ifadesiyle bu toprakları, bu kötü düşüncedeki olanlara
dar edecektir.Yüzlerce medeniyete beşik olmuş, Anadolu coğrafyası Türk Milleti’nin var
oluşuyla insanlığa hizmetin nasıl olduğunu ispat etmiş, bu uğurda dünya tarihine ve Türk
Tarihine altın sayfalar yazdırmıştır. Bu inanç ve bu düşünce hala Türk Milletinde mevcuttur.
Kıyamete kadarda devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale’de eşsiz mücadele
veren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah’tan Rahmet
diliyor, Türk Milleti’nin bu gibi felaketlere bir daha maruz kalmamasını Cenabı-ı Allah’tan
niyaz ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6330.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Hacılar Belediyesi Đşçi Alacak
Hacılar Belediyesi, belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere 30 personel alacak.Personel
alımıyla ilgili gazetelerde yer alan ilanda, ''Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 30
adet personel hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu Đhale...
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Hacılar Belediyesi, belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere 30 personel alacak.
Personel alımıyla ilgili gazetelerde yer alan ilanda, ''Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak
üzere 30 adet personel hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine
göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir'' denildi.
Hacılar Belediyesi'nin personel alımıyla ilgili ihalesi, 10 Nisan 2014 perşembe günü saat
14.00'de Hacılar Yeni Mahalle Sanayi Caddesi No: 1 adresindeki Destek Hizmetleri
Müdürlüğünde yapılacak. Alınacak personel, işe başlama tarihinden itibaren 8 ay süreyle
belediyeye hizmet verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6331.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Furkan Doğan, şiir oldu
Şair Celal Fedai, Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın anısına bir şiir kaleme aldı.
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Kendisi de Kayserili olan Şair Celal Fedai, Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın anısına bir
şiir kaleme aldı. ‘Vız Gelir’ ismini taşıyan şiirinde Fedai, dünya düzeninin ve algılarının
yanlışlıklarından dem vurarak, bunların Müslümanların düzelmesiyle ‘Vız Geleceğini’
söylüyor. 4 bentten oluşan şiirinin son bendinde Fedai; ‘Yaşlılarda kalmamış ululuk madem
gençlere gelmiş sıra’ diyerek Şehid Furkan Doğan’ı hatırlatıyor.
Đşte o şiir;
Vız Gelir Şiiri
Mavi Marmara şehidi, hemşehrim
Furkan Doğan’ı rahmetle anarak…

Dünyanın bozulduğunu söylüyorlar
Ekmekler düzelince vız gelir
Küreselleşmenin Amerikanlaşmak olduğu söyleniyor
-El Hakk, doğrudurMüslümanlar düzelince vız gelir.
Buğdayları sarartan güneştir bunu herkes bilir
Sarardıktan sonra vız gelir onlara madeni paralar
Kâğıtların hışırtısı başaklarınkini tutar mı hiç
Vız gelir yağmura şemsiyeler vız gelir.
Göçmenleri kamyonet kasasında taşıyorlarmış
Dünyadan göçmeye gelenlere kamyonetler vız gelir
Karanlıkta havasızlıktan ölenleri varmış
Şereflice yaşayınca insan şereflidir her nereye gitse
Vız gelir ticaret, vız gelir siyaset, şiir vız gelir.
Uzun yolun uğrağını yörük çadırına asmış Hazreti Yesevî
Uzun uzun ne anlatacağım tükürür geçerim
Yaşlılarda kalmamış ululuk madem gençlere gelmiş sıra
Hele bir Müslümanları düzelsin dünyanın
Çağdaş putlar, münafıklar, şarlatanlar cümlesi vız gelir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6332.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Uyanış Ve Diriliş Đçin Kimlerle Savaşmadı Ki
Batı’daki materyalist uyanışın ardından gelen sömürgecilik hareketleri, yönünü, kendisine
yüzyıllarca üstün gelmiş Đslam coğrafyasına çevirme cesaretini gösterme küstahlığına
düşmüştü. Yozlaşmış, güçten düşmüş ve bilinçsizleşmiş böyle bir yapıyla karşılaşınca onu da
her bakımdan ve en acımasız, en ikiyüzlü bir şekilde sömürgeleştirmekte tereddüt etmemişti.
Böylesi bir tarihi evrede, kendisine verilen emanete hakkıyla sadık kalmadığı için, on
sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda müstekbirlerin ve emperyalistlerin elinde
oyuncak olmuş bu ümmetin buhranlarını görüp, acılarına çare bulmaya çalışan ilk Müslüman
öncülerden birisidir Afgani.
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“Peygamber aleyhisselam’ın dışında, insanlara verilen aklî yetenekte O’ndan daha üstün
dehaya sahip olan kimse çok azdır, desem mübalağa etmiş sayılmam.” sözleriyle ona dair özet
bir tanım getiriyor, kendisine en yakın olan ve kendisini en çok anlayan, mesajını bilen hem
öğrencisi hem de yakın dostu Muhammed Abduh.

Kalemimize misafir olan Cemaleddin Afgani’dir şimdi. Afganistan’ın başkenti Kabil
havalisinde, Küner civarında bulunan Esedabad’da Hanefî mezhebine bağlı bir aile içinde
dünyaya gelir o, tarih 1838 iken. Yaşadığı çileli ömrü, 7 Mart 1897’de Đstanbul’a kadar onu
ayakta tutmaya kifayet eder. Biz burada, Ekin Yayınları’nca Temmuz 2009’da yayınlanan ve
“Haksöz Okulu Serisi”nin birinci kitabı olan “Đslamî Mücadelede Öncü Şahsiyetler”de
Serdar Bekar’a ait Cemaleddin Afgani konulu makale çalışmasından yola çıkarak, bu öncü
Müslüman ile hemhal olmanın gayesindeyiz.
Bu ümmetin buhranlarını görüp, acılarına çare bulmaya çalışan ilk Müslüman
öncülerden birisidir Afgani.
Farklı alanlardaki muhtelif ilimlerin tahsilini ciddi mahiyette yapmış bir şahsiyet olarak
karşımıza çıkıyor Afgani. Arapça, farsça, fıkıh, fıkıh usulü, tarih, mantık, felsefe, matematik,
astronomi, teorik ve pratik tıp ilimlerine haiz olduğunu anlıyoruz anlatılanlardan,
yazılanlardan. Onu konu edinirken, bu donanımlılığını dikkate alarak hareket etmekte fayda
görüyoruz. Bu kadar ilmi vukufiyete sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda aksiyoner yönü
de ağır basan nadir Müslümanlardan birisiydi o.
Batı’daki materyalist uyanışın ardından gelen sömürgecilik hareketleri, yönünü, kendisine
yüzyıllarca üstün gelmiş Đslam coğrafyasına çevirme cesaretini gösterme küstahlığına
düşmüştü. Yozlaşmış, güçten düşmüş ve bilinçsizleşmiş böyle bir yapıyla karşılaşınca onu da
her bakımdan ve en acımasız, en ikiyüzlü bir şekilde sömürgeleştirmekte tereddüt etmemişti.
Böylesi bir tarihi evrede, kendisine verilen emanete hakkıyla sadık kalmadığı için, on
sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda müstekbirlerin ve emperyalistlerin elinde
oyuncak olmuş bu ümmetin buhranlarını görüp, acılarına çare bulmaya çalışan ilk Müslüman
öncülerden birisidir Afgani.
Sömürgecilerin ve özellikle de Batı hegemonyasının tasallutundan, bütün bir ümmeti özgür
kılmanın amansız mücadelesini verirken şehir şehir, ülke ülke dolaşıp durmuştur Afgani.
Gittiği her yerde, uyanış ve diriliş için konuşur, koşturur. Nereye gittiyse, mevcut güç odakları
onu bir tehdit olarak algılarlar yerleşik sistemleri için. Hindistan, Đran, Afganistan, Mısır,
Đstanbul, Londra, Moskova, Mekke-Medine ve daha nicesi… Büyük bir tehdit olarak görülen
bu mümin’i, kimse istememiştir. Bir şekilde ayak bastığı toprakların elitleri tarafından
kovulma, sürgün edilmeyle sonuçlanmıştır seyahatlerinin geneli. Deyim yerindeyse “doğru
söyleyeni dokuz köyden kovarlar”ı bizzat ve bütün hışmıyla yaşamıştır Afgani.
Onun mücadelesini diri tutan, belli başlı unsurlar vardır. Kur’an ve Sünnet’e dönmek; Đslam
öğretilerini Kur’anî bir akılla yorumlamak; Müslümanların toplumsal ve fikrî özgürlükleri
için sömürü ve istibdada karşı savaşmak; kaza ve kadere boyun eğmeyi ve köşeye çekilmeyi,
uyuşukluğu getiren ruh haliyle mücadele; yüce Đslam dininin Müslümanlara kılavuz olmaya,
onların güçlenmesini ve ilerlemesini sağlamaya tamamıyla yeterli olduğuna iman etmek…
Bunlar, bu kıstaslar, önemsenmesi ve bütün Đslam ümmetine yerleştirilmesi gereken
vazgeçilmezlerdendir Afgani için. Bunun ilk ayağı, hidayetin rehberi, hayatın menbaı olan
kerim kitap Kur’an üzerinde düşünmek, onu gereğince anlamaya çalışmak ve tüm yaşama
müdahil kılmaktır.
Afgani’nin en büyük mücadelesi neye karşıydı?
Müslümanların gerileme sebeplerine her fırsatta değinen Afgani; ümmetin yükselişinin dine
borçlu olunduğu gibi, zilletinin sebebinin de dinin esaslarının geri plana atılması ve dinin
aslında olmayan bidatlerin yerine geçirilmesinde aranması gerektiğini vurgular. Đslam’ı
anlamada, dosdoğru yolu gösterecek sağlam ilmî ve dinî hareket olmadıkça, Müslümanların
Đslam’ı yanlış anlamaya mahkûm olduklarını belirtir. Ve Müslümanları, yüce Allah’ın verdiği
akıl nimetini kullanmaya davet eder. Tam bu noktada “Đbn Rüşd’ümüz nerede?” diye sorar
haklıca. Elbette felsefenin Đslam düşüncesi içerisindeki konumu ayrı bir tartışma konusudur;
lakin Afgani, Batı felsefecilerine karşı en iyi cevabı, Müslüman felsefecilerin vereceğinin

kanaatini taşır. Buradan da anlaşılacağı üzere Afgani, ümmeti dört koldan bir ahtapot misali
saran düşmana, aynı şekilde dört koldan karşı koymanın mücahedesinde olmuştur.
Afgani’nin en büyük mücadelesi, Müslümanları kişiliksiz köleler, bilinçsiz koyun sürüleri
haline getirmeye çalışan; onları Kur’an’ı, Đslam’ı, topraklarını savunamaz halde olan hissiz
güruhlar yapmanın planlarında olan Batı emperyalizmine ve onun işbirlikçisi despot rejimlere
yönelik olmuştur. Bu mücadele gayesine mebni olarak Afgani, başta Đngiltere olmak üzere
cümle emperyalistlere karşı isyan bayrağı çekip savaşım halinde olan her hareketi
desteklemiştir. Đngilizlere karşı duran Sudan Mehdisi, Cezayirli Abdulkadir Hareketi
bunlardan bir kaçıdır. Cezayirli Abdulkadir Hareketine verdiği destek, sonraları Bin Badis ve
Malik Bin Nebi’ye örneklik teşkil eder.
Afgani, sağlığında çabalarının semeresini görememiştir belki…
Bugün bile devam eden, yarınlarda da devam etmesi muhtemel olan bir Cemaleddin Afgani
kindarlığı sözkonusu malesef. “Meyve veren ağaç taşlanır” atalar yadigârı ifadesinden olarak
diyebiliriz ki, onun da sevilmemesi, daima eleştirilmesi şaşırtıcı değildir. Ama Afgani,
hatasıyla-doğrusuyla, eksiğiyle-fazlasıyla ümmetin evladıdır. Đnsanlar farklı düşüncelerinden
ötürü yadırganamaz, kısır itibarsızlıklara mahkûm edilemez; edilmemelidir de. Elli dokuz
senelik hayatını diyardan diyara, okyanuslar aşarak ümmetin dirilip doğrulmasına ve direnişe
geçmesine adayan bu mümin adama karşı yapılacak değerlendirmelerde insaf elden
bırakılmamalı. Kaldı ki bu davranış biçimi, iman edenlerin tamamını kuşatıcı mahiyettedir.
Afgani, sağlığında çabalarının semeresini görememiştir belki; fakat kendinden sonra gelişen
birçok harekete damgasını vurmuştur. Muhammed Abduh’lar, Reşid Rıza’lar, Mehmed
Akif’ler onun talebesidirler. Hasan el-Benna’lar, Malik b. Nebi’ler, Seyyid Kutup’lar, Ali
Şeriati’ler onun devamcısıdırlar. Afgani, onların tevhidî çizgilerini kazanmalarında önemli
bir etken oldu. Đşte onun en önemli eseri de, Müslümanca uyanışa ve tevhidî bilinçlenme
sürecine yaptığı bu muazzam katkıdır.
Muvahhid kimliğini taşıma kaygısını güden bugünün Müslümanları olarak bizler,
zamanımızın şahidleri olarak bizden öncekilerin eksik bıraktıklarını tamamlamakla
yükümlüyüz. Rabbimiz, aziz yolunda yürüyüş sergileme azminde olan kullarının ayaklarını
dini üzerinde sabit kılsın. Âmin…
FATĐH PALA yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6333.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

“Zulüm Her Yerde, Ama Arakan Başka”
Mazlumder Kayseri Şubesi’nin organize ettiği programda konuşan Avukat Sibel Eraslan;
“Afrika’da, Sudan’da Somali’de, Kenya’da, Suriye’de, Irak’ta, Gazze’de yani savaşın ve
yoksulluğun olduğu ülkelerde görev aldım. Buralarda felaketin ve savaşın insanlarını gördüm.
Đnsanların yüzlerinde ziyaret ettim o acıyı. Ama Arakan’daki çok farklı.” şeklinde konuştu.
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Avukat Sibel Eraslan, Mazlumder Kayseri Şubesi’nin organize ettiği programa konuk oldu.
Melikgazi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programın konusu Mazlum Toplumlar ve Türkiye
oldu. Programa Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, Mazlumder Kayseri Şubesi Yönetim
Kurulu Üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.
“Sığınılacak adil bir düzene ihtiyaç var”
Organizasyonda açılış konuşmasını Mazlumder Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş
gerçekleştirdi. Taş, yaptığı konuşmada; “Kimsesizlerin kimsesi Allah’tır. Ama bu dünyada da
sığınılacak adil bir düzene de ihtiyaç vard. Đşte dünyanın dört bir tarafındaki insanlar
Türkiye’ye bakıyorlar ve ondan çok şey bekliyorlar. Öyle diyordu ya Hz. Ömer; ‘Ömer’den
bekleniyor, Muhammed’den beklenen’ Bugün sanki çok büyük güçlerden beklenen,
Türkiye’den bekleniyor. Đşte bu mazlum coğrafyalar nerelerdir ve Türkiye bunlara ne kadar
çare olur. Bunu Sibel Hanım’dan dinleyeceğiz” şeklinde konuştu.
“Kayseri zor zamanlarda bana kucak açmış, güvenilir bir kent”
Taş’ın açılış konuşmasını ardından söz alan Avukat Sibel Eraslan, Avukatlığa başladığı ilk
dönemlerde yaşadığı engelleri ve bu engelleri Kayseri Barosu sayesinde nasıl aştığını şöyle
anlattı; “Ben Kayseri’ye hiçbir zaman yabancı bir yer olarak bakmadım. Çünkü her zaman
insanlara bir dostluk içerisinde kucak açmışlardır. Ben Đstanbul Hukuk mezunuyum ve
Đstanbul Adliyesi’nde görev yaptım. Ama 1993 yılında iş baro da lisansımızı almaya ve yemin
etmeye gelince onu Đstanbul’da gerçekleştirememiştik. Đstanbul Barosu başörtülü olduğumuz
için avukatlık lisansını vermiyordu. Ama o arada Kayseri Barosu bize kucak açtı. Biz de
naklimizi Kayseri’ye aldık. O dönemde Kayseri Barosu’nun avukatlarından oldum. Daha
sonra da Đstanbul Barosu’na da geçmedim. Kayseri zor zamanlarda bana kucak açmış,
güvenilir bir kent.
“Zulüm her yerde ama Arakan başka”
Eraslan, mesleğe başlarken yaşadığı bu ilginç anekdotu paylaştıktan sonra mazlum
coğrafyalarda yaşananları ve Türkiye’nin rolünü anlattı. Eraslan, birçok coğrafyada zulmün
yaşandığını ancak Arakan’ın durumunun hepsinden daha vahim olduğunu dile getirerek;
“Yalnız Allah’tan yardım dileriz. Ama yeryüzündeki umudumuzda adil Müslüman
kardeşlerimizdir. Hz. Đsa’nı yanındaki havariler öyle bir duruma geldiler ki çok ağır zulüm
altındalar, zalimlerin hegemonyası altında paramparça olmuş durumdalar, ötelenmişler,
dışlanmışlar. Ağlayarak; ‘Ne zaman senin vaat ettiğin yardım gelecek’ diyorlar. Bu insanın
içini kavurucu bir sual. Bunu dinleyince diyorsunuz ki bunlar; ‘havarilerdi. Peki onlar
bilmiyorlar mıydı? Alah’ın yardımı gelecektir.’ Biliyorlardı. Peki, onlar sabredemiyorlar
mıydı? Evet, onlar sabır sahibiydi. Bu çığlığın karşılığını ben Arakan’da gördüm. Arakan
Bangladeş’in hemen doğu tarafında Uzak Asya’da bizim çoğumuzun haritada yerini bulmakta
zorlanacağımız bir yer. Arakan’ın bir ucu okyanusa bakıyor. Tam bu okyanusa bakan kısmın
sahil şeridinde Müslümanlar bulunuyor. Zaten kavga da o yüzden… O sahil kısmı elinde tutan
birazda Hint Okyanus’unu elinde tutacağı için, Yani stratejik bir konumu olduğu için oradaki
insanları yok etmek istiyorlar. Ben orada ‘Allah’ın vaat ettiği yardım ne zaman gelecek’ diye
ağlayan insanları gördüm.
Afrika’da, Sudan’da Somali’de, Kenya’da, Suriye’de, Irak’ta, Gazze’de yani savaşın ve
yoksulluğun olduğu ülkelerde görev aldım. Buralarda felaketin ve savaşın insanlarını gördüm.
Đnsanların yüzlerinde ziyaret ettim o acıyı. Ama Arakan’daki çok farklı. Dünyanın hiçbir
yerinde ölmek için dua eden insan yok. ‘Ne olur Allah bizim canımızı alsın’ diye dua eden
insanların ben bir tek Arakan’da işittim” şeklinde konuştu.
“Rohingya diye bir kavim kalmayacak”
Eraslan, sivil toplum örgütleri ile birlikte Arakan’a gittiğinde yaşadıklarının da kendisini çok
etkilediğini söyleyerek, izlenimlerini şöyle aktardı; “Parmağımızdaki tırnak uçları
küçüklüğündeki taşlara bezleri sarmışlar. O bezlerin üzerine küçücük yazılarla; ‘ne olur bizi
kurtarın’ diye yazmışlar. Bizimle konuşmaları yasak. Yanımızdan geçerken arabamızın içine

