KAYSERİ HABER ARŞİVİ
18.08.2014–24.08.2014
Cumhurbaşkanlığında aldığı hediyeler
Kayseri'de sergilenecek
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için Kayseri’de kurulmakta olan Abdullah Gül Müze ve
Kütüphanesi’nin hazırlıkları da hızlandı. Gül’e görevi sırasında yurtiçinde ve yurtdışında
verilen “istisnasız tüm hediyelerin” bu müzede sergilenmesi bekleniyor.
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Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Çankaya Köşkü’nde son günlerini geçiren
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için Kayseri’de kurulmakta olan Abdullah Gül Müze ve
Kütüphanesi’nin hazırlıkları da hızlandı. Gül’ün doğum yeri olan Kayseri şehir merkezinde
kurulacak müzenin yılbaşında hizmete açılması planlanıyor. Abdullah Gül Müze ve
Kütüphanesi’nin yanı sıra, Ankara’daki Atatürk Müze Köşkü, Umurbey’deki Celal Bayar
Müzesi ile Isparta’daki Süleyman Demirel Müzesi’nin de Gül’ün talimatıyla oluşturulan
“Cumhurbaşkanlığı Müzeler ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı’na” bağlandığı
belirtildi.
ABD başkanları örnek
Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi için, ABD başkanları anısına (Bill Clinton, George Bush,
Jimmy Carter) genellikle doğdukları eyaletlerde kurulan kütüphane, müze ve merkezler ile
Isparta’daki Süleyman Demirel Müzesi örnek alındı. Abdullah Gül ve ailesinin çocukluktan
Cumhurbaşkanlığı dönemi sonuna kadarki hayat hikâyelerinin görsel, dijital unsurlar
eşliğinde sunulacağı müzede, 11. Cumhurbaşkanı’nın birçok özel eşyası da sergilenecek.
Hediyeler de Kayseri yolcusu
Müzede sergilenecek objelerin önemli bir bölümünü ise Gül’e görevi sırasında yurtiçinde ve
yurtdışında verilen hediyeler oluşturacak. Köşk kaynakları, Gül’ün “istisnasız tüm
hediyelerin” bu müzeye gönderilmesi talimatı verdiğini ifade etti. Gül’e verilen tüm
hediyelerin envanterinin tutulduğunu belirten Köşk kaynakları, bu listenin kamuoyuna
açıklanmasının şu aşamada düşünülmediğini belirtti. Hediyeler ancak Kayseri’deki müzede
sergilenmeye başlandığında kamuoyu kimin hangi hediyeyi verdiği hakkında bilgi sahibi
olacak.
Kralın hediyesi de sergilenecek
Köşk kaynakları, sorumuz üzerine, bir dönem büyük tartışmalar yaratan ve hâlâ da net bir
açıklama yapılmamış olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın Türkiye ziyareti sırasında
verdiği hediyelerin de Kayseri’de sergileneceğini belirtti.

Suudi Kralı’nın Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’e verdiği hediyelerin maddi boyutu, ziyaretin
yapıldığı o dönemde çok yoğun biçimde tartışılmış ancak Cumhurbaşkanlığı’ndan hediyelerin
içeriği ve maddi boyutuna ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.
Gül: Hediyeler şahsa verildi
Muhalefetin bilgi edinme talepleri üzerine yapılan açıklamada ise sadece şu bilgilere yer
verilmişti:“Kamu görevlilerine verilen hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi
konusundaki düzenlemeler hakkındaki yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu
hediyeler devleti temsilen cumhurbaşkanlarının şahsına verilmekte olup bugüne kadar görev
yapan cumhurbaşkanlarımızın, verilen bu tür hediyelerin kayda geçirilmesine ilişkin standart
ve yerleşmiş bir uygulamaları bulunmamaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8239.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

“İki Arada Bir Derede Bırakılıyoruz”
Kayseri Barosu Baro Başkanı Avukat Fevzi Konaç, 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan
Erdoğan’ın adli açılış töreninde TBB Başkanı Feyzioğlu’nun konuşması ile ilgili
söylemlerinde değerlendirmede bulunarak; “Neden biz avukatlar iki arada bir derede
bırakılıyoruz demeden edemiyorum” ifadelerini kullandı.
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Kayseri Barosu Baro Başkanı Avukat Fevzi Konaç, adli açılış yılı törenleri ile ilgili
gündemdeki konuyu sosyal paylaşım sitesindeki adresinden değerlendirdi. Konaç, 'Olmaz
Sayın Cumhurbaşkanım' ifadeleriyle başlayan yazısında şu ifadelere yer verdi; "Başbakan
Erdoğan, adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın konuşması halinde
törene katılmayacağını belirtti. Bugün tüm gün bu haber üzerinde düşündüm. Neden biz
avukatlar iki arada bir derede bırakılıyoruz demeden edemiyorum. 77 milyonun
Cumhurbaşkanı olmak iddiası bizi kapsamıyor mu? Diye hayıflanıyorum. Sayın
Cumhurbaşkanım; Birlik Başkanımızın şahsında tüm avukatlar olarak yaralandığımızı
hissetmiyor musunuz? Siyasi ve ideolojik ayrışmanın geldiği nokta, tüm savunmayı hukuk
sistemi içinde yalnızlaştırmaya, dışlanmaya götürmemeli. Elbette yapılan konuşmada
katılmadığınız ve eleştirdiğiniz şeyler olabilir. Bizler de bu konuda eleştirilerimizi karşımızda
kim olursa olsun, kendi camiamız içinde gayet net olarak iletiyoruz. Buna TBB Başkanımız
da dâhildir. Ama devletin başı olarak savunmayı yok saymak, hiç değilse seçilmiş başkanını
yok saymak anlamı taşıyan bir tavrı kabul edemeyiz. Ayrıca yargının üçayağından diğer
ikisini, savunmaya karşı bir tavır ve tedbir almaya zorlayacak bir açıklama, sizi seven veya
eleştiren tüm avukatları yaralar. Sizin beslendiğiniz kaynak büyük bir hata bile olsa, ne olursa
olsun size hoşgörü ve affı emreder. Biz de orada olmalıyız, siz de gelip orada hepimizi
kucaklamalısınız. Yoksa birlikte kaybediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8240.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Kayseri sigortasız
17 Ağustos Marmara depreminden sonra yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası
Kayseri’den yeterince ilgi görmedi. Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası kapsamına
giren konutların %37’si sigorta sistemine dâhil edilirken Kayseri 28,6’lık oranla Türkiye
ortalamasının altında kaldı.
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Türkiye’nin yakın tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos Marmara
depreminin yıl dönümünü geride bırakırken konut sahiplerinin zorunlu deprem sigortasına
olan ilgisizliği istatistiklere yansıdı. 17 Ağustos felaketinin en yoğun hissedildiği Yalova’da
zorunlu deprem sigortası 61,5 ile en yüksek oranda olurken Kayseri ise %28,6 ile Türkiye
ortalamasının altında kaldı.
Sigortalı konut sayısı 6,5 milyonu aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7,4
büyüklüğündeki Marmara depreminin 15. yıldönümünde zorunlu deprem sigortasında
yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Açıklamaya göre 2000 yılında uygulanmaya başlanan
zorunlu deprem sigortası, 18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren Afet Sigortaları
Kanunu’nun ardından 2,5 milyona yakın poliçe artışı yakaladı. Böylece, ülke genelinde
zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 6,5 milyonu aştı. Ulaşılan bu rakamla, Türkiye’de
zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklaşık 17,7 milyon konutun yüzde 37’si sigorta
sistemine dahil edildi.DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, DASK kurulduğunda
yaklaşık 460 bin deprem teminatlı konut varken, bugün 6,5 milyon konutun zorunlu deprem
sigortasıyla olası bir hasar yapıcı depreme karşı önlemini aldığının bilgisini verdi.
Yazıcı, "DASK’ın kuruluşundan itibaren aldığı yol oldukça önemli ancak Türkiye gibi bir
deprem ülkesinde bu rakam henüz yeterli değil. Sigortalılık oranını ve bilincini artırmak için
bilinçlendirme faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Hedef 2017'de 10 milyon deprem sigortalı konut
Yazıcı, zorunlu deprem sigortası verilerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller arasında yüzde 61,5 ile Yalova, yüzde 60,4
ile Bolu, yüzde 57,5 ile Düzce, yüzde 56,1 ile Tekirdağ ilk sıralarda geliyor. Zorunlu deprem
sigortalı konut oranı, büyük illerden İstanbul’da yüzde 46,9’a, Ankara’da yüzde 43,5’e,
Antalya’da yüzde 42’ye, İzmir’de yüzde 36’ya, Kayseri’de yüzde 28,6’ya ulaştı. Yakın
zamanda deprem yaşayan illerde de ise zorunlu deprem sigortalı konut oranı artıyor. Kocaeli
yüzde 44,9, Çanakkale yüzde 46,4 Elazığ yüzde 26, Kütahya yüzde 26, Van yüzde 25,3 ile bu
iller arasında yer alıyor."Konutları olası bir hasar yapıcı depremin yıkıcı etkilerine karşı
teminat altına alabilmek için zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını
anlatan Yazıcı, 2017 sonunda 10 milyon zorunlu deprem sigortalı konuta ulaşmayı
hedeflediklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8241.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu İlk Kez
Uçtu
Talas’ta düzenlenen Uluslararası 5. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nda Talas
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, iki çocuğuyla birlikte ilk kez tandem (çift kişilik
paraşüt) uçuşu yaptı.Hafta sonu başlayan Uluslararası...
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Talas’ta düzenlenen Uluslararası 5. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nda Talas
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, iki çocuğuyla birlikte ilk kez tandem (çift kişilik
paraşüt) uçuşu yaptı.
Hafta sonu başlayan Uluslararası 5. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası renkli görüntülere
sahne oldu. 30 Mart’ta göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ali
Dağı’nın zirvesine eşi ve çocuklarıyla birlikte gelerek sporcuların gökyüzünü rengarenk
süsleyen yarışlarını izledi. Ardından oğulları 14 yaşındaki Mehmet Furkan ve 12 yaşındaki
Abdullah Ömer ile birlikte uçuş elbiselerini giydi. Hazırlıklarını tamamlayan Başkan
Palancıoğlu ve çocukları ayrı ayrı eğitmenler tarafından gökyüzüne havalandı. Uçmadan önce
değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, "Aşırı bir heyecanlı değilim. Uçan
sporcuları görünce bize de bir cesaret geldi. Bu deneyimi yaşayalım, uçalım dedik.
Havalanmışken de Talas’ın imarını da yakından görmüş olacağız" dedi.
Başkan Palancıoğlu, gökyüzünde uçarken bu duyguyu yaşamayı herkese tavsiye etti.
Sporcuların yanı sıra uçma heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlara imkan sunan şampiyona
22 Ağustos 2014 Cuma günü yapılacak törenle sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8242.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Köpek Barınma Evi’ne “gönüllü” Desteği”
Kayseri Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan Köpek Barınma Evi’ne gönüllü gençler
destek vererek yardım ediyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında
yaptırılan Köpek Barınma Evi’ni haftanın 2 günü ziyaret...