doğru taşlar atıyorlardı. Bir anda ne olduğunu anlamadık. O taşları açtığımız zaman o içler
acısı mektupları gördük. 5-6 yaşlarındaki çocukların asılarak, uzuvlarının kesilerek, yakılarak
ve işkence edilerek öldürüldüğünü… Genç kızların iffet ve namus güvencesinin kalmadığını
anlatıyorlar. Bunlara nüfus cüzdanı verilmiyor yani insan yerine konulmuyorlar.
Orada Müslümanlar yok edilmeye değil, yokluğa mahkum edilmişler. Budist zulmünden
kurtulmak için Bangladeş’e sandallarla geçmeye çalışmışlar. Bangladeş ise dünyanın en fakir
5 ülkesinden biri… Bu nedenle bunları almak istemiyor. Bunlar Arakan’a da dönemiyorlar.
Nehrin üstünde kayıklarında ölümü bekliyorlar. Çok acı şartlar içerisindeler.
Biz oraya indiğimizde Osmanlı gelmiş diye bağıra bağıra koşaraktan yanımıza geldiler.
Çocukların üzerinde giysileri yok. Ben bu kadar coğrafya gezdim. Çırılçıplak çocuk
görmedim. Zaten 2 milyon nüfusları kaldı. Onlar da öldüğünde Rohingya diye bir kavim
kalmayacak.”
1. Dünya Savaşı sonrasında Filistin’de Süveyş Kanalı civarında tutuklanan 18 bin civarındaki
Osmanlı askerlerinin, Đngilizler tarafından Arakan’a götürüldüğünün bilgisini de veren
Eraslan; “Arakan’a gidip yaşamışlar, evlenmişler ve şehit olmuşlar. Şehitliklerini de ziyaret
etme imkanımız oldu. Fakat orada öyle bir intibah bırakmışlar ki çocuklarına Mehmet ismini
koymuşlar. Dünyanın neresine bakarsanız Türkiye’nin dışında Mehmet ismine rastlamazsınız.
Peygamberimizin güzel ismini Osmanlı terbiyesi Mehmet haline getirmiş” dedi.
“Dünya kıyamete doğru gidiyor”
Eraslan, aklımızı başımıza toplamak zorunda olduğumuzu vurgulayarak; “3 türlü zulüm
vardır. Bunlardan biri Müslüman’ın Müslüman’a ettiği zulümdür. Birbirimizi fark etmemek,
derdi ile yeterince dertlenmemek. Biz Suriye, Irak, Gazze, Mısır ve Afrika’dakilerin
hepsinden iyi durumdayız. Biz bunun değerini bileceğiz. Bunun değerini bilmemekte bir
zulümdür.
Batılılar iki dünya savaşından sonra birbirlerinin gözünü oymamak için Birleşmiş Milletleri
kurdular. Biz Müslümanlar bir araya gelemiyoruz. Bizim bir hakem topluluğumuz yok. Biz
Ortadoğu’da Müslümanlar arasında yaşanan savaşlara hiç engel olamadık.
Bizim insanlarımızın nerede olduğunu belirleyecek bir harita çalışması yapmamız gerekiyor.
Sadece tarihi eserleri değil, imanımızı da ihya etmemiz gerekiyor. Artık birçok şey denendi
ve bitti. Postmodernizm, modernizmin tükendiğinin göstergesidir. Dünya kıyamete doğru
gidiyor Đnsanlar hakkaniyetle yürüyecekleri yeni bir düzen arıyorlar. Bu düzenin anahtarı
biz Müslümanlarda. Bunu insanlığa vermemekte bir zulümdür” ifadelerini kullandı.
Eraslan’ın konuşmasının sonunda sahneye davet edilen Merhume Nevin Akyurt’un 10
yaşındaki torunu Yüsra Akyurt, Muhammed el-Biltaci’nin 17 yaşındaki kızı Esma’nın
Mısır’da Addeviye Meydanı’nda vurularak şehit edilen kızı için yazdığı şiiri okudu. Şiir
okunduğunda Sibel Eraslan ve salondakiler göz yaşlarına hakim olamadılar.
Programın bitiminde Eraslan, kitaplarını imzalayarak, okurları ile sohbet etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6335.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Erciyes Sanat Derneği Sergisi Büyük Beğeni
Topladı
Kayseri Erciyes Sanat Derneği’nin Forum AVM de açtığı ilk karma sergisi yoğun ilgi gördü.
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Kayseri Erciyes Sanat Derneği’nin Forum AVM de açtığı ilk karma sergisi yoğun ilgi gördü.
Karma sergide yağlıboya, ebru, tezhip, çini, ahşap yakma, sedef kakma, kaligrafi dalında
dernek üyelerin yaptığı eserler sergilendi.Forum AVM de 12 Mart 2014 tarihinde açılan
sergi16 Marta kadar açık kaldı. Erciyes Sanat Derneği’nin karma sergisini gezen vatandaşlar,
eserleri büyük bir beğeni ile gezdiklerini ifade ettiler.
Sergiye katılan ressamlardan Ergun Bilgi, “ Halkımızın sanata ilgisi bizim için mutluluk
verici. Gelecekte daha kapsamlı çalışmalar yapacağız inşallah dedi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6336.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Tükürürsen tükürürler gülüm
Engin Ardıç, Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında Başbakan Erdoğan karşıtlarının
kullandığı dili ve yaklaşımı eleştiriyor.
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Eskiden, gençlik ve hışırlık dönemimde, beni çok sinirlendiren kişiler için "şu herif ölse"
dediğim olmuştur.Günün birinde boynumda ceviz büyüklüğünde bir tümör çıktı.
"Warting tümörü" denilen, habis olmayan, selim, yani iyi huylu bir ur... Kanser değilmiş
yani.
Lakin bunun böyle olduğu uzun tetkiklerden, ultrasonografi ve MR çekimlerinden sonra
anlaşıldı (KBB uzmanı Dr. Đrfan Gözübüyük, dört buçuk saat ter dökerek tümörü kesti aldı.)
Yani, ön teşhisle kesin teşhis ve tedavi arasında birkaç gün "bu iş tamam, vademiz bu
kadarmış" dedim. "Gittim gidiyorum" hissine kapıldım.O günden sonra da, kimsenin, hatta

can düşmanımın bile ölümünü istememeye yemin ettim.Sizin de bu görüşe gelmek için o
noktaya düşmeniz gerekmez.Şimdi bakıyorum, başbakana duydukları kin ve nefretten gözleri
dönmüş, "yüreklerinin kulakları sağır" hale gelmiş, sapıtmış, zıvanadan çıkmış insanlar
var...
Hayır, sokak ayaklanması çıkarıp yeni bir 27 Mayıs kışkırtmaya çalışan alçaklardan
sözetmiyorum. Onların arkasında "profesyoneller" bulunuyor.CIA ve MOSSAD uzun süredir
başbakanı devirmeye karar verdiler, bu amaçla kendi uşakları olan "paralel örgütü" de
kullanıyorlar, DHKP-C falan gibi yerli taşeronları da, "ağaç sevgisiyle" yanıp tutuşan
saftırıkları da. Bu, Alman gizli servisinin de işine geliyor, Đstanbul sermayesinin de.
Çünkü başbakan Đsrail'le "papaz oldu", bu bir, NATO cenderesini kırıp Çin'den silah aldı, bu
iki, bizi AB'ye almayacaklarını görüp Şanghay Beşlisi'ne yakınlaşmaya kalktı, bu üç, CIA
destekli Mısır darbesine karşı çıktı, bu dört, Suriye iç savaşında taraflardan birine silah
gönderdi, bu da beş.Başbakan seçimleri ardı ardına çatır çatır kazandıkça da, devirmek için
başka ne yapabilirler, göreceğiz.Bir yol, suikast.Diğer bir yol, 1980 öncesi denedikleri ve çok
başarılı oldukları şekilde, Alevi-Sünni çatışması çıkarıp Türkiye'de yeni bir iç savaş ortamı
yaratmak.
Buna çanak tutan "medya namussuzlarını" tarih affetmeyecektir. "Gerekirse ekonomik
kriz çıksın" diyenler de buna dahildir.
Ancak...
Başbakanı sevmeyebilirsiniz, hatta ondan nefret de edebilirsiniz. Keyfiniz bilir.
Eğer hışırlık düzeyini aşamamış bir "insancık" iseniz, içinizden onun ölümünü bile
isteyebilirsiniz. Kendiniz küçük düşersiniz.Fakat hiçbir şekilde ona uluorta hakaret
edemezsiniz.
Taksim'de atılan "köprüye eşinin adını ver de üstünden geçelim" sloganı, ne ağaç
sevgisiyle, ne muhalefetle, ne de Y kuşağıyla açıklanabilen bir adilik, bir rezillik, bir alçaklık,
bir şerefsizlik örneğidir.Hiçbir şekilde "AKP'ye oy vermek aşağılık bir davranıştır" ya da
"mezarına tüküreceğiz" yazamazsınız.Hiçbir radyo programında hiçbir hanım kız "ecelinle
değil, acı çekerek öleceksin" diyemez.Herhalde memlekette dikta olduğu için medyada bu
kadar özgür hakaretler edilebiliyor!...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6337.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Bisikletçiler Agü'ye Pedal Çevirdi
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Birleşmiş Milletler (BM) Küçük Destek Programı
kapsamında düzenlenen bisiklet turu düzenlendi. AGÜ öğrencilerinin de pedal çevirdiği tur,
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü’nde sonra erdi.Temiz...
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Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Birleşmiş Milletler (BM) Küçük Destek Programı

kapsamında düzenlenen bisiklet turu düzenlendi. AGÜ öğrencilerinin de pedal çevirdiği tur,
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü’nde sonra erdi.
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Birleşmiş Milletler (BM) Küçük Destek Programı
kapsamında başlatılan ‘Kayseri Bisiklet Projesi”, geçen yıl haziran ayında başladı.
Proje kapsamında, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu yapıldı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan tur, AGÜ Sümer Kampüsü’nde sona erdi.
Bisikletçiler, turu tamamladıkları Sümer Kampüsü’nü de gezdi. Bisiklet turuna AGÜ
öğrencileri de katılarak destek verdi.
AGÜ Mimarlık Fakültesinin de desteklediği turun sonunda AGÜ Mimarlık Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu ve KĐGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, insanların yaşam
alışkanlıklarının değiştirilmesinin gerekli olduğuna ve bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasının
yararlı olacağına ifade etti.
Bisiklet turuna katılanlara TEMEV tarafından katılım belgesi verildi.
Kayseri Bisiklet Projesi’yle Kayseri ilindeki kadınlar ve kadın örgütlerinin de katılımıyla
bisiklet temalı hem bilimsel hem de sosyal etkinlikler düzenlenmesi, bisikletin günlük
yaşamda ulaşım aracı olarak kullanılması ve toplumsal bilincin artırılması amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6338.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Emlakçılar Esnaf Odasında Selim Atasoy
Dönemi
Emlakçılar Esnaf Odası Genel Kurulunda yapılan seçim sonrası Selim Atasoy başkanlığa
seçildi.Bir restoranda yapılan seçime mevcut başkan Kazım Temel 9, Atilla Berkten 31
Mustafa Çağlayan 58 ve Mehmet Özet 54 oy aldı. Oyların sayılması...
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Emlakçılar Esnaf Odası Genel Kurulunda yapılan seçim sonrası Selim Atasoy başkanlığa
seçildi.
Bir restoranda yapılan seçime mevcut başkan Kazım Temel 9, Atilla Berkten 31 Mustafa
Çağlayan 58 ve Mehmet Özet 54 oy aldı. Oyların sayılması ardından kullanılan 220 oyun
68'ini alan Selim Atasoy Emlakçılar Esnaf Odasına başkan seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6339.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 99. Yıldönümü
Melikgazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 99. Yıldönümü dolayısıyla vatandaşa aşure ikram
etti.Melikgazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 99. Yıldönümü dolayısıyla ikindi namazına
müteakip Hunat Camii önünde kurduğu stantlarda vatandaşlara...

18 Mart 2014 Salı 16:34

Melikgazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 99. Yıldönümü dolayısıyla vatandaşa aşure ikram
etti.
Melikgazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 99. Yıldönümü dolayısıyla ikindi namazına
müteakip Hunat Camii önünde kurduğu stantlarda vatandaşlara aşure ikram etti. Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eline aldığı kepçe ile vatandaşlara aşure ikram
ederken, vatandaşlarında aşureye yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
Çanakkale Zaferi’nin önemli bir zafer olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, “Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü vesilesi ile müftülüğümüz burada
dualar yaptı, mevlit okuttu. Bizlerden de destek olarak aşure ikram etmemizi istedi. Melikgazi
Belediyesi olarak bizlerde her zaman olduğu gibi desteğe hazırız dedik. Çanakkale hakikaten
‘Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ diye şairin adeta sahabeler ile özdeşleştirdiği
gerçekten önemli bir zaferdir. Zaferlerin arasında en çok gündemde yer alan, yaklaşık 250 bin
şehidin verildiği, işte o şehitlerden sonra bizlerin buraları yurt olarak vatan olarak tekrar ele
geçirdiği ve vatanımızda huzur içerisinde bugünlere geldiğimizi buradan paylaşmak isterim”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6340.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Kocasinan 4.5 Milyonluk Parsel Ve Konut Sattı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, parsel ve konut satışından elde edilen gelirin
hizmet olarak Kocasinan’a geri döneceğini söyledi.Kocasinan Belediyesi, ürettiği parsel ve
imar karşılığı edindiği konutları 2886 Sayılı Đhale...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, parsel ve konut satışından elde edilen gelirin
hizmet olarak Kocasinan’a geri döneceğini söyledi.
Kocasinan Belediyesi, ürettiği parsel ve imar karşılığı edindiği konutları 2886 Sayılı Đhale
Kanunu’na göre Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda düzenlenen ihaleyle satışa çıkardı.
Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği toplam 16 parsel, fırın, sosyal tesis ve konut ihalesine
çok yoğun katılım oldu. Đhaleye katılan vatandaşlar Meclis Salonu'yla balkonunu doldurdu.
Başkan Bekir Yıldız, parsel ve konut alan herkese hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Daha sonra bir sosyal tesis, fırın yeri, parsel ve konutun satış ihalesine geçildi. Katılımcıların
kıran kırana pey sürdüğü ve çok çekişmeli geçen ihalede 2 parsel ve fırın yeri alıcı
çıkmayınca ihaleden çekilerek salı günleri yapılan Encümen huzurunda pazarlığa bırakıldı.
Kocasinan Belediyesi, düzenlediği bu parsel ve arsa satış ihalesinden toplam 4 milyon 528 bin
TL gelir elde etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6341.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz
Ortaköylüoğlu:
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Bursaspor galibiyeti sonrasında yaptığı
açıklamada, “Đşimizin zor olduğunun farkındayız” dedi.Ortaköylüoğlu, “Öncelikle takımın
bulunduğu itibariyle zor bir karşılaşmaydı. Galip...

18 Mart 2014 Salı 16:01
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Bursaspor galibiyeti sonrasında yaptığı
açıklamada, “Đşimizin zor olduğunun farkındayız” dedi.
Ortaköylüoğlu, “Öncelikle takımın bulunduğu itibariyle zor bir karşılaşmaydı. Galip
geldiğimiz için mutluyuz” dedi. Ortaköylüoğlu, “Đşimizin kolay olmadığının farkındayız.
Önümüzdeki haftalarda galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Maçlar zor geçiyor ve
durumun farkındayız. Ligin sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye
konuştu.
Ortaköylüoğlu, “Olumsuz sezona rağmen, aldığımız sonuçlara rağmen bizi tribünlerde yalnız
bırakmayan her zaman destekleyen taraftarımıza da teşekkür ederiz” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6342.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Talas Otel Đlçe Olarak Anılmaktan Kurtulacak
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayata geçirilecek projelerle
Talas’ı otel ilçe olarak anılmaktan kurtaracaklarını söyledi.Talas Bahçelievler Mahallesinde
bulunan seçim bürosunda düzenlenen toplantıya katılan...

18 Mart 2014 Salı 15:44

AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayata geçirilecek projelerle
Talas’ı otel ilçe olarak anılmaktan kurtaracaklarını söyledi.Talas Bahçelievler Mahallesinde
bulunan seçim bürosunda düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, büroyu dolduran kalabalığa projelerini ve yeni Talas’ı anlattı.
Palancıoğlu, Talas’ta bulunan sorunları çözdükten sonra, sosyal ve kültürel faaliyetlere
yönelik projeler yaparak Talas’ta yaşayan mevcut nüfusu rahat ettirmeye konforuna yönelik
çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti.‘’Bizim otellerimiz farklı olacak’’Talas faytonu ve
butik otel projelerini toplantıya katılan vatandaşlarla paylaşan Palancıoğlu, ‘’ Turistleri buraya
getirmek için kullanacağımız esnturmanlardan birisi butik otellerimiz. Birkaç marka oteli
buraya getirdiğimiz zaman sadece üniversitelere gelenler değil Kayseri’ye gelen birçok kişide
burada konaklamak isteyecek. Çünkü bizim otellerimiz farklı olacak. Đki katlı taş konak
şeklinde butik oteller olacak, şehir merkezindeki gibi beş on katlı oteller olmayacak. Aynı
zamanda buralara gelenleri Talas’ta tutabilecek bazı faaliyetler yapacağız. Dolayısıyla Talas
canlı bir alışveriş merkezi haline gelecek. Projelerimizi duyan kişiler acaba Talas’a mı
taşınsak diye soruyorlar. Talas’ta yaşayan herkes şehir merkezinde bulunan alışveriş
merkezlerine gidiyor, oralarda zaman geçiriyorlar. Biz nüfusu Talas’ta tutamıyoruz onun için
Talas otel ilçe olarak adlandırılıyor. Đnşallah biz uygulayacağımız projelerle tersine göçü
sağlayacağız. Đnsanlar Kayseri ve ilçelerden buraya gezmeye gelecekler, şehir dışından gelen
turistler şehirden ayrılmadan mutlaka birde bizim ilçemize uğramak isteyecekler’’ diye
konuştu."Palncıoğlu’nda Herkes için bir proje var"Talas’ın ekonomisine yönelikte birçok
faaliyet gerçekleştireceklerini belirten Palancıoğlu, eğitim seviyesini artıracak projeleri de
hayat geçireceklerini söyledi.Talaslı vatandaşların günlük ünlük hayatın stresini üzerlerinden
atabilecekleri projeleri de hayata geçireceklerini söyleyen Palancıoğlu’’ Kadın ve
çocuklarımıza yönelik kreş mantığında kapalı çocuk parkları kuracağız. Annelerin işi
olduğunda yahut soğuk kış günlerinde çocukların rahatça vakit geçirebilecekleri, profesyonel
bakıcıların olduğu ve çocukların kaynaşmasını sağlayacak ortamlar olacak. Bir diğer
faaliyetimiz çevreye yönelik olacak. Evsel atıkları toplayıp ayrıştırarak bunlarında ekonomiye
katacağız’’ ifadelerini kullandı.Ali Dağının etrafını 360 derece dönecek bir yürüyüş, binicilik
ve bisiklet parkuru kuracaklarını belirten Palancıoğlu bu pistte fayton gezisi de
yapılabileceğini ve aynı zamanda günlük üç sefer olmak üzere ücretsiz servis imkânı
olacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6343.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Bünyan'da Çanakkale Zaferi Ruhu Yeniden
Canlandırıldı
Bünyan Camikebir mezarlığındaki Bünyan’lı Çanakkale şehitleri anıtında başlayan törenlerde
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan
Garnizon komutanı Đbrahim Dağlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Bünyan...

18 Mart 2014 Salı 15:41

Bünyan Camikebir mezarlığındaki Bünyan’lı Çanakkale şehitleri anıtında başlayan törenlerde
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Bünyan
Garnizon komutanı Đbrahim Dağlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Bünyan Kaymakamı Engin
Aksal’ın tören alanına gelmesiyle başlayan törenlere Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen, Garnizon Komutanı Đbrahim Dağlı, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural, Đlçe
Emniyet Müdürü Zeki Karslı daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.Saygı duruşu ve Đstiklal
Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Bçvş. Hasan Baybostan konuşma yaptı. Ardından
çelenk sunumu gerçekleştirildi ve Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal ve Protokol üyeleri
Bünyan’lı terör şehitlerimizin mezarlarını tek tek ziyaret ederek dualar okudular.Bünyan Şehit
Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Lisesinde devam eden kutlama programında Edebiyat
hocaları Hatice Kübra Gürpınar, Đsmail Solak ve Eda Arıca’nın birlikte hazırladığı anma
programında öğrenciler şiirler ve tiyatrolarla Çanakkale ruhunu canlandırırken duygulu
anların yaşandığı gözlendi.Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal’ın program bitiminde yaptığı
kısa konuşmada Bünyan Şehit Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Lisesi öğrencilerine
Çanakkale ruhunu canlandırdıkları ve yaşattıkları için teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6344.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Sp Çanakkale Şehitlerini Andı
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan Çanakkale şehitlerini andı.Saadet Partisi
Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan “Çanakkale zaferimizin 99. Yılında o gün şehit olan
askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Cenabı yaratan inşallah bizleri...
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Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan Çanakkale şehitlerini andı.
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan “Çanakkale zaferimizin 99. Yılında o gün
şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Cenabı yaratan inşallah bizleri cennetinde vatan
için şehit olanlarla beraber olmayı nasip eder. 99 yıl önce 14-15 yaşındaki gençler vatanı için,
milleti için, kuranı ve dini için savaşıyorlardı. Bugün için baktığımızda gençler sokak ve
çarşılarda kavga dövüş halindeler” dedi.
Arıkan “99 yıl önce kavga etme gerekçelere baktığımızda bu durumların şuan hiçbirisi ortada
yok. Şimdi insanlar kendi menfaatlerini ve egolarını tatmin etme konusunda gençleri
kullanma hatasına düşüyorlar. Tarih bunların hesabını soracaktık. Bizim bugün dolayısıyla
Saadet Partisi olarak temennimiz 99 yıl önce ki ruh ile gençlerimizin yetişmesi ve bütün
insanların seferber olması kanaatindeyiz. Birlik ve beraberliğin geçmişte olmadığı kadar
gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.
Arıkan “Toplum geçmiş yıllarda hiç bu kadar ikiye ayrılmamıştı. Bu kavga 2 tarafı da
acımasızca birbirine kırdırıyor. Kavga eden tarafları tutma gereksinimi kendimizde
görmüyoruz. Saadet Partisi hakkın tarafında olan bir partidir. Bu Kavgayı çıkaran 3. Bir güç
olduğuna inanıyoruz. Bu gücün adı da Siyonizmdir. Bizim hedefimiz ve planımız Siyonizm’i
bitirme noktasındadır. Kavganın 2 tarafı da Siyonizm’in taraflarıdır. Đnşallah Çanakkale ruhu
yeniden insanlar üzerinde canlanır. Düzen yine eskisi gibi olur diye temenni ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6345.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Büyükşehir'den Yeni Parklar
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve yeniden düzenlenen parklar için
yarın (19 Mart Çarşamba) açılış töreni düzenlenecek.Büyükşehir Belediyesi yanındaki askeri
lojmanların yerine yapılan Büyükşehir Parkı'nda saat...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve yeniden düzenlenen parklar için
yarın (19 Mart Çarşamba) açılış töreni düzenlenecek.Büyükşehir Belediyesi yanındaki askeri
lojmanların yerine yapılan Büyükşehir Parkı'nda saat 16.00'da başlayacak rock konseri ile
start alacak törende ayrıca Karizma Show ve Work out Turkey gibi gösteri grupları sahne
alacak.Saat 18.00'deki protokol konuşmaları ile devam edecek olan açılış töreni ateş, ışık ve
havai fişek gösterileri ile sona erecek.Tören kapsamında yeniden düzenlenen Mimar Sinan
Parkı'nın yanısıra Đnönü Parkı 4. Etap ile Büyükşehir Parkı, Argıncık Kayabaşı Parkı ve Raylı
Sistem Đldem Hattı Parkı'nın açılışı gerçekleştirilmiş olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6346.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Mhp’den Sandık Görevlilerine Eğitim
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri Öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme
Kurulu Üyeleri Halil Öztürk ve Ruhi Ersoy tarafından, sandık görevlilerine eğitim verildi.30
Mart Tarihinde yapılacak Mahalli Đdareler Seçimleri öncesinde...
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Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri Öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme
Kurulu Üyeleri Halil Öztürk ve Ruhi Ersoy tarafından, sandık görevlilerine eğitim verildi.
30 Mart Tarihinde yapılacak Mahalli Đdareler Seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Halil Öztürk ve Ruhi Ersoy tarafından Kadir Has Kültür ve
Sanat Merkezinde, 30 Mart tarihinde sandıklarda görev alacak sandık görevlilerine eğitim
verildi.
Düzenlenen Eğitim Programına Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke, Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Levent Mete, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve
çok sayıda partili katıldı.
Eğitim Programının açılışı konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke,
30 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, geçmiş dönemlerde iktidar partisi
tarafından yapılan usulsüzlük ve oy çalmaların önüne geçebilmek ve sandık görevlilerini bu
konuda bilgilendirmek için eğitim programı düzenlediklerini ifade etti
Yapılan konuşmanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri
Halil Öztürk ve Ruhi Ersoy tarafından Sandık görevlilerine eğitim verildi. Sandık
görevlilerinin, görevlerini çok dikkatli yapmasını isteyen Öztürk, mühürsüz oy pusulası ve
zarfların seçimde geçerli olmayacağı belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6347.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Öğrenciler, Ensar Olma Yolunda
Eskişehir Bağları’nda ki Suriyeli aileleri ziyaret eden Erciyes üniversitesi öğrencileri adeta
günümüzün Ensarları olma yolunda…

19 Mart 2014 Çarşamba 12:32

Geçtiğimiz çarşamba günü, Erciyes Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, Eskişehir Bağları’nda
ki Suriyeli aileleri ziyaret etti. Suriyeli ailelerle yakından ilgilenen Hilal Der'in Başkan
Yardımcısı Celil Tekcan bu ziyaretin daha sağlıklı gerçekleşmesi için öğrencilere yardımcı
oldu. Öğrencilerden Hatice Kübra Kirenci bu ziyaretleri aralık ayından bu yana düzenli olarak
her ay ve farklı bölümlerdeki öğrencilerle gerçekleştirdiklerini söyleyerek; “Amacımız böyle
bir hayra vesile olabilmek ve Efendimiz'in şu hadisi şerifine kulak vermekti: ‘Allah katında
amellerin en makbulü az da olsa devam üzere yapılanıdır.’
Muhacir, Ensar ne demek? Bunu öğrenmenin en iyi yolu; siyer kitaplarından öte bu konuyu
gündemimize, çağımıza hatta şehrimize taşıyarak şuan ki halimize bakıp Kayseri'de bulunan
Suriyeli aileleri görmekti. Đnanıyoruz ki bu dünyada, nerede, ne işte, ne ile meşgul olursan ol
herkese düşen bir görev var. Kendi payınca ve herkes kendi payına düşeni yaptığında bu
dünya daha da güzelleşecek. Ayrıca öğrenci arkadaşlarımızı da bu hayra davet ediyoruz”
şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6348.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

“Avrupa’nın Karanlığı, Bizim Aydınlığımızdır”
Đlim Hikmet Vakfı’nda konuşan Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ramazan Ertürk, “Batıda kilise, bilim adamlarına baskı uygularken doğuda insanlar, rasathane
kurup gök bilimleriyle uğraşıyordu. Dolayısıyla Đslam’da dünya ve ahiret dengesi birbiriyle
bağlantılıdır, birbirinden kopuk değildir” dedi.

19 Mart 2014 Çarşamba 12:40

Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Ertürk Đlim Hikmet
Vakfı’nın düzenlediği Düşünce Akademisi’nde konuştu. Vakfın konferans salonunda
gerçekleşen konuşmada Ertürk, ‘Karşılaştırmalı Đslam ve Batı Düşüncesi’ konusunu anlattı.
Ertürk, yaptığı konuşmada kayıtlara geçtiği kadarıyla tarihsel olarak batı düşüncesinin daha
çok putperest bir toplum olan eski yunanda, mitolojiye dayalı kendi hayal ve düşüncelerini de
merkeze alan, tarihsel gelişimi itibariyle buradan dünyaya yayılan düşünce akımı olarak
tanımlandığını söyledi.
“Yeryüzündeki tüm düşünceler, vahyin kırıntısıdır”
Batılı kaynakların çoğunda durumun böyle başlatıldığını kaydeden Ertürk; “Batılılar, sanki
her şeyi kendiler icat etmiş gibi gösterseler de, asıl kaynaklara baktığımızda (sözlü ve yazılı)
bu düşüncenin doğuda, Mezopotamya da, batının söz ettiği sağlıklı düşüncenin var olduğunu
görüyoruz. Đmam Gazali; ‘yeryüzünde her türlü düşünce kırıntısı, ilahi vahyin kalıntısıdır’
demiştir. Đlahi vahiyle başlayan ve zaman içinde insan düşüncesinin de dahil olmasıyla
gündeme gelen bu düşüncenin doğudan, çeşitli yollar ve vesilelerle (ticaret vs.) batıya
geçtiğini biliyoruz. Mısırlıların astronomi, coğrafya ve diğer alanlardaki başarılarını da
tarihten okuyoruz. Bakın çok çarpıcı bir araştırma; batılıların yazdığı 150 ciltlik ‘dünya tarihi’

kitabında, Rönesans’ın Đslamiyet’in doğuşuyla birlikte başladığı ve bu tarihten itibaren
insanlığın hakiki manada dirilişe geçtiği söyleniyor. Batıda Rönesans öncesi durum nasıldı
ona değinelim. Katolik kiliselerde şu anlayış hakimdi; Hz. Adem’in ilk günahı işlemesi
nedeniyle, tüm insanlar günahkar olarak dünyaya gelir. (yeni doğanların vaftiz edilmesi de
buradan kaynaklanır) Baba Tanrı, bu günahtan tüm insanlığı kurtarmak için, oğul Tanrıyı
yeryüzüne göndermiştir. Oğul tanrı, tüm insanlığı günahlardan temizlemek için kendini feda
etmiştir. Kendini takip eden herkesi kurtarmıştır. (Kuran-ı Kerimde farklıdır)”dedi.
“Tanrı ölür mü?”
Bu temel öğreti çerçevesinde düşüncelerin şekillenmeye başladığını vurgulayan Ertürk, bunun
üzerine “Tanrı ölür mü?” Sorusunun sorulmaya başladığını belirterek sözlerine şöyle devam
etti; “Kilise, bu öğretiyi revize eder, ‘Tanrının bedeni öldü, manevi şahsiyeti yaşamaktadır,
kilisenin kurumsal yapısı, Hz. Đsa’yı temsil ediyor’ düşüncesi oluşturulmaya çalışılır. Tanrı
kimliğini kiliseye taşımak suretiyle, her konuda söz sahibi, karar verici kilisedir. Kilisenin
insanlar üzerindeki gücü ve nüfuzu, insani bir kurumsal yapıdan Tanrısal hüviyete taşınmış
olur. Kilise, mahalle papazlarından, papaya kadar, hiyerarşik bir kuruma dönüşüp, Tanrısal
güce dayalı olarak uzun süre, akla dayalı düşünceleri şiddetle reddetmiş, açıkça söylenmesine
izin vermemiştir. Rönesans döneminde akli düşüncelerin, kilisenin kontrolünde değil, daha
özgür ve bağımsız olması gerektiği, düşünürler tarafından dile getirilir. Sokrates, Aristoteles,
Platon gibi insanlar, bu düşünceleri sistemli hale getiriler.
“kısa zamanda dünyaya yayılan başka bir düşünce göremezisiniz”
Ertürk, doğudaki aydınlanmanın ise, Đslamiyet’in doğuşuyla başladığını hatırlatarak; “Kız
çocuklarının gömüldüğü, fakir fukaranın ezildiği, her bakımdan karanlığın zulmün olduğu bir
dünyada Hz. Muhammed (s.a.v.) geliyor. Düşünün; çölün ortasında susuz kalmışsınız ve biri
size su uzatıyor. Bütün gücünüzle suyu kana kana içmek istersiniz. Đşte Hz. Muhammed’in
getirdiği vahye, insanlık bu kadar muhtaçtı. Getirdiği vahiy öyle adil ki; ‘Zengin fakiri
ezmemeli, faiz kaldırılmalı, kimse haksızlığa uğratılmamalı, kızım yanlış yapsa da ona had
cezası uygularım’ demesi… Kur-an’ın getirdiği mesajlar, insanların dört gözle beklediği
mesajlardı. Bu mesajlar 30-40 yıl gibi bir zamanda üç kıtaya yayılıyor. Bu kadar kısa
zamanda tüm dünyaya yayılan başka hiçbir düşünce/din göremezsiniz. Đspanya Endülüs,
doğuda Hint kıtası, kuzeyde Rusya’nın içleri ve Kafkaslara kadar geniş coğrafyalara
yayıldığını görürsünüz. Bu sadece basit bir fikir yayılması değil. Đnsanların hem gönüllerine,
hem bedenlerine, hem akıllarına, dünya ve ahretlerine hakimiyet kuran bir Din. Hatta şunu
söyleyebiliriz ki, Đslam Dini; insanı topyekun bir bütün olarak muhatap alır ve bütün
varlığının üzerine hâkimiyet kurar. Đnsanın yaşantısı, duygu ve düşüncesi her boyutunu
şekillendirmiştir” şeklinde konuştu.
“Avrupa’nın karanlığı, bizim aydınlığımızdır”
Đslam’ın ilime verdiği öneme de değinen Ertürk, ayetler ve hadisler ışığında bu önemi şöyle
aktardı; “Bazı ayetlerde ‘Bilenle bilmeyen bir olur mu? Akletmez misiniz?’ Buyurulur. Yine
Hz. Muhammed’in; ‘Đlim Çin de de olsa gidip alınız” sözünü hatırlayalım. Burada kastedilen,
ilahi ilimler miydi peki? Đslam medeniyeti her alanda ilim adamı yetiştirmiştir. Đbn-i Sina, Ali
Kuşçu, Harezmi, bunlar sadece birkaçı… Đbn-i Sina’nın tıpla ilgili kitapları batı
üniversitelerinde okutuldu. Hz. Muhammed’in uygulamasına baktığımızda, dünya ve Ahiret
dengesini birlikte yukarılara taşıdığı nazari arka planı var. Batıda kilise, bilim adamlarını
bastırırken doğuda insanlar, rasathane kurup gök bilimleriyle uğraşıyor. Dolayısıyla Đslam’da
dünya ve ahiret dengesi birbiriyle bağlantılıdır, birbirinden kopuk değildir. ‘Allah yaptığı işi
en güzel şekilde ve en iyi şekilde yapar’... Bizler de yeryüzünün halifeleri isek, yaptığımız
işin en iyisini yapmak zorundayız. Öğrencinin ders çalışmaması düşünülebilir mi? Hocanın
dersi anlatmaması, esnafın ürün satmaması, çiftçinin üretim yapmaması olabilir mi? Herkes
bulunduğu yerde yaptığı işi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olmalıdır. Bir sürü
mühendislik fakültemiz ve binlerce öğrencilerimiz var, elektronik, kimya, makina

mühendisleri gibi çeşitli bölümlerimiz var. Fakat aletlerin hiç biri bizim değil! Đlim
teknolojiye dönüştürülür, teknoloji ilim ve düşüncenin maddeleştirilmesidir. Ortaçağ batı için
karanlıktı ama Müslümanların her bakımdan en parlak dönemi, aydınlığın zirvesiydi. Çağların
eskitemediği ilim zirvesiydi…

Hazırlayan: Sümeyra Karatekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6349.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Ekmek kuyruğu değil, sınav kuyruğu
Dün sabahın erken saatlerinde ALES sınav kaydını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler
gördükleri uzun kuyruk karşısında şaşkına döndü.

19 Mart 2014 Çarşamba 12:48

Erciyes Üniversitesi içerisinde bulunan ÖSYM bürosunda dün Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) kayıtlarını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler büyük
bir sürpriz ile karşılaştı. Kayıtların bugün sona ermesi ve internet üzerinden yapılan kayıtların
güncellenme gerekçesi ile kabul edilmemesi bu uzun kuyruğun nedeni olarak görülüyor.
ÖSYM’nin internet sitesinden kaydını gerçekleştirmeye çalışanları, ÖSYM; ‘1 Kasım 2013
tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan Aday Đşlemleri Sistemi üzerinde eksik olan eğitim
bilgileriniz yeni sınav başvurularınız ile birlikte güncellenecektir. Eğitim bilgilerinizde
düzeltilmesi gereken durum varsa ilgili sınavın kılavuzunda belirtildiği şekilde değişiklik
talebinde bulunabilirsiniz” şeklinde uyarıyor. Bugün kayıtların son günü olmasından dolayı
benzer bir yoğunluğun yaşanacağı düşünülüyor.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6350.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

“Türkiye 220 Uygur’u Ülkemize Getirme
Gücüne Sahip”
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk yaptığı açıklama ile
geçtiğimiz günlerde Tayland’da dağlık arazideki gizli kampta yakalanan mültecilerin Çin
zulmünden kaçan Uygur Türklerinin olduğunu söyledi.