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Kayseri Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan Köpek Barınma Evi’ne gönüllü gençler
destek vererek yardım ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında yaptırılan Köpek Barınma Evi’ni
haftanın 2 günü ziyaret eden gönüllü gençler, barınma evi içerisinde yetkililere yardım ediyor.
Gönüllü gençlerin işlerini kolaylaştırdığını ve köpeklere daha çok sevgi gösterdiklerini
söyleyen sorumlu veteriner hekim Hilal Akbaş, “Köpek Barınma Evi’mizde çalışmalarımız
hızla devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında bize gönüllü arkadaşlarımızın çok büyük katkısı
oluyor. Biz hayvanların gıda ihtiyaçlarını, sularını ve sağlık sorunlarını gidermek de oldukça
başarılıyız ama haliyle köpek sayısı fazla olduğu için onlara yeteri kadar sevgi
veremeyebiliyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızda düzenli olarak gelerek bize özellikle bu konuda,
yavruların beslenmesi konusunda sürekli destek veriyorlar” dedi.
Akbaş ayrıca, “Bakım evimizde 6 bakıcı, 1 veteriner teknikeri, 1’de tam gün veteriner hekimi
çalışmaktadır. Gönüllü arkadaşlarımızda haftanın belirli günlerinde gelerek bize hayvanların
bakım, beslenme, yerleştirmelerle alakalı fikirlerini bize bildiriyorlar. Hayvanlarla bir arada
olmak ve en azından onların başını okşamak bile onlar için çok önemli bir durum” ifadelerini
kullandı.
Gönüllü bir genç ise, barınma evinde şartların çok iyi olduğunu söyleyerek, “Ben Mart
ayından sonra geldim. Köpeklerle bir çalışan gibi ilgilenmeyi istedim. Bununla ilgili olarak
sağ olsun Ali Üstünel müdürümüz bize çok yardım etti. Tulumlarımızı ve yemeklerimizi
ayarladı. Burası ilk geldiğime göre çok çok iyi durumda” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8244.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

5 Bin 426 Parça Ağaçtan Çivisiz Olarak Yapılan
Minber Göz Kamaştırıyor
Camii Kebir’de 9 asırlık olan ve 5 bin 426 parçadan oluşan üzerinde tek bir çivi dahi
bulunmayan tarihi minber hala ilk günkü gibi tazeliğini koruyorSelçukluların Kayseri’deki ilk
eseri olan Cami Kebir içerisindeki çivisiz minber 9 asırdır...
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Camii Kebir’de 9 asırlık olan ve 5 bin 426 parçadan oluşan üzerinde tek bir çivi dahi
bulunmayan tarihi minber hala ilk günkü gibi tazeliğini koruyor
Selçukluların Kayseri’deki ilk eseri olan Cami Kebir içerisindeki çivisiz minber 9 asırdır
orjinalliğini koruyarak tarihe meydan okuyor. Camii Kebir içerisindeki tek bir çivi
çakılmadan yapılan tarihi minberi anlatan cami müezzini Mustafa Özbek “Camii Kebir
Selçuklular’ın ilk eserlerindendir. İçerisinde bulunan minberde eski olup Selçuklu’dan
kalmadır. Tarihi kıymeti olan bir eserdir. 5 bin 400 parça çivisiz birbirine geçme ağaçtan
yapılmıştır” dedi.
Minberin 5 bin 426 parça ağaçtan oluştuğunu ve üzerine tek bir çivinin dahi çakılmadığını
söyleyen Özbek “Abanoz ağacı ki bugün abanoz ağacının bir teşbihi 50-60 liraya satılan bir
teşbihtir ve çok kıymetlidir. Minberimizin kenarına iri harflerle besmele yazdıktan sonra tüm
kenarlarına sırayla Ayetel Kürs-i baştan sona kadar işlemişlerdir. Minberimiz de böyle bir
özellik var. İçinde ve dışındaki kapaklarıyla kendi özel kapısıyla çok kıymetli bir yapıdır. 5
bin 426 parçanın hiçbir yerine çivi çakılmamıştır. Ağaçtan birbirine geçme olarak yapılmış
camimizin inşaatı ile birlikte 1134 yılında yapılmış bir minberdir. Şuanda 900 yıllık mazisiyle
ayakta durup hizmet vermektedir ”diye konuştu.
CAMİİ KEBİR’İN TARİHİ
Kayseri şehir merkezinde olup, Kapalıçarşı’nın yanında yer almaktadır. Ulu Cami olarak
bilinmekle beraber değişik kaynaklarda Cami-i Kebir veya Sultan Camii olarak da
anılmaktadır.
H.530/M.1135 tarihinde, Danişmendli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından
yaptırılmıştır. Caminin kuzeye açılan kapısının yanındaki kitabe ise bir onarım kitabesidir.
Melik Mehmet Gazi’nin yeğenlerinden olan Yağıbasanoğlu, Muzaffereddin Mahmud
tarafından 1206 yılında onartılmıştır. Aynı şahsın kızı olan Atsuz Elti Hatun da Gülük
Camii’ni aynı dönemde onartmıştır. Abidenin bu gün taşıdığı tek kitabe olan onarım kitabesi
kuzey duvarın dış yüzüne, kapının yakınına konulmuştur. Onarım kitabesinde şu ifadeler yer
almaktadır.
"Bu cami, Kılıçaslan oğlu, büyük Sultan Keyhusrev devrinde - Allah onun yardımını
yüceltsin- H.602/M.1206 yılında Yağıbasanoğlu, Muzaffereddin Mahmud tarafından
onarılmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8245.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Sucuk Ve Pastırma Satışları 3 Kat Arttı
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, gurbetçilerin gelmesiyle pastırma ve sucuk
satışlarının 3 kat arttığını söyledi.Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, ramazan
ayından sonra gurbetçilerin gelmesiyle birlikte pastırma...
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, gurbetçilerin gelmesiyle pastırma ve sucuk
satışlarının 3 kat arttığını söyledi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, ramazan ayından sonra gurbetçilerin gelmesiyle
birlikte pastırma ve sucuk satışlarında yüzde 300’lük bir artışın olduğunu dile getirdi.
Hareketliliğin her yerde gözlemlenebileceğini ifade eden Ünlü, “Bu sene gurbetçiler geçen
seneye göre geç geldi ya da geldiyse de ramazan dolayısı ile pek piyasaya çıkmadı. Ama
ramazandan sonra bizim pastırma, sucuk piyasasında bir hareket var. Bunu her şeyde
görebiliyoruz, çarşıya çıktığımızda arabalarımıza otopark bulmakta güçlük çekiyoruz.
Pastırma satışlarını soracak olursanız mevsimine göre gurbetçilerin gelmesiyle yüzde 300
artış var, yani üç misli artış var. Eğer onlar olmasa şimdiki satılanın üçte biri satılmaz” dedi.
Pastırma ve sucuk fiyatlarında değişiklik olmadığını kaydeden Ünlü, “Tabi havalar sıcak
olduğundan yerli halk pastırmayı kışın yiyor, yazın biraz soğuk bakıyor. Ama gurbetçilerden
dolayı bayağı bir satış var. Pastırma sucuk fiyatlarında bir değişiklik yok, aynen devam
ediyor. Parakende de sucuğun fiyatı 30-35 lira, kara parça tabir ettiğimiz pastırmanın kilosu 555 lira, bonfile pastırmanın kilosu da 70-75 liradan satılıyor. Şuanda fiyatlarda değişiklik
yok” diye konuştu.
Sığır etinde artış olduğunu, koyun etinde değişikliğin olmadığını dile getiren Ünlü, kurban
fiyatlarını şimdiden söylemenin doğru olmayacağını söyledi. Ünlü, “Et fiyatlarına gelince
sığır et fiyatlarında 5 ila 10 arasında yükselme var. Koyun fiyatlarında değişim yok. Kurban
Bayramı’na 50 gün kadar bir zaman kaldı. Kurban fiyatlarını şimdiden söylemek doğru
olmaz. Bayram yaklaşınmca vatandaşlarımıza fiyastları açıklayıp onları da aydınlatacağız”
ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, yem fiyatlarında ise geçen seneye göre 15 ila 20
arasında bir artışın olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8246.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Bonzai’den 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kayseri’de uyuşturcu eylem planı toplantısında konuşan Vali Orhan Düzgün, "Bonzai
yüzünden 2 ölümlü vakanın yaşandığını üzülerek dile getirmek zorundayım. ’Bir kereden
birşey olmaz’ demeyin. Bu beladan kurtulmak isteyenlere yardımcı...

18 Ağustos 2014 Pazartesi 11:18

Kayseri’de uyuşturcu eylem planı toplantısında konuşan Vali Orhan Düzgün, "Bonzai
yüzünden 2 ölümlü vakanın yaşandığını üzülerek dile getirmek zorundayım. ’Bir kereden
birşey olmaz’ demeyin. Bu beladan kurtulmak isteyenlere yardımcı olmaya hazırız" dedi.
Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Düzgün başta olmak üzere Vali
Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürü Özcan Şatır, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, Halk
Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl
Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Mehmet Bozkurt, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili
Erkan Alkan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Dündar, Denetimli Serbestlik İl Müdür
Yardımcısı Tarık Tekin, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çağlar Özdemir,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Psikiyatrist Dr. Mustafa Reyhancan ve
diğer ilgililer katıldı.
Vali Düzgün, toplantının açılışında, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının stratejik bir
planlama zemininde yürütülmesi ve genel bir değerlendirme yapılarak bundan sonra atılması
gereken adımları karara bağlamak üzere bir araya gelindiğini söyledi.
Çocuk ve gençleri korumak, madde bağımlılarını tedavi etmek ve uyuşturucu trafiğine engel
olarak bu işle uğraşanları adalete teslim etmenin devletin görevleri arasında olduğunu belirten
Vali Düzgün, bu kapsamda Kayseri’deki kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde
çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Uyuşturucu trafiğinde geçiş güzergahı konumunda bulunan ilimizde gerek yol kontrollerinde,
gerekse farklı yerlerde, güvenlik birimlerimizce yapılan aramalarda yüklü miktarda
uyuşturucu elde edildiğini ifade eden Vali Düzgün, şu bilgileri verdi:
"2014 yılı içerisinde 291 Narkotik olayı meydana gelmiş, 285 kilo esrar maddesi, 80 kilo
eroin maddesi, 56 kilo toz esrar maddesi, 2 bin 147 adet sentetik nitelikli uyuşturuculardan
ecstasy tabletler, 157 gram meteafetamin maddesi, 815 kök kenevir bitkisi, 2 bin 39 adet
captogan tablet, 1 gram kokain maddesi ve 994 gram sentetik kannabinoid maddesi ele
geçirilmiştir. Bu olaylarda yakalanan 140 kişiye ise uyuşturucu madde ticareti yapmak
suçundan, 301 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmıştır."
Toplantıda son dönemlerde gündemde yer alan Bonzai konusuna da değinen Vali Düzgün, bu
maddenin öldürücü etkisine dikkat çekti.