19 Mart 2014 Çarşamba 13:00
Uygurtürk, açıklamasında Tayland'da önceki gün gizli bir kampta Türk olduğu iddia edilen
200 mültecinin yakalanmasının ardından Malezya'nın kuzeyinde de yasa dışı yollardan ülkeye
girmeye çalışan ve Türk olduğu iddia edilen 62 kişinin daha gözaltına alındığını ifade ederek,
Türkiye’nin harekete geçmesi gerektiğini kaydetti. Doğu Türkistan’da yaşanan zulmün bir ilk
olmadığını belirten Uygurtürk, “Çin'in sıkıyönetimi altında dini ve kültürel varlığını devam
ettirmeye çalışan Doğu Türkistan'da yalnızca geçtiğimiz yıl 100'den fazla kişi öldürüldü. Çin
halkı ile aynı haklara sahip olmayan Uygurlar, ekonomik fırsatlardan mahrum olduğu gibi,
dini kıyafetlerle kamu alanlarına giremiyor, devlet hizmeti alamıyor. Başka ülkelere kaçmaya
çalışırken yakalanan Uygurların en büyük korkusu Çin'e iade edilmek. 2009 yılında
Kamboçya 20 Uygur'u, BM'nin ve uluslararası insan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen
Çin'e geri göndermişti. Neden iade edilmekten korkmakta diye sorduğumuzda ise Çin
yönetiminin bu insanları idam etmesidir. Tüm insan haklarının ihlal edildiği Doğu
Türkistan’da yaşanan bu sıkıntılar elbette ülkemizin bağımsızlığı ile son bulacak. Bu inançla
inşallah Türk Hükümeti’nin yanı başımızda yaşanan Suriye iç savaşında 1 milyon Suriyeliyi
Türkiye'ye getirme ve kamplara alması, 220 Uygur Türk'ünü de ülkemize getirebilmek adına
bizleri umutlandırmaktadır. Türkiye’nin buna gücü ve imkanı var” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6351.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Esnaf Bbp'ye Oy Đçin Söz Verdi
Büyük Birlik Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Saraçoğlu ve merkez ilçe
belediye başkan adayları Çarşı ve pazar esnafına projelerini anlattı ve oy istedi. Esnaflığa
soyunan ve pazarcı esnafının karavanasına ekmek bandıran adaylar, kentte yeni heyecan ve
gerçek hizmet için değişimin şart olduğunu söyledi. Esnafın desteğini alan adaylar oy için söz
aldı.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanında hafta sonu Şahlanış mitingi ile gövde gösterisi yapan Büyük
Birlik Partisi belediye başkan adayları seçim çalışmalarına ara vermeden devam etti. BBP
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Saraçoğlu, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Av.
Zülfikar Ali Erdoğan, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Đbrahim Özbek tarihi Kapalı Çarşı,
Kazancılar Çarşısı, Yenimahalle semt pazarı ve Eskişehir Bağları esnaf ziyaretleri yaptı.
Esnafın ilgisi ve sevgisiyle karşılanan adaylar, oy için söz aldı.
BBP'li adayların ikinci durağı Yenimahalle semt pazarıydı. Esnaf ve vatandaş ile sohbet eden
adaylar, pazarcı esnafının karavanasına davet üzerine ortak oldu. Tencereye ekmek bandıran
Büyük Birlik Partisi adayları, hem yemek yediler hem de destek istediler. Özellikle
Kocasinan ilçesinin yıllardır hizmetten mahrum bırakıldığını ve aynı sorunun merkez ilçelerin
bazı kesimlerinde olduğunu hatırlatan başkan adayları, Kayseri'ye faydalı hizmetin
gelebilmesi için değişim ve yeni fikirlerin olması gerektiğini söylediler.
Büyük Birlik Partisi Melikgazi Belediye Başkan adayı Av. Zülfikar Ali Erdogan'ın seçim
bölgesi Eskişehir Bağları mahallesine de giden Başkan adaylarına mahalle halkı ve esnaf ilgi
göstererek destek sözü verdi. Kendilerini ziyarete gelen adayları gören BBP'li iki yaşlı partili,
BBP'nin şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak gözyaşlarını tutamadı.
Ülkede karışıklığın vatandaşın kafasını meşgul ettiğini belirten mahalle halkı, Şehit başkan
Yazıcıoğlu'nun bu dönemlerde yaşaması gerektiği fikrinde birleştiler. Merhum Muhsin
Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olduğunu belirten BBP adayı Erdoğan,"Bizler, şehit
başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını devam ettiriyoruz. Bizi de rahmetli gibi görün ve
huzur için bu sefer oylarınızı Büyük Birlik Partisine atalım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6352.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

“Gelin Kayseri’yi
Edelim”

Yeniden

Birlikte

Đmar

Hunat Mahallesi esnaflarını ziyaret eden Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Haşim Özçelik; “Esnaflarımızın değer gördüğü, huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir kayseri
için Saadet Partisine destek verelim. Harç Bizden, Tuğla Sizden. Gelin Kayseri’yi yeniden
birlikte imar edelim” şeklinde konuştu.
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Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan
Adayı Nuh Tosun ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı Hunat Mahallesi
esnaflarını ziyaret etti.
“Üretim ekonomisi şart”
Hunat Mahallesi esnafları tarafından sevgiyle karşılanan Saadet Partili Adaylar esnafların
sorunlarını dinledi. Esnafların çoğu işlerin eskisi gibi olmadığını, böyle giderse birçok
işyerinin kapanacağını belirtmeleri üzerine, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Haşim Özçelik Ülkenin derhal tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçmesi gerekir.
Üretim Ekonomisine geçebilecek partinin ise Saadet Partisi olduğunu belirtti.
“HARÇ BĐZDEN TUĞLA SĐZDEN…”
Özçelik; “Bizim dışımızda üretim yapmayı düşünen, ülkede istihdam sağlayacak yatırımlar
yapmayı düşünen başka parti yok. Diğer partilerin tamamı faizsiz ekonomiye inanmıyorlar.
Ama biz diyoruz ki Faizden kimseye hayır gelmez ve yapılan her şey bereketsiz olur. Böyle
olunca da iş yerleri kapanma aşamasına gelir esnaflar krediye mecbur kalır ve kredisini
ödeyemeyen esnaf işyerini mecburen kapatır. Esnaflarımızın değer gördüğü, huzur ve refah
içerisinde yaşadığı bir kayseri için Saadet Partisine destek verelim. Harç Bizden, Tuğla
Sizden. Gelin Kayseri’yi yeniden birlikte imar edelim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6353.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

‘Çanakkale'yi Anlayamayan Türkiye'yi Asla
Anlayamaz”
Çanakkale Zaferi’nin 99 yıl dönümü vesilesiyle bir basın açıklaması yayınlayan Uzman Diş
Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten; ‘Çanakkale'yi anlayamayan Türkiye'yi asla anlayamaz.’
Đfadelerini kullandı.
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Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten 18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla bir
basın açıklaması yayınladı. Örten, gerçekleştirdiği açıklamada, ‘Çanakkale'yi anlayamayan
Türkiye'yi asla anlayamaz.’ Đfadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Dünya savaş
tarihinin en önemli zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi’nin 99. yıldönümünü
kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak
etmenin onurunu ve heyecanını yaşıyoruz.
Çanakkale Zaferi; vatanımızı işgal ederek Milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyen
devletlere karşı kazanılan bir kahramanlık destanıdır.
Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve
egemenlik aşkının ibret verici destanıdır.
Çanakkale Zaferi, bir etnik kökenin, bir kavmin, ırkın zaferi asla değildir. Çanakkale Zaferi,
Türkiye'nin, Anadolu'nun ve Trakya'nın olduğu kadar dünya üzerindeki tüm kardeş
milletlerin, kardeş halkların, tüm kardeşlerin de zaferidir.
Çanakkale Zaferi, milletimizin zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı inanç, vatan
sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğu büyük bir mücadeledir.
Milletimizin yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini aynı zamanda centilmenliğini
tüm dünyaya göstermiş olması açısından oldukça önemlidir.
Şehitliklerimiz kimlik kartımızdır, tarihin akışını değiştirecek, tarihe yön verecek bir destan
yazılırken, aynı zamanda bizim millet ve milliyet anlayışımızın da adeta manifestosu
yazılmıştır.

Çanakkale Zaferi'nin 99 ncu Yılını kutlarken dedelerimizin bıraktığı miras ile bu aziz vatan
toprakları ebediyete kadar hür ve özgür kalacaktır ve bizlere bu günleri miras bırakanlara
minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6354.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

“Hac Kayıtlarımız Huzurlu Bir Şekilde Geçsin”
Bugün 2007 yılı öncesinde Hac başvurusunda bulunan hacı adaylarının, Hac kura çekilişleri
olacak. Kura sonrası yapılacak olan kayıtlarda hacı adaylarına bazı uyarılarda bulunan Kıyam
Turizm’in sahibi Süleyman Borazan; “Hiç kimsenin acele edipte 23 Mart gecesi sabaha kadar
bekleyip, hem kendisini hem de insanları hem diyaneti huzursuz etmesinin bir manası yok.
Umuyorum bu yıl hac kayıtlarımız huzurlu ve sükunet şeklinde geçer” şeklinde konuştu.

20 Mart 2014 Perşembe 11:25

Bugün 2007 yılı öncesinde Hac başvurusunda bulunan hacı adaylarının, Hac kura çekilişleri
olacak. Bu kura çekilişinden sonra Đnsanlar T.C. kimlik numaralarıyla internet sitelerinden
sonuçları öğrenebilecek. Aynı zamanda 24 Mart’a kadar hangi tur ile gideceklerine karar
verebilecekler. Kıyam Turizm’in sahibi Süleyman Borazan, Kayseri’de de 1200 civarında
kişinin Hac’a gideceğini söyledi. Bu hacı adaylarının %60’nıı Diyanet, %40’nı ise şirketlerin
götürebileceğini kaydeden Borazan, hacı adaylarına bazı uyarılarda bulundu.
“Hoş görüntüler ortaya çıkmıyor”
Her sene bazı üzücü olaylar yaşadıklarını kaydeden Borazan; “Bunlardan bir tanesi bazı
firmaların, hacı adaylarını 23 Mart gecesinden diyanetin kapısına dikerek, sabaha kadar orada
bekletmeleri… Onların sıraya girme nedeni ise; ‘Đlkönce sıraya girip, bir an önce çıkan kura
belgesini alıp anlaştığı firmaya götürmek. Hatta orada çok çeşitli huzursuzluklar ve sıkıntılar
oluşuyor. Hem şirketler açısından hem de diyanet ve hacca gidecekler açısından hiç hoş
görüntüler ortaya çıkmıyor. Bu yüzden biz, Kıyam Turizm olarak çok üzülüyoruz. Yıllardan
beri bunları düzeltmek için uğraştık. Ama bu konuda bir türlü başarılı olamadık” dedi.
“Böyle olmasını arzu etmiyoruz”
Bu sene de 24 Mart’a böyle şeylerin olacağı kanısında olduğunu belirten Borazan, bunu
önlemek adına duyarlı olmaya davet ederek sözlerin şöyle devam etti; ‘Herkes mutlaka hacca
gidecek. Đsteyen çeşitli firmalarla isteyen de diyanetle gitsin gideceği yer belli. Kontenjanda
yer aldığı için açıkta kalma gibi bir durumu da olmayacağı için acele etmeye gerek yok. Bu
konuda duyarlı olmak lazım. Geceden ya da sabahın köründe sıraya girip, insanların hakkını
gasp etmek hiç hoş bir olay değildir. Biz bunun böyle olmasını arzu etmiyoruz.
Önümüzde 4 günümüz olacak. 20’sinde kura çekilecek, 24’üne kadar şirketlerle ve diyanetle
görüşmek için önümüzde 4 günümüz olacak. Bu 4 gün içerisinde herkes firmalarla
görüşsünler, fiyatlarını alsınlar (Aslında fiyatlar diyanetin belirlediği fiyatlar olduğu için aynı
fiyatlar oluyor.). 24 Mart’tan 4 Nisan’a kadar kayıt hakkı var. Bundan dolayı hiç kimsenin
acele edipte 23 Mart gecesi sabaha kadar bekleyip, hem kendisini hem de insanları hem

diyaneti huzursuz etmesinin bir manası yok. Umuyorum bu yıl hac kayıtlarımız huzurlu ve
sükunet şeklinde geçer.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6355.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

O Umuda Özenip Söylenecek Ezgiler Vardır
Bir gün elbet, cellâtların seslerinden utanıp da sevgi ırmaklarına daldığına ve zamanın gül
çağına selam durduğuna, beslediği yüce bir umuda yaslanarak ve haklı olarak şahitlik etmeyi
yeğliyor Sel albümüne adını veren Sel ezgisinde Tamer Duman. Dünyanın ve devranın bir
değirmen misali döndüğünü ve nihayetinde kazancın sarsılmayanlara ait olacağının umudu
ağır basıyor burada bitmezcesine.
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Đman nimetine ermiş olanların, kaybetmeleri ve terk etmeleri mümkün olmayan ve dahi
sözkonusu bile edilmeyecek vasıflarından birisidir umut/ümit etmek. Yüce Rabbimiz aziz ve
kerim olan kitabı Kur’an’da, kullarını her daim umut ve korku/havf ve reca halinde olmaya
yöneltir. Mutedil olup sınırları aşarak haddi zorlamamaya yani.
Mümin yüreklere sahip olan sanatçılarımızın var olageldiğini cümle âlem bilir. Đşte bu
kıymetli sanatçılarımızın, yıllardan beridir sözlerinden sazlarına yol aldırdıkları ezgilerinde,
bu umut sancağını barizce göndere çektiklerini fark ediyoruz. Allahu Teâlâ’dan, yalnızca
kâfirlerin ümit keseceğinin bilgisini verir bizlere Kitabımız yine. Şu halde, bu mümince
tavrın, ezgilerimizde de yer bulması gerekirdi. Đman ettikten sonra salih amellere
sarılmalarının ve birbirlerine hakk ile sabrı tavsiye etmelerinin şuurundaki ehl-i sanat
sakinlerimiz, 80’lerden bu tarafa iş başındadırlar karınca kararınca.
Grup Kıvılcım, Ayrılık Türküsü albümlerinde öyle bir umut iklimine girmişlerdir ki;
umudun silahlarda, savaşlarda, akan kanlarda ve şehidlerde olduğunu haykırmışlardı Umut
adını verdileri ezgilerinde. Aydınlığın gelmesi için, karanlığı def etmenin mücadelesinde
yemin edenlerdir onlar. Ve bunun için de mallarını feda etme, kanlarını toprağa dökme
sevdasındadırlar. Onların umudu, aydınlığadır sözmezcesine.
Yarınlara umut ektiklerini ve yılmadan yürüdüklerini, sonra da dikenli tüm yollarda sabırları
büründüklerini haber veriyordu Grup Kardelen, Kardelen Türküleri ’96 albümlerinin
Sitemim Dağlara ezgilerinde. Ne kadar da sitem dolu sözlere sahip gözükseler de, yarınlarda
sevdalarının yeşerip filiz vermesi adına ve andına ve aşkına, umudun burçlarında yer edinmiş
ışıldayan gözleri. Onların umutlarında sessiz çığlıkların gür sese dönüşmesi, yağmurların sel
getirmesi, rüzgârların estikçe esmesi var durmazcasına.
Kalksam ve Dirilsem ezgi albümünde, Đbrahim Tanrıkulu’nun o naif sesinden Ağlar
ezgisinde dinliyoruz gariplerin, öksüzlerin ve yetimlerin ağıdını. Enginlerde büyütülen en
büyük umuttur bu güzellerin gülümseyecekleri güne ermek, gülümseyeceklerini görmek hiç
ağlamazcasına.

Bir gün elbet, cellâtların seslerinden utanıp da sevgi ırmaklarına daldığına ve zamanın gül
çağına selam durduğuna, beslediği yüce bir umuda yaslanarak ve haklı olarak şahitlik etmeyi
yeğliyor Sel albümüne adını veren Sel ezgisinde Tamer Duman. Dünyanın ve devranın bir
değirmen misali döndüğünü ve nihayetinde kazancın sarsılmayanlara ait olacağının umudu
ağır basıyor burada bitmezcesine.
Grup Mavera, gönlümüzün doğu bağrından Umuda Ağıt yakmış olsa da Azad
Türküler’inde; biliriz ki, o ayağından kan damlayanların, susuzluktan ölecek güllerin
akıbetini bitmeyen umutlar belirleyecektir. Mezarlara sığmayacaktır gömülmek istenen
anılardaki o hep taze duran umutlar. Onları, azmiyle sabır sabır toprağa işleyen bozulmamış
kalp sahipleri menziline kavuşturacak yılmazcasına.
Sonra, umudu albümlerine isim yapan sanatçılarımız var bizim. Aykut Kuşkaya Umut
Sancısı diyerek saz’ına/ud’una sarılmışken yarınların güzel olması için bir vakitler; ağlayarak
dağları delmek, haykırarak fırtınalar koparmak isterken; çaresizliğin bitmesini, gözyaşların
dinmesini beklerken yorulma getirmeyecek dirençli bir yekinmeyle ayağa kalkıyordu umuda
el uzatarak.
Grup Genç ise, Yarının Adı Umut adını layık görmüşlerdi albümlerinin birinin adına.
Dünlerde kalmanın çare olmadığını, yarının umut ve sevinç namını taşıdığını, uykularını
kıyametlerin böldüğü dertlilere sesleniyorlardı. Geçitler dar, seferler zor olsa da; elde ve dilde
ve hep gönülde umut gibi ulvi bir imkân vardır müminler için.
Grup Yürüyüş de, varsa yoksa umut dedikleri, direniş dedikleri, meydanlarda el-Đntifada diye
yumruklarını yükselttikleri -aynı zamanda ilk albümleri olan- Umuda Yürüyüş’ü sevenlerine
kavuşturmuşlardı ciddi ve sevdalı bir yürüyüş seansında. Ol yürüyüş ki, heybesinde her daim
umut gibi bir misafir bulundura, hiç ama hiç bırakmazcasına.
Hasılı, tüm umutlu ezgilerimizden anlıyoruz ki, gece veya gündüz fark etmeden bitmez bizim
savaşımız… Müslümanlar için güzel günler oldukça ve pek yakın; iş, kalkıp dirilmekte ve
direnmektedir a can!
Fatih Pala yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6356.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Kafkas Dernekleri’nden, Gazali Kip’e Destek
Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Gazali Kip, Đlçe Teşkilat Başkanı ve
beraberindeki kalabalık bir ekiple birlikte, Uzun yaylalılar Derneğini ziyaret etti.
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Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Gazali Kip, Uzun yaylalılar Derneğini ziyaret
etti. Ziyareti sırasında açıklamada bulunan Kip; “Bugün burada içinizden birisi olarak; bir
hemşehriniz, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak yanınızdayım. Seçim çalışmalarımız
kapsamında tekrar bu mekânda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu ziyaretler

vesilesiyle aynı zamanda değerli büyüklerimiz ile istişare etmiş oluyoruz. Bizlere verdiğiniz
desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
Gazali Kip, Soçi olimpiyatlarına da değinerek, “Türkiye de yaşayan 7 milyon Kafkas Halkı
görmezden gelinmiş, bütün tepkilere rağmen Soçi kış olimpiyatlarına başta Sayın Başbakan
olmak üzere bakanların katılması ve olimpiyatlar için övgü dolu ifadeler kullanılması, tüm
Kafkas Halkını hayal kırıklığına uğratmıştır. Biz Saadet Partisi olarak bu konudaki
hassasiyetimizi “Olimpiyatlar kan üzerinde değil kar üzerinde yapılmalıdır” başlığıyla
duyurduk, yapılan yanlışlığı basın toplantısı ile tekrar gündeme taşıdık. Ancak üzülerek
söylüyorum ki bu hükümet yerel seçimlerde gelip oy istediği Çerkezlerin hiçbir talebini
dikkate almamıştır” şeklinde konuştu.
Uzun Yaylalılar Derneği Başkanı Ferit Duman ise ziyaret esnasında yaptığı konuşmada,
“Đçimizden bir evladımızın, kendisiyle gurur duyduğumuz bir hemşerimizin ziyareti bizi
ziyadesiyle mutlu etmiştir. Başkanımızın çıktığı bu yolda biz Çerkezler olarak üzerimize
düşeni yapmaya hazırız. Gördüğümüz kadarıyla hiçbir kesimi ayırt etmeksizin yoğun bir
çalışma içerisindeler. Bu kucaklayıcı tavrın Talas için çok mühim olduğunu düşünüyoruz”
ifadelerini kullandı.
Karşılıklı konuşmaların ardından Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Gazali Kip’E
Çerkez kültürünün en önemli sembollerinden olan Kaftan giydirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6357.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