Kayseri’de de Bonzai yüzünden 2 ölümlü vakanın yaşandığını üzülerek dile getirmek zorunda
olduğunu kaydeden Vali Düzgün, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve ebeveynlerimiz bu konuda
çok dikkatli olmalılar. Sentetik nitelikli uyuşturuculardan Bonzai, anında öldürebildiği gibi,
bir defalık kullanımda bile sonradan telafisi mümkün olmayan psikiyatrik kalıcı hasarlar
bırakıyor. Uzman doktorlarımız tıbbi açıdan bu tabloyu çok net ortaya koyuyor. Bu nedenle

kimse ’bir kereden bir şey olmaz’ dememelidir. Bu konuda yardım almak isteyen, bu bela ile
istemeden tanışmış olan gençlerimiz ve vatandaşlarımıza hastanelerimizin psikiyatri servisleri
ile Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün uzmanları her zaman
yardımcı olmaya hazırdır" diye konuştu.
Vali Düzgün, Bonzai’nin farklı isimler altında da satışa sunulduğunun tespit edildiğini
anlatarak, Smoke, Jamaikan, Gold, Spice ve Sence isimleri altında satışa sunulan maddelerin
Bonzai ile aynı türden olduğunu vurgulayarak bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini
söyledi.
Uyuşturucu ticareti ile mücadelenin yanı sıra önleyici eğitim hizmetlerini daha da
artıracaklarını, çocuk ve gençlerimizin uyuşturucu tuzağına düşmelerinin önlenmesi için tüm
imkânların seferber edileceğini ve Uyuşturucu Eylem Planı kapsamında il ve ilçe emniyet ve
jandarma teşkilatları ile kamu kurumlarının tamamının koordineli bir şekilde ortak hareket
edeceğini belirten Vali Düzgün, şöyle devam etti:
"Kent merkezi ve ilçelerde bulunan ilköğretim ve lise düzeyindeki okulların çevresinde
okulların açılması ile birlikte kolluk kuvvetlerimizce kontroller artırılacak, okulla ilişiği
olmayıp okul çevresinde dolaşan şüpheli şahıslar takip edilecek, gerektiğinde yargılanarak
gerekli cezayi almalari için Cumhuriyet Savcısı ve hakimlerimize teslim edilecektir. İl Milli
Eğitim Müdürlüğünce il genelinde yıl içerisinde yapılacak olan okul aile birliği ve veli
toplantılarında uyuşturucu bağımlılığı ve mücadelesi konusunda gerekli eğitimler verilecektir.
Uyuşturucu bağımlılarının topluma kazandırılması ve rehabilitasyon sürecinin ardından,
mevcut imkanlar dahilinde kişinin ihtiyaçları baz alınarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının
da yardımı ile gerekli çalışmalar yapılacak, suçu ve uyuşturucu kullanımını özendirici her
türlü faaliyete karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte gereken duyarlılığın gösterileceği bir
toplum bilincinin oluşturulması yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8247.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Öğrencinin Yatacak Yeri Yok
BRN Yatak, kimi zaman hayal gücünü zorlayan yaşamlara sahne olan öğrenci evlerinden yola
çıkarak Twitter’da #öğrencininyatacakyeriyok hashtagiyle yarışma düzenliyorİmkanların
sınırlı olduğu öğrenci evlerinde, bazı eşyaların amaçlarından...
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BRN Yatak, kimi zaman hayal gücünü zorlayan yaşamlara sahne olan öğrenci evlerinden yola
çıkarak Twitter’da #öğrencininyatacakyeriyok hashtagiyle yarışma düzenliyor
İmkanların sınırlı olduğu öğrenci evlerinde, bazı eşyaların amaçlarından farklı kullanılması
yaratıcı fikirleri gözler önüne seriyor. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada öğrenci
evlerindeki yaşamı anlatan paylaşımlar dikkati çekiyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına oldukça az bir zaman kalan şu günlerde BRN
Yatak, kimi zaman hayal gücünü zorlayan yaşamlara sahne olan öğrenci evlerinden yola
çıkarak Twitter’da #öğrencininyatacakyeriyok hashtagiyle yarışma düzenliyor.
BRN Yatak Genel Müdürü Berna İlter, “ Zorluklar beraberinde yaratıcı fikirleri de getiriyor.
Öğrenci evlerinde bunun en güzel örneklerini görebiliyoruz. Maddi imkansızlıklardan ötürü
kimi zaman ütüyü ocak olarak kullanıyorlar, kimi zaman da kendilerine tahtadan yatak
yapıyorlar” dedi.
Başka şehirlerde okuyan çoğu ailenin akıllarının çocuklarında kaldığını ifade eden İlter
şunları söyledi:
“ Öğrenci evleri kalabalık olmasıyla meşhurdur. Öğrenciler çok, bulundukları alan ise sınırlı
olunca, çok sayıda öğrencinin yatacak yeri bile olmuyor. Kanepelerde, koltuklarda veya yer
yataklarında yatıyorlar. BRN Yatak olarak bu fikirden yola çıktık ve öğrenciler için oldukça
keyifli bir kampanya başlattık. Öğrenci evlerinde uyudukları mekanın fotoğrafını Twitter’da
#öğrencininyatacakyeriyok hashtagiyle paylaşanlar arasından seçilecek bir kişiye taşıma
kolaylığı ve konforuyla en çok tercih edilen SleepBox yatağımızı hediye edeceğiz.”
SleepBox yatağın geçtiğimiz günlerde Capital Dergisi’nin en yaratıcı 40 ürün araştırmasında
10.sırada yer alan aldığını anımsatan Berna İlter, bu yatağı uzun süren AR-GE çalışmaları
sonucunda geliştirdiklerini, hafif ve kolay taşınma özelliğiyle öğrenciler için en ideal yatak
olduğunu ifade etti.
Özellikle şehir dışında okuyan çok sayıda öğrenci için SleepBox ürününün oldukça kullanışlı
olduğunu vurgulayan İlter, bundan böyle evleri dışında konaklayacak öğrencilerin rahatlıkla
yataklarını yanlarında götürebileceklerini dile getirdi.