“Diş Problemlerinde Özel Hastaneler Tercih
Ediliyor”
Özel Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten; “Türkiye’de 14 bini özel sektörde, 10
bin civarında hekim ise devlette olmak üzere 24 bin diş hekimi bulunmaktadır. 77 milyonluk
bir ülkede takdir ederseniz ki bu sayının çok yetersiz kalması nedeniyle özel hastaneler tercih
edilmektedir.”
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“24 bin diş hekimi var”
Özel Uzman Diş Hastanesi yöneticileri, basın mensupları ile buluştu. Özel Uzman Diş
Hastanesi’nin düzenlediği programa, Özel Uzman Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Arslantaş, Özel Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten, Özel Uzman Diş
Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Đlhan Karacalar ve basın mensupları katıldı. Programda
konuşan Özel Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten, Özel Kayseri Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmetleri A.Ş. olarak, 6 diş hekimi tarafından 2005 yılında temelleri attıklarını
söyledi. Kayseri’de 17 ünite ile hizmet veren ağız ve diş sağlığı merkezi olduklarını kaydeden
Örten; “Bugün toplamda iki şube, 75 ünit, 20 hekim ve 7 uzman ile hizmete devam

etmekteyiz. Uzman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tam teşekküllü, her türlü ağız ve diş sağlığı
hizmeti verebilen ve yeni yönetmeliğe göre kurulan bir hastanedir” dedi.
Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, özel sektör olarak; özel muayenehane, poliklinik,
Merkez ve Hastane olmak üzere sınıflandırılmış, sağlık hizmeti sunucularından verildiğini de
belirten Örten; “Kamuda ise; ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hekimliği fakülteleri
tarafından bu hizmetler verilmektedir. Türkiye’de yaklaşık olarak 24 bin diş hekimi
bulunmaktadır, bunun 14 bini özel sektörde, 10 bin civarında hekim ise devlette
çalışmaktadır.
77 milyonluk bir ülkede takdir ederseniz ki bu sayı çok yetersiz kalması nedeniyle özel
hastaneler tercih edilmektedir” ifadelerini kullandı.
“Fakültede olmayan donanımlar mevcut”
Özel Uzman Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Đlhan Karacalar ise, 2005 yılında yola
çıktıklarını hatırlatarak; “Bugün geldiğimiz noktada gururla söyleyebiliriz ki Türkiye’de
ikinci bir örneği olmayan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini açtık. Kayseri’ye böyle bir
hastaneyi kazandırdığımız için ekip arkadaşlarımız olarak çok mutluyuz. Çünkü bölgenin
sağlık ihtiyaçlarına cevap veren böyle bir güzel hastane yakışır diye düşündük. Özellikle
yataklı servis olarak birçok Diş Hekimliği Fakültesinde olmayan donanımlar mevcut”
şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6358.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Defineciler Gazdan Zehirlenerek Öldü
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören köyünde define arayan 3 gençten 2’si,
kazdıkları tüneldeki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Burunören
köyü yakınlarında define aradıkları ileri sürülen üniversite...
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Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören köyünde define arayan 3 gençten 2’si,
kazdıkları tüneldeki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Burunören köyü yakınlarında define aradıkları ileri sürülen üniversite
öğrencileri M.Ç., kardeşi R.Ç ve kuzenlerinin bir hafta boyunca yaklaşık 25 metrelik tünel
kazdığı öğrenildi. Uzun bir süredir kazı çalışması yapan gençlerden M.Ç. ve R.Ç. kardeşlerin
içeride oluşan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Gazdan az miktarda
etkilenen diğer gencin ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Olay yerine gelen 112, jandarma, Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve UMKE, tünelde
kalan gençlerin cesedini çıkarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6359.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Şeker Fabrikası'na Teşekkür Plaketi
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nin (ETTO), üniversite ve sanayi işbirliği konusunda
akademisyenler ve sanayicilerin görüşleri alınarak başlatılan Yol Haritası'nın Belirlenme
Çalıştayı'na katkılarından dolayı Kayseri Şeker Fabrikası'na...
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Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nin (ETTO), üniversite ve sanayi işbirliği konusunda
akademisyenler ve sanayicilerin görüşleri alınarak başlatılan Yol Haritası'nın Belirlenme
Çalıştayı'na katkılarından dolayı Kayseri Şeker Fabrikası'na teşekkür plaketi verildi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur, rektör yardımcıları Prof. Dr.
Abdulhakim Coşkun ve Prof. Dr. Hasan Yetim, Teknopark Genel Müdür Yardımcıları
Selahattin Gönülateş'in katıldığı çalıştaya, çok sayıda iş adamı ve akademisyen de katılıp,
çalıştayı takip etmişti.
Düzenlenen çalıştayda, Kayseri Şeker Fabrikası'na da çalıştaya desteklerinden dolayı teşekkür
plaketi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6360.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Gazeteci Mahmut Tursun’un Acı Günü
Gazeteci Mahmut Tursun’un babası Mehmet Metin Tursun hayatını kaybetti.Gazeteci
Mahmut Tursun’un babası Mehmet Metin Tursun, hayatını kaybetti. Tursun'un cenazesi,
cuma namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından...
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Gazeteci Mahmut Tursun’un babası Mehmet Metin Tursun hayatını kaybetti.
Gazeteci Mahmut Tursun’un babası Mehmet Metin Tursun, hayatını kaybetti. Tursun'un
cenazesi, cuma namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından
toprağa verilecek.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’de, yazılı bir açıklama yaparak merhumun yakınlarına
başsağlığı diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6361.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Simurg Ateşi Bu Ay Manisa/Soma’da Yandı…
Mart ayının büyük buluşması için Manisa/Soma’ya yol görünmüştü. Gidiş dönüş 30 saati aşan
bir otobüs yolculuğu ile gül yürekli kardeşlerimle yeniden buluşmak, yeni dostlarla tanışmak,
dostluk ve kardeşlik köprüleri atmak için ruhen hazırdım.
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Bu güzel buluşmaya gitmek için can atıyordum ama ihtiyar bedenim bu yolculuğa
dayanabilecek miydi? Bu kaygılar içinde şehrimizin genç şairlerinden Erkan Öztürk ile
Đzmir’e biletlerimizi bir hafta önce almıştık. Birkaç gün sonra Nevşehir’den Şair Ayşe
Paslanmaz kardeşim de bu yolculuğa katılacağını söylemişti. Cuma saat 19.30 da çok uzun bir
yolculuk için yola revan olduk. Saat 19.30 da başlayan yolculuk sabah saat 8.45 de Đzmir
terminaline indik. Đlk işimiz Soma’da 12.00’da ki buluşmaya yetişmek için ilk işimiz bilet
almaktı. Đzmir’den programa katılmak için gelen şair dostlarımızla terminalde karşılaştık.
9.30’a aldığımız biletle hep birlikte yola koyulduk. Uzun yolculuğun ardından 2.5 saatlik bir
yolculukla Soma’ya vardık. Mehmet Metin Baş kardeşimiz bizi bekliyordu. Kendi özel
arabasıyla bizleri misafirhaneye götürdü.10 Şehir 10 Şair “SĐMURG ATEŞĐ” projesi
çerçevesinde yapılan programın bu ay ki durağı Manisa/Soma ve Akhisar’dı. Elazığ doğumlu
Soma’da yaşayan Şair Mehmet Metin Baş’ın ev sahipliğini yaptığı “Simurg Buluşması” 15-16
Mart 2014 Cumartesi–Pazar günleri Soma Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Soma’daki bu
özel ve güzel programa Yozgat’tan Ahmet Sargın, Kayseri’den bendeniz Ali Özkanlı,
Nevşehir’den Ayşe Paslanmaz, Đzmir’den Birgül Sevil Tekinay, Ankara’dan Gülay Coşkun
Altınsoy, Tokat’tan Hasan Akar, Manisa/Soma’dan Mehmet Metin Baş, Samsun/Bafra’dan
Süleyman Altunbaş, Antalya’dan Şafaknur Yalçın katıldılar. Ayrıca Simurgların can dostu
“Kaliteli Yaşam Uzmanı” Eski Burdur Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Süleyman Coşkuner de
aramızdaydı. Bizleri yalnız bırakmadı. Hayata pozitif bakışı, sözleri ve yaşamıyla neşe
kaynağı güzel yürekli bir kardeşimiz. Hayata hep olumlu bakmanın insan yaşamındaki
önemini söz ve yaşamıyla çevresine gösteriyor. Allah razı olsun.
Değerli Şair-Yazar Ümmiye Yılmaz Erçevik ve eşi Süleyman Erçevik kardeşimizle Balıkesir
Edremit 2. Kaz Dağları Şiir Şöleni – 1. Uluslararası Ankara Kültür ve Sanat Şöleninden sonra
yeniden buluşmak benim için çok değerliydi. Ayrıca Đki gün boyunca gül yüreğiyle bizlere
eşlik eden Yılmaz Gül hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gül yüreklerine selam olsun.
Soma’da ki özel programda şiire sevdalı gül yürekler buluştu. Simurg Şairlerinin katıldığı
özel ve güzel buluşmaya ilçe ve ilçe dışındaki şairlerin de ilgisi büyüktü. Saat 13.30 da Soma
Belediye ziyaretinden sonra Belediye tarafından şairlere öğle yemeği verildi. Yemek sonrası
Soma Öğretmen Evinde 14.00 da başlayan programda şairler eserlerinden örnekler sundular
ve Simurg Ateşi kitabını imzaladılar. Programa katılan şairlere şairlerin kendi resimleri ve
Simurg Ateşi logolu çok özel hazırlanan lale motifli kaftan plaketi bizler için günün büyük
sürpriziydi. El emeği ve göz nuruyla yapılan bu hediyeyi ömrümüz boyunca hatırlayacağız.
Evlerimizin en güzel köşesinde yerini alacaktır.

Programa Soma Kaymakamı Sayın M. Bahattin Atçı, Soma Belediye Başkanı Sayın Hasan
Ergene, SEAŞ Genel Müdürü Sayın Nuri Şerifoğlu, Soma Huzurevi Müdürü Şair Sayın Âlim
Yavuz, TES-ĐS Şube Başkanı Sayın Bedri Demiraslan, TEĐAŞ Eğitim Okulu Müdürü
Hayrullah Saraç, Asoma Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Altın programa katılarak şeref
verdiler. Soma Öğretmenevi Müdürü ve personeline hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz.
Gün boyu devam eden sanat etkinliği şiir ve türkü dinletileriyle devam etti. Şiir ve müzik
ziyafetiyle gönüller mest oldu.
Programın Onur konuklarından olan Đzmir’den ünlü Şair Yalçın Benlican ve eşi Şair Nevin
Koç, Radyocu-Yorumcu Şair Ömer Köroğlu, Ressam Şair Fatma Elvin Öztürk, Şair Zeynep
Özügenç, Đzmir’den programa katılarak şeref veren şair dostlarımız okudukları birbirinden
güzel şiirlerle dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı. Programın onur konukları olan Türk Halk
Müziği Sanatçısı Hülya Yalçınkaya, Ali Bilecen ve Selda Avcı Đzmir Saz Heyetinin eşliğinde
seslendirdikleri eserlerle adeta gönülleri mest ettiler.
Hülya Yalçınkaya kardeşimle ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Gönül güzelliğinin simaya
yansıdığı bu gül yürekle Uluslararası 1. Ankara Kültür ve Sanat Şöleninde aynı programın
konukları olmamıza rağmen görüşüp konuşma imkânımız olmamıştı. Sanatını severek
yapması, sesleri tane tane ve doğru olarak çıkarması, kendine özgü okuyuş tarzıyla programda
gönülleri mest etti. Boğazındaki rahatsızlıktan dolayı ancak iki eser dinleyebildik
kendisinden. Đnşaallah başka zaman daha fazla dinleme imkânımız olur. Pazar günü
yaptığımız sohbeti kolay kolay unutamam. Sanatçı duruşunu, engin yüreğini müşahede ettim
kardeşimin. Rabbim başarılarını, gönül güzelliğini ve yüreğinin sesini daim etsin inşaallah.
Đzmir’den Özen Gülay Atacan, Mehmet Demirel, Salihliden Saz Sanatçısı Zafer Đnce, Fatih
Đnce, Şevket Akar, Durak Şahin, Mahmut Çelik, Ömer Sabri Kurşun, Tahir Eker, Đsfahan Su,
Mehmet Düven, Akhisar’dan Ahmet Güner, Soma’dan Arif Girgin kardeşimiz çiğköfte
ikramıyla şairlere jest yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine Soma’dan Ahmet Ormancı,
Yüksel Ağlar, Đbrahim Yavuz, Güncel Edebiyat Dergisi Yöneticileri Đsmail Bahadır Öz,
Burak Can, Mustafa Çıra, Soma FM Sahibi Cemil Karabiber programa katılarak şeref
verdiler.Akşam yemeğinin Soma Öğretmenevinde yenilmesinden sonra programın daha çok
müzik ağırlıklı bölümüyle devam edildi. Program saat 23.00 a kadar devam etti. Misafirler
kendileri için ayrılan Soma Seaş misafirhanesinde istirahata çekildiler.
Programın başından son ana kadar engin yüreği, samimiyetiyle bizlere çok güzel iki gün
yaşatan Gül Yürekli Şair Mehmet Metin Baş kardeşimize ve eşi Sevcan Baş’a çok teşekkür
ediyoruz. Allah razı olsun. Biz kendilerinden memnun olduk. Rabbim de onlarda memnun
olsun. Mükemmel bir organizasyon oldu. Organizasyona emek ve destek veren tüm
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Programın başından
sonuna kadar 2 gün boyunca her anı video ve fotolarla ölümsüzleştiren Mehmet Erdoğan
kardeşimize sonsuz teşekkürler. Emeğine ve yüreğine sağlık. Yazımda isimlerini unuttuğum
kardeşlerim olduysa haklarını helal etsinler.
Pazar günü sabah saat 9.30 da emeğin başkenti, Soma’nın göz bebeği, elektrik üretiminin
önemli bir bölümünü karşılayan SEAŞ Elektrik Santralinin Genel Müdürü Sayın Nuri
Şerifoğlu’nun şairlere vermiş olduğu kahvaltı ile başladı. Soma Linyit tesisleri gezildi.
Çekilen fotoğraflarla bu güzel anılar geleceğe taşındı. 1981 yılında hizmete giren Soma
Termik Santrali (SEAŞ) 1000 MW yaklaşan üretim gücüyle, ülkemizin aydınlanmasında
önemli yere sahip olmaktadır... EÜAŞ a bağlı kuruluşun genel müdürü Nuri Şerifoğlu çok
başarılı bir yönetici olarak hizmetlerine devam ediyor. Yaklaşık 1200 kişiye istihdam
sağlayan bu güçlü kuruluşta olmamıza Somaya gelişimize anlam katan sayın genel
müdürümüze ve diğer değerli yöneticilerimize teşekkürler ediyoruz.
Daha sonra Simurg Ateşi için Soma’ya gelen usta şairler Soma Huzurevini ziyaret etti. Đlçeye
hâkim bir tepede, yeşillikler içindeki bu nadide kurum her yönüyle dikkatimizi çekti.
Temizliği, hastalara karşı gösterilen ilgi, alaka sevgi ve saygı mükemmeldi. Yaşlılar Haftası

programı çerçevesinde huzurevini ziyaret eden şairleri kapıda karşılayan kendisi de şair olan
Kurum Müdürü Âlim Yavuz Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Huzurevi hakkında
bilgiler verdi. Yaşlılar ile bir araya gelerek sohbet eden usta şairler daha sonra şiirlerini
yaşlılar için okudular. Şair Yalçın Benlican ve Ömer Köroğlu’nun okuduğu şiirler büyük
beğeni topladı. Şairler program sonunda huzurevi girişinde hatıra fotoğrafı çektirerek o günü
ölümsüzleştirdiler. Huzur evinde büyükler ziyaret edildi. Huzurevi sakinleriyle yapılan
samimi sohbet, saz eşliğinde okunan şiirler ve türkülerle anlamlı saatler geçirerek mutlu
olduk. Huzurevi Müdürü Şair Âlim Yavuz’un kurumun başında olması hastalar için çok
büyük bir şans. Kardeşimizin değerli bir şahsiyet olmasının hastalar üzerindeki etkileri ve
kurumun işleyişindeki güzelliği gördük. Huzurevinin terasında yediğimiz yemek bir
harikaydı. Yediğimiz tavuk anlatılmaya değerdi. Kuruma müdüründen en alt birimde çalışan
tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.
Öğle yemeğinden sonra Akhisar “Bi-Kahve” şiir dostlarıyla buluşmak için yola çıktık. Saat
15.00 da başlayan programda okunan şiirlerden daha çok bizleri ağırlayan güzel yürekli gönül
dostlarımızın izzet, hürmet ve ikramlarıyla çok mutlu olduk. Yıllardır sanaldan görüştüğüm
narin ve nadide gül yürekli Alev Ersöz YÜKSEL kardeşim, Đlhan KORUYUCU hocam, Đhsan
ÇAYBAŞI kardeşim ve diğer değerli dostlarla buluşmanın güzelliğini yaşadık. Akhisar’a ait
bizlere ikram edilen “Cilveli Kahve” görülmeye değerdi. 16 Mart 2014 Pazar Günü BĐKahve Şiir Günleri 9. Etkinliğine “Đzmir Sanatseverler Topluluğu” ve “Simurg Ateşi
Grubu” katıldı.
Programa Katılan Şairler: Nurten Can, Turan Atasever ve eşi, Ertur Özkırım, Hikmet
Somdal, Đsmail Demirel, Ömer Sabri Kurşun, Tahir Eker, Mehmet Güven, Kamber Öcel,
Uğurcan Zambak, Kemal Esenoğlu, Mehmet pekel, Yakup Timaç, Ahmet Güler, Đhsan
Çaybaşı ve eşi, Alev Ersöz Yüksel, Đlhan Koruyucu ve Eşi, Yalçın Benlican ve eşi Nevin Koç,
Fatma Elvin Öztürk, Ömer Köroğlu, Süleyman Coşkuner, Ümmiye Yılmaz Erçevik ve eşi
Süleyman Erçevik, Özay Gülay Atacan, Hülya Yalçınkaya, Zeynep Özügenç Ali Bilecen,
Mehmet Metin Baş ve eşi, Ali Özkanlı, Ayşe Paslanmaz, Şafaknur Yalçın, Ahmet Sargın,
Süleyman Altunbaş, Birgül Sevil Tekinay, Hasan Akar ve eşi Emine Seçkin Akar, Gülay
Coşkun Altınsoy katıldılar.
Programdan ayrılmadan önce ev sahibi Şair Mehmet Metin Baş kardeşimiz Soma
Belediyesince şairler için hazırlanan Soma’yı tanıtan kitap, cd ve yöre helvasının olduğu
hediye paketlerini sundular. Mehmet Metin Baş kardeşimize ve Soma Belediyesine
şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Sohbet ve şiir dinletisinden sonra ayrılık vakti
gelmişti. Dostlarla vedalaşarak uzun yolculuğun dönüşü için yine yol görünmüştü. Saat 18.00
da Đzmir’e doğru hareket ettik.
Kimi dostlar sat 20.30, kimi 21.00 kimi 22.00 da memleketlerine doğru hareket ettiler. En son
Erkan kardeşimle 23.00 da Kayseri otobüsüne binerek bu güzel programa son noktayı koymuş
olduk. Pazartesi saat 12.15 sularında şehrimize sağ selamet geldik.
Simurg Ateşi bakalım önümüzdeki ay hangi şehrimizde yanacak. Đzmir olacak görünüyor
ufukta. Hayırlısı olsun… “SĐMURG ATEŞĐ”nin gül yürekleri bakalım hangi güzelliklere
şahit olacak ve hangi dost yüreklerle tanışacaklar…
Amaç kültür, sanat ve edebiyat adına birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk ateşini yakmaktır.
Ben değil “BĐZ” diyerek nefisin aldatmasından, benlikten, fitne, fesat ve iftiralardan uzak şiir
dolu günlerde buluşma dualarımla…
Hazırlayan: Ali Özkanlı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6364.html
Erişim Tarihi: 21.03.2014

Doğu Türkistanlılar Nevruz’u Kutladı
Nevruz bayramı, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Birliği tarafından coşku ile kutlandı.Bağımsız
Doğu Türkistanlılar Birliği Binası’nda düzenlenen kutlamaya, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,.
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Nevruz bayramı, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Birliği tarafından coşku ile kutlandı.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Birliği Binası’nda düzenlenen kutlamaya, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đl Emniyet Müdürü
Mustafa Aydın, ve davetliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Birliği Başkanı Erkin Beğ
Uygurtürk, “Nevruz çiçeğinin ifade ettiği anlamı bizim genç kardeşlerimize anlatmaktır.
Nevruz çiçeği yalnız yetişir, zor büyür ve dirençlidir. Doğu Türkistanlılar da bu esaretle
direnmeye devam ettiği sürece biz bu devri sürdüreceğiz. Nevruz tarihte Türklerin bayramıdır.
Herkes istediği gibi kutlayabiliyor ama Ergenekon’dan çıkışı temsil eder, kardeşliği temsil
eder, Doğu Türkistan’dan da Kaşgarlı Mahmut zamanında Nevruz koşaklarının olduğunu
biliyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Allah nice güzel günlerde,
özgürlüğümüzün olduğu, ezanlarımızın hür bir şekilde semalarda okunduğu, bayrağımızın
dalgalandığı güzel günler göstersin. Daha kötüye götürmesin. Hepimizin bildiği gibi bize ait
dünya dediğimiz, bizim değerlerimizi taşıtan dünyada sıkıntı var. Bizim ana yurdumuzda,
Kafkaslarda sıkıntı var. Kan var, gözyaşı var. Neredeyse her türkü sıkıntı bizim
coğrafyamızda. Fakat batı aleminde rahatlık ve keyif var. Zor bir durumdayız. Đnşallah Allah
bizlere yardım eder. yeniden düştüğümüz yerden kalkarız” ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’de Nevruz bayramının tüm dünyada coşku ile kutlandığını
söyledi. Düzgün, “Nevruz Bayramı tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de kutlanıyor. Bugün
üniversitemizde Nevruz kutlamalarına katıldık. Gerçekten Kayseri’de Nevruz çok daha farklı
bir şekilde kutlanıyor. Erciyes Üniversitesi bünyesinde birçok Türk coğrafyasından
gençlerimiz bugün gerçekten çok güzel hazırlıklar yapmışlar. Bütün Türk dünyasının
ortaklaşa hazırlamış olduğu program gerçekten beni çok duygulandırdı. Bu akşamki
programda öyle. Nevruz’un ilk doğuş yerlerinden olan Türkistan’da, bugün Türkistan’dan
gelen kardeşlerimiz ile bunu kutlamak, Nevruz’un anlam ve önemini sizlerle kutlamak
gerçekten çok önemli” dedi.
Protokol daha sonra, Nevruz ateşini yakarak üzerinden atladı. Demir döven protokol, yumurta
kırma yarışı düzenledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6365.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Candan Erçetin Kayseri'de
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Kayseri'de hayranları ile buluştu.Özel bir hastanenin programı
dahilinde Kayseri'ye gelen ünlü sanatçı Candan Erçetin, seslendirdiği birbirinden güzel
şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı....
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Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Kayseri'de hayranları ile buluştu.
Özel bir hastanenin programı dahilinde Kayseri'ye gelen ünlü sanatçı Candan Erçetin,
seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık
2 saat süren konserde Candan Erçetin'e söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6366.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

En Güzel Buzağı Yarışması
Kayseri'de düzenlenen 9. Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 'En Güzel Buzağı
Yarışması' yapıldı. Yarışmada, Montofon ırkında Melikgazi Đlçesi Gürpınar Köyünden
Mustafa Erkan, Simental ırkında Talas Đlçesi Koçcağız köyünden...
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Kayseri'de düzenlenen 9. Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 'En Güzel Buzağı
Yarışması' yapıldı. Yarışmada, Montofon ırkında Melikgazi Đlçesi Gürpınar Köyünden
Mustafa Erkan, Simental ırkında Talas Đlçesi Koçcağız köyünden Cafer Eldaş, Holstayn
ırkında Tomarza Đlçesi Cücün köyünden Adem Sarıkurt'un buzağıları birinci oldu. Yarışmada
dereceye giren buzağıların sahiplerine çeşitli ödüller verildi.
Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin 400 firmanın katıldığı Dünya Ticaret Merkezi'ndeki "9.
Kayseri Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışını TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Vali
Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Ahmet Öksüzkaya yaptı.
TBMM Başkanvekili Yakut ve Vali Düzgün "En Güzel Buzağı Yarışması"nda dereceye giren
üreticilere ödüllerini verdi.

Kayseri Tarım fuarına üreticilerin katkısını sağlamak adına Kayseri genelinde buzağı
yarışmasının üçüncüsünü düzenleyen Kayseri Đli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı
Ünay Çakı, 2014 yılında buzağı güzellik yarışmasına 16 yarışmacının katıldığını ve yapılan
yarışma sonunda Birlik tarafından birincilere süt sağım makinesi, ikincilere buzağı kulübesi
diğer katılımcılara da birer adet çeyrek altın hediye edildiğini belirtti.
2001 yılında kurulan Kayseri ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin üye sayısının 2 bine
ulaştığını belirten birlik Başkanı Ünay Çakı, ''Üye sayımız arttıkça karşılaşılan sorunlara
birlikte çözüm aramaktayız günlük olarak 130 tonu aşkın süt toplamaktayız. Birliğimize
kayıtlı 2 bin işletmede sürü sayımız 135 bine ulaşmıştır. Kayseri genelindeki hayvan
varlığının toplamı 230 bin olup Birliğimiz tarafından üyemiz olsun ya da olmasın tüm
küpeleme ve tohumlama işlemlerini de yürütmekteyiz. Süt üreticilerimizin karını artırmak
adına soğuk süt zinciri ağını kurmak suretiyle üreticilerimizin sütlerinin Türkiye Süt Konseyi
tarafından belirlenen fiyat üzeride sütlerinin değer bulması sağlanmaktadır. Ayrıca Birlik
olarak yaptığımız ticari işlemlerden dolayı aylık olarak ortalama KDV, Stopaj gibi
vergilerden dolayı 210 bin TL devletimize vergimizi de ödemek suretiyle katkı
sağlamaktayız'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6367.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı
Palancıoğlu Her Yerde
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Seçim hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, aynı gün içerisinde katıldığı birçok toplantı ve etkinlikte Talaslılarla
projelerini paylaşmaya, isteklerini dinlemeye ve Talaslıların...
Seçim hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, aynı gün içerisinde katıldığı birçok toplantı ve etkinlikte Talaslılarla
projelerini paylaşmaya, isteklerini dinlemeye ve Talaslıların desteğini almaya devam ediyor.
Yerel seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen çalışmalarına aralıksız hız kesmeden devam
eden AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gün içerisinde yoğun
bir programla katıldığı toplantı ve etkinliklerle Talaslılarla buluşmaya devam ediyor. Katıldığı
programlarda projelerini paylaşan Palancıoğlu, hem projeleriyle hem de donanımıyla
vatandaşların desteğini alıyor.
Katıldığı apartman toplantısında konuşan Palancıoğlu, Talas’ın birçok mahallesinde bulunan
boş atıl kalmış arazileri temizleyerek yeşil alan ve park ihtiyacını gidereceklerini, insanların
nefes alacakları sosyal alanlar ortaya çıkaracaklarını söyledi. Talaslıların beğenisine sunduğu
yirminin üzerindeki projesini toplantıya katılan vatandaşlarla paylaşan Palancıoğlu,
’’Projelerimize ilaveten yapacağımız farklı uygulamalar da var. Bunlardan bir tanesi
uygulaması zor olmasına rağmen çevreye çok büyük katkılar sağlayacak bir proje. Hemen

hemen her mahallemizde başıboş, çöp dökülen, moloz yığını haline gelmiş araziler var.
Bunlar ya mirastan dolayı parçalanmış araziler, ya hazine arazisi ya da müteahhitlerle
anlaşmayı bekleyen araziler. Bunların mülkiyet sahibiyle irtibata geçip resmi yazı ile
temizlenmesini isteyeceğiz. Eğer temizlenmez ise biz temizleyip arsa sahibine vergi olarak
yansıtacağız. Bu zaman alıcı bir prosedür olabilir ancak bunu yaptığımızda göreceksiniz yeşil
alan anlamında daha nitelikli bir Talas’a kavuşmuş olacağız’’ diye konuştu.
Katıldığı diğer programlarda da Talas projelerini anlatan Palancıoğlu, Türkiye’de bir ilk
olacak Kamu havacılık lisesi, kapalı çocuk parkları ve Talas’ın turizm potansiyeline yönelik
fayton ve butik otel projeleriyle vatandaşın takdirini topladı. Mevcut eksiklere yönelik çözüm
çalışmaları ve gayretiyle dikkatleri üzerine çeken Palancıoğlu daha önce Talaslılara verdiği
okul, cami ve sağlık ocağı müjdelerini toplantılarda yineleyerek Talaslıların desteğini arkasına
aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6368.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Saadet Partisi Yeşilhisar'da
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı, ''Şahlanış Mitingi''ni bu sefer Yeşilhisar ilçesinde
düzenledi. Mitingde konuşan Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haşim
Özçelik, ''Hizmet için oylarınıza talibiz'' dedi.Yeşilhisar...

22 Mart 2014 Cumartesi 09:19

Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanlığı, ''Şahlanış Mitingi''ni bu sefer Yeşilhisar ilçesinde
düzenledi. Mitingde konuşan Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haşim
Özçelik, ''Hizmet için oylarınıza talibiz'' dedi.
Yeşilhisar meydanında düzenlenen mitingde konuşan Saadet Partisi Yeşilhisar Belediye
Başkan adayı Mükremin Çuhadar, sayı, sevgi ve birliktelik olmadan hiçbir hizmetin
üretilemeyeceğini, göreve geldikleri takdirde, ilk önce insanlar arasındaki saygı, sevgi ve
birlikteliği sağlayacaklarını bildirdi. Çuhadar, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin, diğer
seçimlere göre farklılığı bulunduğunu, bu seçimlerde Yeşilhisar'ın ya Milli Görüş
belediyeciliğiyle yeniden buluşmayı tercih edeceğini ya da eski düzenin devam edeceğini
vurgulayarak, ''Bizler hizmet için göreve talip olduk. Eğer bize görev verirseniz, Yeşilhisar
için ürettiğimiz projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz ve Yeşilhisar'ın ekonomisini ayağa
kaldıracağız. Yeşilhisar'ın Allah vergisi bir özelliği var. Topraklarımız çok verimli ve çok
güzel ürünler yetiştiriyoruz. Bu ürünlerin çeşitlenmesi ve bolca üretilmesi adına
geliştireceğimiz projelerimizi uygulayacağız. Bununla birlikte, ilçemize sebze ve meyve hali
kuracağız. Ürünlerimizi koyacağımız depomuz var ama çalışmıyor, bunu faaliyete
geçireceğiz. Sebze ve meyve halimiz aracılığıyla, üreticimizin ürünlerini değerinden alıp
tüketiciye ulaştıracağız. Şehir merkezinde bir Gençlik Merkezi kuracağız ve gençlerimizi
manevi yönden destekleyeceğiz. Yeşilhisarımızı adına uygun yeşil bir ilçe olarak imar etmek,

insanlarımızın mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak için göreve talibiz'' diye
konuştu.
Mitingde halka hitap eden Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haşim
Özçelik de, 1989 seçimlerinde Milli Görüş belediyeciliğinin 5 büyük şehirde göreve geldiğini
ve bu 5 büyükşehirde görev yapan Belediye Başkanlarının Fatih Sultan Mehmet gibi gönülleri
fethettiğini ifade ederek, ''1994 yılında Milli Görüş, büyük bir zaferle seçimlerden çıktı,
neredeyse seçimlerden birinci parti çıktı. Türkiye'de yaşayan nüfusun yüzde 65'ine hizmet
götürdü. Biz yeniden o mutlu ve huzurlu günler için göreve talip olduk. Bizim zihniyetimizde
belediyeler, garson belediyelerdir, yani hizmet eder. Gardiyan belediye olamaz. Şimdi
çiftçimiz 8-9 kilo buğday satarak 1 litre mazot alıyor, o zaman 2 kilo 800 gram buğday
satarak mazot alabiliyordu. Asgari ücretle 43 tüp alınırken, şimdi 10 ya da 11 adet tüp
alınabiliyor. Đşsizlik had safhaya gelmiş durumda. Đşçimiz, memurumuz, çiftçimizin hali
perişan. Bizler hizmet için oylarınıza talibiz'' ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik ve Yeşilhisar Belediye
Başkan adayı Mükremin Çuhadar, mitingin ardından alanda bulunanlara ve görevli polislere
karanfil verdi. Öçzelik ve Çuhadar, daha sonra esnafı da gezerek karanfil dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6369.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı
Palancıoğlu'ndan Talasgücü Spor'a Ziyaret
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talasgücü Spor’u ziyaret
etti.Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talasgücü Spor’u Harman Mahallesi’nde...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talasgücü Spor’u ziyaret etti.
Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talasgücü Spor’u Harman Mahallesi’nde bulunan tesislerinde
ziyaret etti. Takım oyuncuları ve teknik heyetle tanışan Palancıoğlu, yabancı oyuncularla
Đngilizce sohbet etti. Takımın sıkıntılarını dinleyen Palancıoğlu, “Melikşah’ın arkasına
‘Sporcu Fabrikası’ adında bir spor salonu yapılacak. O taraflarda en büyük sorun arsa ama
üniversiteden böyle bir arsa tedarik edebilirsek ortak bir takımda kurulabilir. Bunun yanı sıra
ferah bir alana spor tesisi yapmayı düşünüyoruz. Bu tesis sadece futbol sahası değil, koşudan
yürüyüşe çok amaçlı olacak” ifadelerini kullandı.
Palancıoğlu sportif faaliyetlerin her zaman arkasında olacağını belirterek, "Çocukların ve
gençlerin gelişimi için nitelikli tesisler inşa ederek onları zararlı alışkanlıklardan uzak
tutmamız gerekiyor. Kahvehanelerden gençlerimizi buralara çekersek geleceğimize vizyon

kazandırmış oluruz. Şehrin kültürel kalkınması için sporculara ve teknik heyete büyük iş
düşüyor” ifadelerini kullandı.
Sporcular Palancıoğlu’ndan maçlarına gelmesi için söz istedi. Daha sonra tesis sahasına inan
Palancıoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6370.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Eskişehir Bağlarında Coşku, Sevgi Seline
Dönüştü
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh
Büyükkılıç, Osmanlı mahallesinde düzenlenen toplantıya katıldı.Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’a Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh
Büyükkılıç, Osmanlı mahallesinde düzenlenen toplantıya katıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde
bulunan Osmanlı, Selçuklu ve Danişmentgazi mahallesinde oturan vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi.Vatandaşların alkışları ve tezahüratları eşliğinde salonu gelen Başkan Memduh
Büyükkılıç, ”Bizlere her zaman destek oldunuz. Yokluk gününde kıtlık gününde yanımızda
hep siz vardınız. Size hizmet etme imkanını bize veren Allah’a şükürler olsun.Yaratılanların
en şereflisi insana hizmet etmenin onurunu gururunu yaşıyoruz" dedi. AK Parti Melikgazi Đlçe
Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ın yanı sıra ,AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas,Kadın kolları başkanı
Selma Kocaoğlu,Gençlik kolları üyeleri,Belediye Meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.
30 Mart seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizen
Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas “Oyunuza ve sandığınıza sahip çıkın. Belediye
Başkanımız Memduh Büyükkılıç yaptığı hizmetler ile bizlerin ve sizlerin yüzünü her zaman
ağartmıştır. O yüzden şimdi sizlerin karşısına çıkıp alnımızın akı ile hizmetlerimizi
anlatıyoruz. Sizlere hizmetin sevdalısı Başkanımıza ve meclis üyesi adaylarımıza 30 Mart’ta
sandığa giderek sahip çıkın ve destek verin. Destek verin ki, hizmetimiz sürsün, Kayseri ve
Melikgazi büyüsün" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, "1994 yılı şehrimiz
için bir milattır.O günden bu güne insanlığa hizmetin sevdalısı kadrolar iş
başında.Kamunun,kimsesizin,yetimin hakkını gözeten, kimsesizin kimsesi olmayı kendine
görev bilen, birbiri ile çatışan değil,dayanışan ekip iş başında.Melikgazi Belediyesi olarak çok
şükür borcu olmayan belediyeyiz. Birçok belediye işçisinin maaşını ödemeye zorlanırken,
bizler hizmetten hizmete yatırımdan yatıra koşuyoruz.Çünkü bizim Allah’a şükür kara

deliklerimiz yok. Melikgazi Belediyesi güler yüzlü ekibi ve 520 bin nüfusu ile ülkemizin en
önemli metropol ilçelerinden birisi haline geldi" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6371.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinden
Huzurevine Ziyaret
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan
Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle huzurevini ziyaret ederek, yaşlıların ellerini öperek
gönüllerini aldılar ve huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler.Çocuk...
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan
Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle huzurevini ziyaret ederek, yaşlıların ellerini öperek
gönüllerini aldılar ve huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler.
Çocuk Meclisi üyeleri, Huzurevi ziyareti ile hem anlamı bir ziyaret gerçekleştirmiş oldular,
bu gönül insanların ziyaret edilmesi gerektiğini çünkü onların yalnız olmadığının hissedilmesi
gerektiği söylediler. Yapılan etkinlikte çocuk meclisi üyeleri tarafından huzurevinde kalan
büyüklerin elleri öpülerek, çeşitli hediyeler verdiler. Kendilerini torunları gibi görmeleri
isteyen Çocuk Meclisi Üyeleri Huzurevi Sakinlerin özellikle hafta sonları ziyaret edilmek
istediklerini ve yalnız olmadıklarının bilinmesini istediklerini kaydettiler. Çocukların bu
duyarlılıkları karşısında zaman zaman duygu dolu anlar yaşanırken, çocukların gösterisi
huzurevi sakinleri tarafından büyük alkış aldı.
Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan ve yaşlıların tek beklentisinin sevgi
olduğunu, dünyaya getiren, büyüten bu değerli insanların her gün hatırlaması gerektiğini
belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Fırsat buldukça huzurevi, çocuk
yuvası gibi kurumları ziyaret ederek toplumda onların yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz.
Bizler gönül dostu bu topluluğun birer üyesiyiz. Birlikte yaşıyoruz. Bir çok sebepten dolayı
huzurevinde kalan bu yaşlı büyüklerimizin her zaman hayır dualarını almalı ve evlat olarak
onlara her şeyin en güzelini yaşatmak için elimizden gelini yapmalıyız. Bizler kimsesizlerin
kimsesiyiz. Bu vesile ile bende büyüklerimizi saygı ile ellerinden öpüyor, birlikte mutluluk ve
huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum” dedi.
Çocuk meclisinin huzurevi ziyaretlerine Erciyes Üniversitesinde okuyan ve Melikgazi Kız
Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler’de eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6372.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Chp’den ‘sucuk’ Protestosu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki arasında
devam eden mahkemenin, Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandığını iddia...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki arasında
devam eden mahkemenin, Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandığını iddia etti. Đddialara cevap ise
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Savruk'tan geldi. Savruk, ''Bir
davada Yargıtay tashihi karar sonucu verdiği için ödenecek miktarda indirim yapıldı” dedi.
Forum Kayseri önünde toplanan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, CHP Kayseri Đl
Başkanı Mustafa Ayan ve partililer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yürüdü. Burada bir
basın açıklaması yapan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki arasında
devam eden mahkemenin, Kılıçdaroğlu’nun aleyhine sonuçlandığını iddia etti. Kulkuloğlu,
“Bildiğiniz gibi 11 Aralık 2012 günü Mehmet Özhaseki, boynuna doladığı sucuk zincirleri ile
bir aşevi bahçesinde basın mensuplarının karşısına geçip, Kılıçdaroğlu’na tongaya bastığını ve
kendisine kılavuzluk edenlerin yalan söylediğini defalarca anlatmamıza karşılık, Kemal bey
suçlamaları sürdürerek yanıltıldı. Hukuk yoluyla CHP genel başkanına, Milletvekili Şevki
Kulkuloğlu’na ve Atilla Kart aleyhine açtığımız tazminat davalarını kazandık. 80 bin TL
tutarındaki tazminatın ilk taksiti olan 20 bin TL’yi peşin aldık. 3.5 ton sucuğun bir bölümünü
peşin, geriye kalanını veresiye alıp, Kayseri halkına sucuk yediriyoruz. Keyifliyiz’ demişti.
Kazandığı tazminatın ilk taksiti 21 bin TL ile 15 aşevinden ekmek alan 2 bin ve yemek alan
bin 500 olmak üzere toplam 3 bin 500 aileye paketlenmiş birer kilo sucuk dağıtılmıştı. 3 bin
500 aileye dağıtılan ve Büyükşehir Belediyesinin amblemini taşıyan etikette ise, ‘Değerli
hemşehrilerim, sizlerin de hatırlayacağı gibi bir müddet önce CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, belediyemiz ve şahsım hakkında iftiralarda bulunmuştu. Aradan geçen zaman
içerisinde hukuki işlem tamamlandı. Söylediklerini iftira olduğu kesinleşti’ şeklinde bir
açıklama yazmıştı. Haseki, Kayseri halkını kandırmak için ipe sapa gelmez yalanlara
başvurmuştu. Onun bu yalan yanlış kılavuzu ile de 2012 bütçe görüşmeleri esnasında
Başçalan, TBMM kürsüsünden tüm Türkiye’ye Kayseri Büyükşehir Belediye başkanının
kazandığı tazminat paraları ile sucuk dağıttığını ilan etmişti. Bizlerde o zaman kazanıldığı
iddia edilen tazminatlarla ilgili henüz Yargıtay aşamasının tamamlanmadığını, borç yiyenin
kesesinden yediğini hatırlatarak, Yargıtay tarafından kararın bozulabileceğini söylemiştik.
Genel başkanımızın 13.12.2010 tarihli bütçe konuşmasında açıkladığı, Büyükşehir Belediyesi
odaklı yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak sayın Kılıçdaroğlu’nun 04.12.2011 tarihinde
Đzmir’de yaptığı bir konuşmaya istinaden, Özhaseki’nin avukatı 13.12.2011 tarihinde
mahkemeye başvurmuştu. 25.06.2010 tarihinde mahkeme 15 bin TL tazminata karar vermiş
ve Özhaseki’nin avukatı dosyayı icraya koymuştu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun avukatı da