İlter, yarışmanın 31 Ekim’de sona ereceğini, öğrencilerden büyük katılım beklediklerini ifade
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8248.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Kayseri İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl
Müdürvekili Erkan Alkan’dan Açıklama
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre 2014 yılı ürünü Yağlı
Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği Tebliği 17 Haziran 2014
tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kayseri İl Gıda...
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Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre 2014 yılı ürünü Yağlı
Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği Tebliği 17 Haziran 2014
tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürvekili Erkan Alkan yaptığı yazılı açıklamada,
“Fark Ödemesi Desteği için başvuru başlangıç tarihi 01.10.2014, son başvuru tarihi ise
30.04.2015 olup, fark ödemesi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2014 yılı ÇKS
kayıtları için 29.08.2014 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Ancak bu tarihten sonra
arazi sahibi olunması veya arazi kullanım hakkı alınması durumunda 2014 üretim yılı
bitimine kadar ÇKS’ye kaydolmak üzere başvuruda bulunabilme hakkı tanınan ve aynı
zamanda fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2014 üretim yılı ÇKS kayıtlarını

yaptırmaları gereken son tarih olarak, Hububat ve Baklagil Grubu ürünler için 01.09.2014,
Yağlı Tohumlu Bitkiler Grubu ürünler için 01.10.2014 tarihleridir. İlgililere ve kamuoyuna
duyurulur” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8249.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Kayserispor: 2 - Gaziantepspor: 2
Kayserispor, Avusturya kampında hazırlık maçı oynadığı Gaziantepspor ile 2-2 berabere
kaldı.Kayserispor, Hakan, Cüneyt, İbrahim, Anıl, Nobre( Dk 69 Bobo), M. Eren( Dk 57 Cem
Ekinci), Mijailoviç( Dk 63 Abdullah), Ömer Bayram, Biseswar, Simiç,...
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Kayserispor, Avusturya kampında hazırlık maçı oynadığı Gaziantepspor ile 2-2 berabere
kaldı.
Kayserispor, Hakan, Cüneyt, İbrahim, Anıl, Nobre( Dk 69 Bobo), M. Eren( Dk 57 Cem
Ekinci), Mijailoviç( Dk 63 Abdullah), Ömer Bayram, Biseswar, Simiç, Cemil ilk onbiri ile
maça çıkarken, Gaziantepspor, Karcemarkas, Elyasa, Gbenga Arokoyo, Koray Aslan(Dk 45
Barış) Şenol Can, Oğuzhan(Dk 61 Erdem), Jhon Chıbuıke(Dk 74 Semih Aydilek), Mustafa,
Muhammed İldiz( Dk 65 Oğulcan), İbrahim Akın( Dk 57 Emre) Muhammet Demir(Dk 87
Binya) ile maça çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dk. 10. İbrahim Akın cezasahasınsa topla buluşup, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plase
vuruşunda keleci ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.
Dk. 21. Biseswar Kaleci karcemarkas’a baskı yaparak aayağındaki topu kaptı ve topu uygun
durumdaki Nobre ye çıkardı. Nobre rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi. (1-0).
Dk 23. Muhammet Demir soldan aldığı topla ceza sahasını girip ser vurdu, top az farkla auta
gitti.
Dk 25. Ömer bayramın sol kanattaki ortasında Anıl topla buluştu, vuruşunda kaleci topa sahip
oldu.
Dk.38 Mustafa ceza sahası dışında şık bir vuruşla beraberliği sağladı. (1-1).
Dk. 42. Biseswar gbengaya baskı yaparak topu kaptı, kaleciyi de geçti ancak boş kaleye topu
gönderemedi.
Dk 58. Cezasahası içine yapılan ortayı Nobre göğsüyle indirdi, İbrahim dağaşan sert ve
düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. (2-1).
Dk 72. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Kayserispor savunmasının bir anlık
duraksamasından yararlanan oğulcan, düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı. (2-2)
Dk. 78. Biseswar kaleciyi geçerek topu kaleye doğru yolladı, savunma son anda müdahale
etti.

Dk 82. Anıl’ın mükemmel aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8250.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Sahabiye İçin Restorasyon İhalesi
Büyükşehir Belediyesi ecdad yadigarı tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için restorasyon
çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir restorasyona ihtiyaç duyulan Sahabiye
Medresesi için ihale yapıldı.Kayseri’deki birçok tarihi...
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Büyükşehir Belediyesi ecdad yadigarı tarihi eserlerin ayağa kaldırılması için restorasyon
çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir restorasyona ihtiyaç duyulan Sahabiye
Medresesi için ihale yapıldı.
Kayseri’deki birçok tarihi eserin restorasyonunu yaparak tek tek ayağa kaldıran Büyükşehir
Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 20 yıllığına devralınan Sahabiye Medresesi’nin
restorasyonunu da üstlenmişti. Restorasyon çalışması öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, medresede bulunan esnafla toplantılar yapmış ve restorasyon çalışmaları
sırasında esnafın mağdur olmaması için yıkılan Ahmet Paşa İlkokulu’nun arsasına geçici bir
yer yapılacağını söylemişti.
Restorasyon için projelerinin tamamlanmasının ardından ihaleye çıkıldı. 1 milyon 750 bin TL
yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleye 8 firma katıldı.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Çağdaş Restorasyon: 1 milyon 222 bin TL
İşsan İnşaat: 1 milyon 291 bin TL
Asya Restorasyon: 1 milyon 330 bin TL
Ermiş İnşaat: 1 milyon 373 bin TL
Vaka İnşaat: 1 milyon 376 bin TL
Aspendos Restorasyon: 1 milyon 390 bin TL
Anke İnşaat: 1 milyon 426 bin TL
Tuna Restorasyon: 1 milyon 698 bin TL
İhale, komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlandırılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8251.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Bir kereden çok şey olur
Kayseri'de uyuşturcu eylem planı toplantısında konuşan Vali Orhan Düzgün, "Bonzai
yüzünden 2 ölümlü vakanın yaşandığını üzülerek dile getirmek zorundayım. 'Bir kereden bir
şey olmaz' demeyin. Bu beladan kurtulmak isteyenlere yardımcı olmaya hazırız" dedi.