tazminatın yanı sıra faiz, vekalet ücreti, dava ve icra masrafları dahil olmak üzere, toplam 21
bin 146 TL’yi 8.8.2012 tarihinde icraya yatırıp, dosyayı temyiz etmişti. Ancak Özhaseki,
hukuk tanımadan sanki dava kesinleşmiş gibi baskın basanındır diyerek, Başçalanı ve Türk
milletini aldatarak sucuk dağıtmıştı. Gelinen noktada, Yargıtay 4. Hukuk Dairesitemyiz
sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu’nu haklı bulmuş ve Özhaseki aleyhine kararı 20.11.2014 yani 2
gün önce karar vermiştir” ifadelerini kullandı.
“BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ’NDEN CEVAP”
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı
açıklamanın ardından kameralar karşısına geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Mehmet Savruk, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. ‘CHP’ Türkiye’ye rezil oldu’ diyen
Savruk, şunları söyledi:
“CHP genel başkanı ve bazı milletvekillerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak
ortaya attıkları ve ardından tüm Türkiye’ye rezil oldukları tiyatronun son perdesini az önce
hep birlikte izledik. Seçim atmosferinin ve yoğunluğunun kendini hissettirdiği şu günlerde bu
komediyi başarıyla sahneleyerek izleyenlere tebessüm oluşturdukları için başrol
oyuncusundan figüranlarına kadar herkesi cani gönülden kutluyorum. Ortaya attıkları her
iddia fos çıkan, yalancı ve müfteri oldukları mahkeme kararları ile tescillenen, dahası Türk
siyaset tarihine geçecek şekilde ‘Bir daha insanlara iftira atmayın, ayıptır’ diye mahkemeden
kınama cezası alan bu arkadaşların şimdiki numarası da ‘Sucuk paralarının Kılçdaroğlu’ndan
çıkmadığı’ oldu. Attıkları iftiraların ve söyledikleri yalanların bedeli olarak alınan
tazminatlarla dağıtılan sucuklar, uzun zaman ülke gündeminde yer bulmuş adeta hafızalara
kazınmıştı. Aradan hayli zaman geçtikten sonra şimdi çıkıp, ‘Sucuk paraları bizden çıkmadı’
diye açıklama yapma gereğini duymalarını hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Birazdan
sunacağımız belgeler ile bu iddialarında yalan olduğunu ve tazminatların kimlerden alındığını
makbuzları ile tek tek ortaya koyacağız. Görüldüğü gibi yalancının mumu yatsıya kadar bile
yanmadan iki dakika içerisinde sönüverdi. 50’ye yakın tazminat davası açtık. Bu davalardan
kesinleşmiş olanların parasını çektik. Bazı davalarda para icra dairesine yatmış olmasına
rağmen, hukuki süreç devam ettiğinden henüz çekmedik. Diğer davalarda da hukuki süreç
devam etmektedir. Ancak bir tek davada Yargıtay’ın tashihi karar sonucu verdiği kararı, sanki
tüm davalarda verilmiş gibi kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu davada verilen yerel mahkeme
kararını temyiz ettik ve dolayısıyla henüz bu davanın hukuki süreci devam etmektedir. Bu
davada dahi, sözlerinin arkasında durmadılar ve ‘Biz başkanı kastetmedik, hakaret amacımız
yoktu’ gibi laflarla kıvırttılar. Seçimlere bir hafta kala, sahnelenen bu komediden maksat
seçmenin düşüncesini ve oylarını artırmak ise nafile işlerle uğraşıyorlar. Ayinesi iştir kişinin,
lafına bakılmaz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve onun değerli başkanının halk nezdinde ki
yeri bu tür basit oyunlar ile sarsılamayacak kadar sağlam ve güvenlidir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6373.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Muhsin Yazıcıoğlu Đçin Mevlit Okutuldu
Alperen Ocakları Kayseri Şubesi, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okuttu.Alperen Ocağı tarafından Hunat Camii’nde Muhsin
Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu. Büyük Birlik Partisi eski Başkanı...
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Alperen Ocakları Kayseri Şubesi, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okuttu.
Alperen Ocağı tarafından Hunat Camii’nde Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu. Büyük
Birlik Partisi eski Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında meydana gelen
helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6374.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Sınav Süresince Genel Sessizlik
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Mart 2014 Pazar günü (yarın) yapılacak
olan YGS sınavı ile ilgili olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini söyledi.YGS
sınavı ile ilgili olarak öncelikle okullara gidiş...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Mart 2014 Pazar günü (yarın) yapılacak
olan YGS sınavı ile ilgili olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini söyledi.
YGS sınavı ile ilgili olarak öncelikle okullara gidiş güzergâhlarında yol yapım çalışması ile
yolların kapatılmadığını bunun için gerekli önlemleri sınavdan iki gün önce aldığını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde tüm okul yollarının ulaşıma açık
olduğunu kapalı yol ve yol çalışması yapılan güzergâh bulunmadığını kaydetti.
Sınav başlamadan önce ve sınav bitimine kadar geçen süre zarfında özellikle dozer, greyder
ve iş makinesi çalışması yapılmayacağını yine tüm özel inşaatlarında çalışmalarına ara
vereceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ''YGS sınav süresince öğrencilerin sessiz
ve dikkatlerini dağıtmayacak bir ortam da olmaları için gerekli tedbirler alındı. Özellikle

inşaatların çalışmasına izin verilmeyecek. Bu konuda zabıta ve emniyet güçleri birlikte
koordineli çalışacaklar. Trafik akışı da güvenli bir şekilde sağlanacaktır'' dedi.Başkan
Memduh Büyükkılıç, YGS sınavına giren öğrencilere zihin açıklığı ve başarı dileğinde
bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6375.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Mazlum-der Suriye Đçin Toplandı
Mazlum-Der Kayseri Şubesi, Kayseri Meydanı'nda Suriye için basın açıklaması yaptı. Basın
açıklamasında konuşan Suriyeli üniversite öğrencisi Abdullah Malak “Bizler Türkiye’de
yaşayan Suriyeli insanlar olarak haklımızın yok olmasını,...
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Mazlum-Der Kayseri Şubesi, Kayseri Meydanı'nda Suriye için basın açıklaması yaptı. Basın
açıklamasında konuşan Suriyeli üniversite öğrencisi Abdullah Malak “Bizler Türkiye’de
yaşayan Suriyeli insanlar olarak haklımızın yok olmasını, ülkemizin daha fazla harap
olmasını, Suriye insanının onurunun ayaklar altında çiğnenmesini istemiyoruz” dedi.MazlumDer tarafından düzenlenen basın açıklamasına Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş
ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklaması Diyanet-Sen üyesi Đdris Yetim tarafından okunan
Kuran-Kerim ile başladı. Kuran-Kerim tilavetinin ardından Erciyes Üniversitesi Đnşaat
Mühendisliğinde okuyan Suriyeli öğrenci Abdullah Malak, ''Suriye’de 4 yıl önce Dera’da
başlayıp adım adım tüm ülkeye yayılan özgürlük mücadelesinde bugüne kadar çok kan aktı.
Koca bir ülke harap olup, yaşanmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.Suriye'de 4'üncü yılına
giren çatışmalarda bugüne kadar 3 milyon insanın ülkesini terk ederek komşu ülkelere
sığındığını vurgulayan Malak, ''200 bin insan öldürüldü, yüz binlerce insan sakat kaldı. 15 bin
masum çocuk öldürüldü. 200 binden fazla insanın akıbetinden haber alınamıyor. 5 milyondan
fazla insan ülke içinde mülteci durumuna düşürüldü. Medeniyetler, kültürler havzası kadim
kentleri ve medeniyet eserlerini bağrında barındıran güzel Suriye artık yaşanmaz hale geldi.
Kan, gözyaşı, işkence,tecavüz, hapishane, hayatı her gün yaşanan olaylar haline geldi. Suriye
halkı sahipsiz, Suriye halkı aç, çıplak. Suriye halkının gözleri yaş dolu, dünya
müstekbirlerinin ve bölge baronu katillerinin yaptıklarına kimse dur demiyor. Koca bir ülke
yok ediliyor, onurunu kaybetmiş insanlık seyrediyor” diye konuştu.Abdullah Malak,
“Suriye’nin ve Suriye halkının kurtuluşu için başta Türki’ye halkı ve hükümeti olmak üzere
onurunu, vicdanını, insanlığını kaybetmiş bölge ve dünya insanlığını Suriye’deki insanlık
dramının bir an önce sona ermesi için bölge ve dünya insanlığı için daha fazla çaba
göstermeye, geleceğimizin felah bulunması için daha fazla kimsesizlerin kimsesine dua
etmeye davet ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.Basın açıklaması tekbirler ve
yapılan duaların ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6376.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Ygs Öncesi Türbeleri Ziyaret Ettiler
23 Mart Pazar günü Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek adaylar, sınav öncesi
türbelere gelerek başarı için bol bol dua edip namaz kıldı.Kayseri'de Mevlana Celaleddin-i
Rumi'nin hocası Seyyit Burhaneddin Hazretlerinin türbesi...
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23 Mart Pazar günü Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek adaylar, sınav öncesi
türbelere gelerek başarı için bol bol dua edip namaz kıldı.
Kayseri'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hocası Seyyit Burhaneddin Hazretlerinin türbesi
de yarın YGS'ye girecek adaylar ve aileleri tarafından ziyaret edildi. Türbe içinde ve
yakınındaki camide öğle namazını kılan YGS adayları ve aileleri, daha sonra türbe içinde ve
bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup bol bol dua etti. Bazı aileler, sınava girecek adaylara
okunmuş şeker ikram ederken, bazı adaylar da birbirleri için dua etti.
Çocukları eğitim hayatlarının en önemli sınavına girecek olan anne ve babalar, gençlerin
şimdiye kadar ellerinden geldiğince derslerine çalışıp çaba sarf ettiklerini, sınavda Allah'ın
yardımını talep etmek için de türbeye geldiklerini ifade etti.
Sınavda başarılı olabilmek için türbede dua edip Kur'an okuyan öğrencilerin birçoğu da
sınavda başarılı olabileceklerine inandıklarını, bu inançlarının, türbe ziyaretinden sonra daha
da arttığını söyledi.
2014 YGS'ye toplam 2 milyon 7 bin 659 aday başvurdu. Sınavsız geçiş hakkı için 2014
ÖSYS'ye ise 78 bin 428 aday başvuru yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6377.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Öldürülen Çeçen Lider Doku Umarov Đçin
Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Alperen Ocakları, Rusya tarafından öldürülen Çeçen lider Doku Umarov için gıyabi cenaze
namazı kıldı.Alperen Ocakları Kayseri Şubesi üyeleri, Rusya tarafından öldürülen Çeçen lider
Doku Umarov için Hunat Camii’nde cenaze namazı kıldı....
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Alperen Ocakları, Rusya tarafından öldürülen Çeçen lider Doku Umarov için gıyabi cenaze
namazı kıldı.
Alperen Ocakları Kayseri Şubesi üyeleri, Rusya tarafından öldürülen Çeçen lider Doku
Umarov için Hunat Camii’nde cenaze namazı kıldı. Namazın ardından Alperen Ocakları
adına konuşan Ahmet Erkan Başıbüyük, “Bugün Đslam ümmeti büyük bir mücahidini Rus
emperyalizminin kahpe kurşunlarına kurban vermiştir. Doku Umarov’u şehitler kervanına
uğurladık. Onlar diridirler, ruhları şad olsun” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6378.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Büyükşehir'den Tasavvuf Esintisi
Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü
ismi Fatih Koca'nın konseri ile devam etti. Fatih Koca konserine Kayserililer büyük ilgi
gösterdi.Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü isimlerinden Fatih...
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Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü
ismi Fatih Koca'nın konseri ile devam etti. Fatih Koca konserine Kayserililer büyük ilgi
gösterdi.
Türk Tasavvuf Musikisinin ünlü isimlerinden Fatih Koca Büyükşehir Belediyesi'nin kültürsanat etkinlikleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nda bir konser verdi. Kayseri'de olmaktan
büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fatih Koca tasavvuf musikisinin seçme eserlerini
seslendirdi. Konserde Fatih Koca'ya Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tasavvuf Musikisi
Bölümü eşlik etti.
Konser sonunda Fatih Koca'ya çiçek veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa
Yalçın, sanatçıyı kısa zamanda yeniden Kayseri'ye beklediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6379.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Emniyet Kayseri’yi Rahatlattı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda faili
meçhul cinayetler çözüldü, mala karşı işlenen suçlarda bin 430 olay aydınlatılırken, kayıp
olan bin 25 kişi bulunarak adeta Kayseri...

23 Mart 2014 Pazar 09:16
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda faili
meçhul cinayetler çözüldü, mala karşı işlenen suçlarda bin 430 olay aydınlatılırken, kayıp
olan bin 25 kişi bulunarak adeta Kayseri rahatlatıldı.
Asayiş Şube Müdürü Ziya Çalışkan, Cinayet Büro Amiri Ali Osman Şahin, Hırsızlık Büro
Amiri Mahmut Kültekin’e bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarla Kayseri’nin huzurlu bir şehir
olmasına büyük katkı sağladı.
20 CĐNAYETĐN FAĐLLERĐNĐN TAMAMI TUTUKLANDI
Kayseri’de işlenen 20 cinayetten faili meçhul kalmazken, faillerin tamamı yakalanarak
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Đşlenen cinayetlerde 21 tabanca, 14 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 20 bıçak ve bir boğma teli ele
geçirildi. Daha önceki yıllardan kalan 3 faili meçhul olay yapılan titiz çalışmalar neticesinde
çözülerek, şahısların cinayete kurban gittiği tespit edildi. Olaylarla ilgili olarak yakalanan
zanlılar ise tutuklandı.
BĐN 430 OLAY AYDINLATILDI
2013 yılından bu yana 180 kişi kumar oynamaktan gözaltına alınırken, horoz dövüştüren 45
kişi’ye işlem yapıldı. Ayrıca insan ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişi ise çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçlarından 250 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde
Kayseri’de mala karşı işlenen suçlarda yüzde 10’luk bir azalma olurken, bin 430 olay
aydınlatıldı. 2013 yılından itibaren yapılan çalışmalarda gözaltına alınan bin 500 şahıstan
400’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
KAYSERĐ TÜRKĐYE GENELĐNDE 51. SIRADA
Özellikle hırsızlık konusunda yapılan çalışmalar neticesinde bağ evlerindeki hırsızlık olayları
2013 yılına nazaran yüzde 40 oranında düştü. Bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık
olaylarına karşı yapılan çalışmalarda ise kazada kafatası çatlayan bir polis memuru ölümden
döndü.
Asayiş ekiplerinin şehir merkezindeki titiz çalışmaları sırasında adli makamlar tarafından
kesinleşmiş hüküm verilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 bin şahıs yakalanırken, bin
500 şahıs ise cezaevine gönderildi.
Kayıp olduğu bildirilen bin 25 şahıs ise bulunarak ya ailelerine haber verildi veya teslim
edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Kayseri, bin kişiye düşen 28 suç sayısı ile Türkiye
genelinde 51. Sırada yer aldı.
Asayiş ekiplerinin çalışmalarında çalıntı olan 181 bin TL’lik ziynet eşyası,73 bin TL’lik para,
250 bin TL’lik konfeksiyon ürünü, 1 milyon TL değerinde tekstil ürünü, 17 adet bilgisayar, 45
cep telefonu ve 15 bin litre mazot ile muhtelif malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim
edildi.
Đl genelindeki çalışmalar sırasında 160 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet tüfek, 250 adet kuru
sıkı tabanca, 600 civarında bıçak ele geçirildi.

Ayrıca Kayseri’de güven timlerinin sayısı 3’e katlanarak simitçi, milli piyango satıcısı veya
temizlik şirketi görevlisi kılığında bulunan 60 kişi ile gece ve gündüz vatandaşın güvenliği
için çalışıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6380.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Dünyam Hastanesi Hayvancılık Fuarı'na Stant
Açtı
Özel Dünyam Hastanesi, Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na sağlık stantı açtı.Kayseri
Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerini ağırladı. Kayseri'de
sağlık hizmetinin başında gelen kuruluşlardan...
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Özel Dünyam Hastanesi, Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na sağlık stantı açtı.
Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerini ağırladı.
Kayseri'de sağlık hizmetinin başında gelen kuruluşlardan olan Özel Dünyam Hastanesi'de
yoğun ilginin gördüğü fuara stant açarak, gelen misafirlere sağlık hizmeti sundu. Fuarı gezen
misafirlerin uğradı stantta, vatandaşların tansiyonuda ölçüldü.
Stant hakkında bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi Basın ve Halkla Đlişkiler Müdürü Feyza
Yöndem, "2014 Tarım Fuarı'nda Dünyam Hastanesi olarak buradayız. Köylülerimize ve
çiftçilerimize destek olmak ve hastanemizi uluslararası stantlarda tanıtmak amaçlı yine
yerimizi aldık" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6381.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Sp Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Özçelik Seçim Çalışmalarını Tüm Hızıyla
Sürdürüyor
30 Mart’ta yapılacak mahalli idareleri seçimleri öncesi Saadet Partisi (SP) Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik seçim çalışmalarını sürdürerek, esnaftan
destek istedi. Özçelik esnafla yaptığı sohbette, "Biz kendi...
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30 Mart’ta yapılacak mahalli idareleri seçimleri öncesi Saadet Partisi (SP) Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik seçim çalışmalarını sürdürerek, esnaftan
destek istedi. Özçelik esnafla yaptığı sohbette, "Biz kendi kültür ve medeniyetimize uygun
projeler üreteceğiz” dedi.
30 Mart mahalli idareleri seçimlerine 1 hafta kala seçim çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi
(SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Golden Han Toptancılar
Çarşısı ve Eskişehir Bağlarında bulunan esnafı ziyaret ederek, daha güzel bir Kayseri için
yola çıktıklarını belirterek, destek istedi. Özçelik ayrıca, esnafa merhum Necmettin Erbakan
döneminde yapılan çalışmalardan bahsetti. Göreve seçilmesi durumunda yapacağı projeleri de
esnafa anlatan Özçelik, “Trafikle ilgili problemleri acilen çözeceğiz. Raylı sistemin yerine
metrobüsle işi götüreceğiz. Şehrin planlamasını yeniden yapacağız. Şehir dengeli büyüyecek.
Biz kendi kültür ve medeniyetimize uygun projeler üreteceğiz” diye konuştu.
Özçelik esnafla yaptığı sohbetin ardından Eskişehir Bağlarında bulunan bir kahvehaneyi
ziyaret etti. Özçelik, kahvehanede bulunan vatandaşlara, “Barış ve kardeşlik içinde bir seçim
olmasını diliyoruz. Dolayısıyla Kayserimizin daha güzel olması için 30 Mart’taki seçimlerde
duanızı, desteğinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6382.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Kayseri'de Ygs Heyecanı
ÖSYM Yüksek Öğretim'e geçiş sınavı (YGS) başladı. YGS öncesi öğrenciler içeride ter
dökerken, aileler de dışarıda heyecanla bekledi.Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Đlahiyat
Fakültesi’nde sınava girecek olan öğrenciler, sabah saatlerinde...
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ÖSYM Yüksek Öğretim'e geçiş sınavı (YGS) başladı. YGS öncesi öğrenciler içeride ter
dökerken, aileler de dışarıda heyecanla bekledi.
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi’nde sınava girecek olan öğrenciler, sabah
saatlerinde girecekleri binanın önünde hazır bulundu. Sınav dolayısıyla geniş güvenlik
önlemleri alındı. Sınava her sene olduğu gibi bu yıl da, telefon, cüzdan, toka, saat gibi eşyalar
alınmadı. Öğrenciler kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.
Sınava giren öğrencileri bekleyen aileleri de, dışarıda Kuran-ı Kerim ve dualar okuyarak
destek verdi. Oğlunu dışarıda bekleyen baba Vedat Süt, çok heyecanlı olduklarını belirterek,
“Đçeride oğlum var. Ailece burada bekliyoruz. Tüm Türkiye’de sınava giren gençlerimize
başarılar diliyorum. Bizde heyecanlıyız tabi. Heyecanla bekliyoruz. Kızım ve eşim Kuran-ı
Kerim okuyor. Dualar ediyoruz. Dualarımızla destek veriyoruz. Sınava giren tüm çocuklara
başarılar diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6383.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Karaman: “büyük Bir Avantajı Kaçırdık”
Kayseri Erciyesspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda
bulunan mavi-siyahlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, “Büyük bir avantajı
kaçırdık” dedi.Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kayseri...
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Kayseri Erciyesspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda
bulunan mavi-siyahlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, “Büyük bir avantajı
kaçırdık” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kayseri Erciyesspor’un, evinde ağırladığı Sivasspor ile
1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik
direktörleri ve oyuncuları açıklamalarda bulundu.
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, büyük bir avantaj kaçırdıklarına
vurgu yaparak, “Rakip 4 hafta yenilmiş ve oyun stratejisini değiştirmiş. 90 dakikada müthiş

bir maç oldu. 1-0’dan sonra rakibimizin oyunu riske edip daha çok net pozisyon bulacağımız
yerde, şanssız bir gol yedik. Şanssız bir gol yediğiniz zaman takımın bunun altından kalkması
biraz zor olur. Yenemedik ama bunun telafisi deplasmanda galibiyetle olur” diye konuştu.
Mavi-siyahlı takımın başarılı defans oyuncusu Mehmet Akgün ise zor bir maç olacağını
bildiklerine değinerek, “Bizim için önemli olan takımın disiplinini kaybetmekti. Pek şanslı
değildik, pozisyonları değerlendirmedik. Bizim için önemliydi bu maç ama olmadı.
Üzüntülüyüz ama önümüzdeki haftalarda elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Đyi bir oyun oynadıklarını belirten Murat Yıldırım, “Penaltı ile gol bulduk ama şanssız bir gol
yedik. Sivas’ın net bir pozisyonu yoktu. Yenmeye çalıştık ama olmadı. Yenmiş olsak çok
büyük bir avantaj olacaktı. Daha da iyi olacağız” dedi.
SĐVASSPOR CEPHESĐ
Sivasspor’un Yardımcı Antrenörü Murat Göksu, bugünkü maça kadar kötü bir performansla
Kayseri’ye geldiklerini hatırlatarak, “Kayseri Erciyesspor’un da puanlara ihtiyacı vardı. Bir
puan ile dönüyoruz. Daha iyi günler Sivasspor’u bekliyor” sözlerine değindi.
Kırmızı-beyazlı takımın başarılı kalecisi Korcan, maçın ortada geçtiğini vurgulayarak, “4-5
haftalık süreçte sürekli mağlup olduk. Bu maç bizim için çıkış maçı idi. Berabere bitti.
Yenilmeden döndük. Penaltı pozisyonunun penaltı olmadığını düşünüyoruz. Aydın’ın yerde
kalması bize göre penaltıydı” ifadelerini kullandı.
Güzel bir karşılaşma olduğunu dile getiren Utaka ise, “2-1 yapma şansımız vardı. Penaltı
pozisyonu tartışmalıydı. Çalınmayan penaltımız da vardı” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6384.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdar0ğlu
Kayseri’den Ayrıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu, partisinin mitingi için Kayseri’den özel helikopter
ile ayrılarak Niğde’ye hareket etti.30 Mart Yerel Seçimler kapsamında Kayseri’de miting
düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu, partisinin mitingi için Kayseri’den özel helikopter
ile ayrılarak Niğde’ye hareket etti.30 Mart Yerel Seçimler kapsamında Kayseri’de miting
düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu hava yoluyla
Kayseri’den ayrıldı. Helikopter ile mitinge katılmak üzere Niğde’ye hareket
etti.Kılıçdaroğlu’nun, Niğde’den karayoluyla Aksaray iline geçeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6385.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Stk’lar Palancıoğlu Đle Büyüyecek
Dadaloğlu Derneği’ni ziyaret eden AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa
Palancıoğlu “ Sivil toplum kuruluşlarına hibe destekler çekebilmek için proje birimi
kuracağız” dedi.Sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam eden AK...
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Dadaloğlu Derneği’ni ziyaret eden AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa
Palancıoğlu “ Sivil toplum kuruluşlarına hibe destekler çekebilmek için proje birimi
kuracağız” dedi.
Sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam eden AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu Dadaloğlu derneğini ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki
öneminden bahseden Palancıoğlu, “ Avrupa Birliği’nin, Kalkınma Ajansı’nın hibe
desteklerini sivil toplum kuruluşlarına kazandırmak adına belediye çatısı altında projeler
birimi kuracağız. Burada sizin Dadaloğlu Derneği’yle de çalışma yapmak isteriz. Bir yerde
birlik ve beraberlik varsa o zaman kalkınma oluyor.” diye konuştu.
Mustafa Palancıoğlu, Talas’ta gerçekleştirilecek projeler hakkında salondakilere bilgi verdi.
Dadaloğlu Derneği Başkanı Đbrahim Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Akabinde Mustafa Palancıoğlu, dernek yöneticileri ve üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6386.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne Belediye Engeli
Pınarbaşı ilçe merkezinde yapılması planlanan, Pınarbaşı Devlet Hastanesi inşaat alanındaki
çalışmalar, mevcut MHP'li belediye tarafından engellendi.Đki gün önce 9 bin metre karelik,
Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin inşaat alanında...
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Pınarbaşı ilçe merkezinde yapılması planlanan, Pınarbaşı Devlet Hastanesi inşaat alanındaki
çalışmalar, mevcut MHP'li belediye tarafından engellendi.
Đki gün önce 9 bin metre karelik, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin inşaat alanında çalışma
yapmak için alana gelen iş makineleri, Pınarbaşı Belediye yetkililerinin kendilerinden izin
alınmadan çalışma başlattıkları gerekçesi ile makine operatörlerine cezai işlem uygulanacağı
ileri sürülerek çalışma zabıta ekipleri tarafından durduruldu.
Pınarbaşı belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin iş makinelerine müdahale etmesi ile ortam
gerilirken, Ak Parti Pınarbaşı Đlçe Başkanı Tuncay Altıparmak ve Ak Belediye Başkan Adayı
Yusuf Kemal Altıparmak'ın araya girmesi ile olay daha fazla büyümeden engellendi.
Đş makineleri dün itibari ile tekrar inşaat alanına gelerek çalışmalarına başladı. Ak Parti
Belediye Başkan Adayı ve ilçe teşkilatı inşaat alanına gelerek çalışmaları takip etti.
Önceki gün meydana gelen olay hakkında açıklama yapan Ak Parti Pınarbaşı Belediye
Başkan Adayı Yusuf Kemal Altıparmak, Pınarbaşı ilçe merkezine yapılacak Devlet Hastanesi
için çalışmaların başladığını söyledi.
Ak Parti Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Kemal Altıparmak, Ak Parti iktidarının
vaatleri arasında yerini alan, Pınarbaşı Devlet Hastanesi inşaatının Mart ayı içinde
başlayacağını tüm Pınarbaşılı vatandaşlara duyurduklarını belirterek şunları söyledi:
"Şimdi o vaadimizin gerçekleştiğini vatandaşlarımızın görmesini istiyorum. Burada daha
önce, zemin etüdünün yapılması için iş makineleri geldi ve çalıştı. Etüdün ardından, buradaki
moloz yığınlarının temizlenmesi için dozer getirtildi. Burada çalışan dozere mevcut belediye
tarafından, kendilerinden izin alınmadan çalışma yapıldığı gerekçesi ile iş makinelerine cezai
işlem uygulanacağı ileri sürüldüğü için çalışma yarıda bırakılarak iş makineleri geri
gönderildi. Daha sonraki günde buradaki çalışmanın devam etmesi için iş makinesi talep ettik
ve çalışmalar yeniden başladı. 9 bin metre karelik alanda moloz temizleme çalışması
yapılarak, biran önce hastanenin yapılması için çalışmalar devam edecek. Burada yaşayan
vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum. Biz Ak Parti olarak yapılacak projeleri hayata
geçiriyoruz. Bizim derdimiz, amacımız Pınarbaşı halkına hizmet etmek. Bunun başka bir
çaresi yok. Çünkü, Pınarbaşı yeterince zaman kaybetti. Đnsanımız yeterince iş gücünü
kaybetti. Ama bundan sonra Allah'ın izni ile 30 Mart'tan sonra Pınarbaşı kaybeden değil,
kazanan olacak. Bunu için bilinmesi gereken tek şey değişim. Allah'ın izni ile bu değişimi
sağlayacağız. Bu hastanenin şimdiden Pınarbaşı halkına hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum."
Sağlık Bakanlığı'nın desteği ve Đl Sağlık Müdürlüğü'nün katkıları ile, ilçelerden kent
merkezine gelen hasta yoğunluğunun önüne geçilmek amacıyla, Kayseri'yi 3 bölgeye ayıran
Kayseri Đl Sağlık Müdürlüğü, 6 ilçedeki hastaneleri yeniden yapılandırmak için harekete
geçerken, 2 ilçeye yeni hastanelerin kurulmasının planladığı yatırımlar arasında Pınarbaşı ve
Develi güçlendirilmiş bölge olarak belirlenmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6387.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorununun siyasetin kirlenmesi
olduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu, partisinin Kayseri mitingine katıldı. Kılıçdaroğlu, “Đnşallah
Kayseri’ye bir gün Başbakan olarak geleceğim”...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en temel sorununun siyasetin kirlenmesi
olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, partisinin Kayseri mitingine katıldı. Kılıçdaroğlu, “Đnşallah Kayseri’ye bir gün
Başbakan olarak geleceğim” diyerek konuşmasına başladı. Kılıçdaroğlu, “Ülkenin içinde
bulunduğu şartları ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Türkiye’nin en temel sorunu
siyasetin kirlenmesi, siyasetçilerin halkı soymaya çalışmasıdır. Omuz omuza kol kola barış
içinde oyumuzu kullanacağız ve haramilerin iktidarını yıkacağız.
Aramızda çok sayıda gençler var. Gençler umudumuz sizsiniz. Bizim gençler kuvai milliye
ruhunu taşıyan gençlerdir. Yasak bizim gençlere söker mi? Yasak Türkiye Cumhuriyeti’nin
gençlerine sökmez. Çünkü biz bu ülkeyi dişimizle tırnağımızla kurduk. Ayın 30’unda sandığa
gideceğiz, ayetlerimizle, kitabımızla dalga geçenlere hesabını soracağız. Ben buna
inanıyorum. Bütün Türkiye Kayseri ile gurur duyacak. Kayseri 30 Mart’ta yeni bir tarih
yazacak. Kul hakkı yiyenlerden hesap soracak. Buna yürekten inanıyorum" dedi.
CHP iktidar olursa devleti yönetemez denildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hayatımda
duyduğum en saçma laf. Devleti yöneten parti devleti niye yönetemesin. Kayseri’ye ve
Türkiye’ye sözüm. Devletin verdiği yardımları iki katına çıkaracağım. Kayseri’den Anadolu
kaplanlarına da sesleniyorum. Sizi suçluyorlar hiç korkmayın. Bize oy verirsiniz vermezsiniz
ama bizi rahatsızlıkla eleştirebilirsiniz. Bizi eleştirdiniz diye ertesi sabah müfettiş
göndermeyeceğiz. Đstihdam yaratın benim başımın üstünde yeriniz var. Bütün bu kayıtlar, şu
anda fezlekelerde olan kayıtlardır. Fezlekelerin meclis kürsüsünde okunmamasının nedeni
millet gerçekleri bilmesin diyedir. Ben cadde cadde dolaşarak bu gerçekleri anlatacağım.
Siyaset kirlilikten arınsın” dedi.
Kılıçdaroğlu, “Geçen dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum. Sizler
namuslu insanlarsınız, demokrasiye inanıyorsunuz. ‘Bize oy verin yolsuzluğu önleyeceğiz’
ama 17 Aralık’ta gerçekler ortaya çıktı. Ben hükümeti eleştiriyorum ama siz üstünüze
alınmayın. Benim size saygım var. Benim için yandaş yok, vatandaş var. Sandığa
gideceksiniz. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy kullanın” diyerek
konuşmasını bitirdi.
CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Çilsal, “Bahane değil sonuç almaya geldik.
Sevgili Genel Başkanımızın başkanlığında ve Başbakanlığında destan yazmaya geldik.
Güven, geçim ve gelecek diyoruz. Bunu sizinle yapacağız. Erciyes dağı nasıl ecdadın mührü
ise 30 Mart’ta CHP’nin mührünü vuracağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6388.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

(özel Haber)
Golf Federasyonu Kayseri Đl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ziya Bahadır, “Erciyes Dağı'nda
kayaktan sonra golf alternatif bir spor olarak öne çıkıyor” dedi.Kayseri'de Golf sporu için
yaptıkları çalışmaları anlatan Kayseri Golf Đl Temsilcisi...
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Golf Federasyonu Kayseri Đl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ziya Bahadır, “Erciyes Dağı'nda
kayaktan sonra golf alternatif bir spor olarak öne çıkıyor” dedi.Kayseri'de Golf sporu için
yaptıkları çalışmaları anlatan Kayseri Golf Đl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ziya Bahadır, "2007
yılında Kayseri golf il temsilciliği kuruldu. Đlk etapta tüm Kayseri'de tanıtım faaliyetleri
yürütüldü. Afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı, bilgilendirmeler yapıldı. Tüm özel okullarda
Golf branşı tanıtıldı ve 3 özel okulda Golf dersi verildi. Özel okullarda 70-80 öğrenci Golf
branşından faydalandı. Milli Eğitime bağlı okullarda da Golf branşının tanıtımına yönelik
çalışmalar ve bilgilendirmeler yapıldı. Milli Eğitime bağlı yaklaşık 10 okulda Golf eğitimleri
verildi. Kayseri'de mevcut 12 Golf kulübü bulunmaktadır. 5 tanesi Golf Federasyonu'na
tescillidir. Kayseri'de 19 lisanslı Golf sporcusu bulunmaktadır. 80-100 civarında sporcunun
lisansı çıkartılacaktır. 2010 yılında Kayseri’de 60-80 kişinin katılımıyla Futbol sahasında Golf
Turnuvası düzenledik. Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımı ile 1. Golf
Konferansı'nı 2013 yılında Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Erciyes Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 4 bölümde Golf seçmeli ders olarak okutulmakta ve
her dönem yaklaşık 35-45 öğrenci Golf öğrenci Golf branşını seçmekte ve bu branşta eğitim
almaktadır. Golf branşını alan öğrencilerin eğitimi halı saha, futbol sahasında yapılmakta ve
dersi alan öğrenciler uygulama için Antalya ‘da ve Golf sahası olan yerlerde uygulama imkanı
bulmaktadırlar. Golf branşı dünyada en yaygın spor branşlarından biridir ve günümüzde
büyük bir endüstri olarak göze çarpmaktadır. Öncelikle sportif anlamda olmak üzere turizm
yönünden Erciyes Dağıyla beraber ilimize Golf branşının bir çok katkılarının olacağı
kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.Erciyes Dağı'nda kayaktan sonra alternatif spor için
Golfun branşının uygun olduğunun altını çizen Bahadır, "Erciyes Dağı'na kayaktan sonra
alternatif bir spor olarak Golf öne çıkıyor. Hem turizm potansiyeli açısından hem de
Erciyes'in 12 ay boyunca faal ve sürekli bir şekilde kullanılması açısından önemli bir branş.
Özelikle Erciyes Dağına yapılacak birçok otel ve tesisin kayak sonrasında kullanımında Golf
branşının büyük bir katma değer kazandıracağını söyleyebiliriz. Yatırımcıların Golf branşını
da dikkate almasını ve bu konuda da çalışma yapmalarını temenni ediyoruz. Kayseri'nin
Erciyes Dağının Golf branşında saha ve tesis yapımı için çok uygun olduğu görülmektedir"
ifadelerini kullandı.Yrd. Doç. Dr. Ziya Bahadır ayrıca, "Amacımız, öncelikle Kayseri'ye bir
golf eğitim alanı kazandırmaktır. Bunun yanında Golf branşında alt yapı çalışmalarımız
devam etmektedir. Đleriye yönelik müsabık ve milli takım düzeyinde sporcu yetiştirme
faaliyetlerimiz sürmektedir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6389.html
Erişim Tarihi: 24.03.2014