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Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Düzgün; Son dönemlerde
gündemde yer alan Bonzai maddesinin öldürücü etkisine dikkat çekti.
“Kalıcı hasarlar bırakıyor”
Kayseri'de de Bonzai yüzünden 2 ölümlü vakanın yaşandığını üzülerek dile getirmek zorunda
olduğunu kaydeden Vali Düzgün, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve ebeveynlerimiz bu konuda
çok dikkatli olmalılar. Sentetik nitelikli uyuşturuculardan Bonzai, anında öldürebildiği gibi,
bir defalık kullanımda bile sonradan telafisi mümkün olmayan psikiyatrik kalıcı hasarlar
bırakıyor. Bu nedenle kimse 'bir kereden bir şey olmaz' dememelidir." diye konuştu.
BAĞIMLILIK LİSE VE İLKOKUL ÇAĞINDA BAŞLIYOR
Bonzai ile ilgili yapılan araştırmalarda acı gerçek de ortaya çıktı. Gençlerin yüzde 42'si lisede,
yüzde 39'u ilkokulda, yüzde 12'si ortaokulda ve yüzde 7'side bonzaiye üniversitede başlıyor.
Bonzai kullananların yüzde 30.3'ünün işsiz, yüzde 22.2'sinin de serbest meslek ve geri
kalanların ise diğer mesleklerde çalıştığı açıklandı. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8253.html
Erişim Tarihi: 19.08.2014

Kalaycılar Ocak Yaktı
Son bahar mevsimi yaklaşırken Anadolu insanında kış hazırlığı telaşı başladı. Anadolu’nun
her bölgesinde farklı hazırlıklar olsa da salça her bölgenin vazgeçilmez ortak hazırlığıdır.
Salça sezonu yaklaşınca, salça yapacak Anadolu kadınları da soluğu kalaycılarda alıyor. Bakır
kazan ve leğenlerde kaynatılan salçalar daha sağlıklı ve lezzetli olsun diye ilk önce kazanlar
kalaylatılıyor.

19 Ağustos 2014 Salı 11:53

Günümüzde bakır eşyaların fazla kullanılmamasından dolayı günden güne azalan kalaycı
ustaları da, salça sezonunun yaklaşmasından dolayı ocaklarını yaktılar ve kalaylanacak
kazanları ve leğenleri bekliyorlar. Kayseri’de bitme noktasına gelen mesleği devam ettirmeye
çalışan son ustalardan 75 yaşındaki Mehmet Can Mutlu, salça sezonunun kalaycılar için en
hareketli dönem olduğunu kaydetti.
Kayseri’de 60 yıldır kalaycılık yapan Mehmet usta, “ Kalaycılığa 15 yaşındayken bu
dükkânda, babamın yanında başladım. O yıllarda evlerde bakır kaplar yaygın olarak
kullanılırdı. Bakırın sağlıklı olması içinde insanlar tüm kaplarını belirli aralıklarla kalaylatırdı.
Bundan dolayı da o yıllarda kalaycılık iyi ve kazanlı bir meslekti. Babamın da kalaycı
olmasından dolayı bu işe başladım. Babamın yanında usta oldum. Fakat günümüzde insanlar
bakır kapların yerine porselen veya metal kapları kullanıyorlar. Şimdilerde bakır eşyalar,
evlerde süs eşyası olarak kullanılıyor. Porselenin yaygınlaşması kalaycılık mesleğini
neredeyse bitirme noktasına getirdi. Eskilerden işleri yetiştirmek için sabahın erken
saatlerinden gece yarılarına kadar çalışırdık. Yılın her günü iş yapardık. Bugünler de ise salça
sezonu diye bir dönem başladı. Ağustos ayının sonlarına doğru başlayan salça yapımı ile
insanlar kazanlarını kalaylatıyor. Bu dönemle işlerimiz biraz canlanıyor. Bu dönem ortalama
2 ay sürüyor. Diğer aylarda ise pek fazla iş yapamıyoruz” şeklinde konuştu.
“KALAYCILIK İNCE İŞÇİLİK İSTER”
Kalaycılığı anlatan Mehmet usta, “. İşimiz kömür ateşinin karşısında yapılıyor. Özellikle yaz
aylarının kavurucu sıcaklarında bu ateş karşısında çalışmak görünenden çok daha zor.
Kalaycılık ince bir işçilik ister. Kalaylanacak kabı önce tavlıyoruz, daha sonra kum ve su ile
iyice temizliyoruz daha sonrada ateş üstünde kalaylıyoruz. Önceleri dükkânlarda birçok çırak
bulunurdu, şimdi ise kendi çocuklarımız dahi bu işi yapmak istemiyor. Bende ölesiye kadar
bu işi devam ettirmek istiyorum. Ömrüm bu dükkânda, bu ateşin karşısında geçtiği için bu işi
bırakmam imkânsız. Uzun bir süre bu dükkâna girmediğim zaman kendimi hasta gibi
hissediyorum. Çocukluğum, gençliğim, anılarım hep bu dükkânda, bu meslekte geçti. Benden
sonra bu mesleği devam ettirecek bir çırağımın bulunmaması üzücü bir durum olsa da
ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumuzda gençlerin bu meslekten kaçmalarına hak
veriyorum” dedi.
Mehmet usta, “ Bakır kapta pişen bir yemek, en kaliteli porselen tencerede pişen yemekten
çok daha lezzetlidir. Bakır kaplar, içinde kilere farklı bir tat verir. Bu tadı günümüzde hiçbir
kapta bulunmaz. Ben evimde bakır eşyalar kullanmaya devam ediyorum. Herkese de gönül
rahatlığıyla bakır eşya kullanmayı tavsiye ediyorum” dedi.
ATEŞ İLE BAKIRIN DANSI: KALAY
Kalay Yapımında 3 Adım
Tavlamak: Kalaylanacak kaplarda aranan en önemli özellik karıncalanmadan oluşan berelerin,
çürümelerin olmaması, kaplar ne kadar temiz olursa o kadar kolay ve temiz işçilik
çıkarmaktadır. Daha önce kalaylanmış malzemeler körük ve kömür yardımıyla yakılarak orta
sıcaklıkla üzerindeki yağ ve zamanla kullanmadan oluşan atıkların yakılmasına kalaycılık
dilinde “Tavlama” denilir.
Temizleme: Tavlanan materyaller tuz ruhu ile sıvanarak kalaylanacak olan kısımlar ince
kumlarla el ve ayak yardımı ile güzelce silinir. Kalaylanacak zemin kalay almasını
engelleyecek tüm dış etkenlerden arındırılır. Ezik büzük olan yerler ise çekiç, tokmak gibi
özel aletlerle düzeltilir.
Kalaylama: Kalaylama ise yine körükte ısı ile tavına getirilen kapların sıcaklıktan dolayı
çubuk halinde bulunan kalayın sürülmesi ile kolay şekilde kaygan hale gelmesidir. Kalayın
kalaycı pamuğu ve nişadır yardımı ile zemine düzenli şekilde dağıtılması işlemine kalaylama
denir. Bugünkü anlayacağımız anlamda kalay bir nevi kaplama malzemesidir.
Kalayda Kullanılan Malzemeler

-Kalay: Dövülebilir, sünek bir metaldir. Kolayca tel veya levha haline getirilebilen bu metal,
kalaycılıkta ısıtılarak kullanılır.
-Nişadır: Amonyak tuzu olarak bilinen amonyum klorür bileşiği… Metalin yüzeyinde hasıl
olmuş oksit tabakasını kaldırdığından metal, lehime müsait hale gelir. Beyaz toz halindedir.
-Kalaycı pamuğu: Steril pamuktan farklı olarak rulo şeklinde ve avuç içerisinde kolay hareket
ettirilebilen bir pamuktur.-Kıskaç: Kalay yapılacak nesnenin tutulduğu bir çeşit maşa.
-Körük: Ateşin harlanması için kullanılan genellikle manda derisinden yapılmış hava üfleyen
bir malzeme.
HABER- FOTO: VELİ GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8254.html
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Selda Avcı Yakında Kayseri Gündem’de
Selda Avcı ile Tuzlu Kahve, söyleşileriyle gazetemize renk katmaya geliyor. Selda Avcı ile
Tuzlu Kahve çok yakında gazeteniz Kayseri Gündem’de
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"Siyaset, Ahlak, Cemaatler ve Biz"
9. Kuzuluk Buluşması'nda konuşan Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay
Aldemir, siyaset, ahlak, cemaatler ve biz üzerine konuştu.
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Turgay Aldemir'in konuşmasının tam metni;
Allah’ın adıyla…
M. İkbal’in ifadesiyle İslam; insanoğlunun Allah ile birlikte yaptığı tarihi yolculuğun adıdır.
İslam, insanlık için bir kurtuluş reçetesi olarak ortaya çıkmış, kısa sürede vicdanlarda karşılık
bulmuştur.

Bununla birlikte tarihte, farklılıkları bir arada yaşatma, bilim, eğitim, sanat, kültür ve ekonomi
alanlarında yüksek bir medeniyet ortaya koymuştur.
İslam dünyası, son dönemlerde medeniyete öncülük etme, insanlık için halife olma ve şahitlik
misyonunu önemli oranda kaybetmiştir. İçinden çıkılmaz birçok sorunla karşı karşıya kalmış
ve hastalıkların sırasıyla gelip yakaladığı bir coğrafyaya dönüşmüştür.
Bu duruma nasıl gelinmiştir ve bu durumdan kurtulmanın yolu nedir? Nasıl bir dünya
istiyoruz ve bunun için nasıl bir çabanın ortaya konması gerekiyor.
Değerli dostlar,
Dünyada cari olan sisteme cevabımız nedir? Bunu aşmak mı, tasfiye etmek mi, yoksa bununla
beraber yaşamak ve onunla yarışmak mı, istiyoruz? Allah yeryüzünde murat ettiği şeyi
müminler üzerinden gerçekleştirecekse bu konuda ortaya konulan çalışmalar yeterli, isabetli
ve kuşatıcı mıdır?
Türkiye ve dünya Müslümanları, bütün insanları kuşatacak bir vizyona ve paradigmaya sahip
midir? Hâlihazırda ürettiğimiz bilim, kültür, sanat ve ekonomi ile dünyada söz sahibi olmak
mümkün mü? Günümüzün gelişim dinamikleri nelerdir, bunları ne kadar biliyor ve ne kadar
hazırlık yapıyoruz.
Müslüman içinde yaşadığı dünyayı, sahip olduğu inancı ve beraber yol yürüdüğü toplumu
değerlendirirken ne zaman nesne olmaktan vazgeçip özne olmaya karar verecektir. Kısacası
tarih, doğa, toplum ve benlik zindanlarından nasıl ve ne zaman kurtulacağız?
Bütün bu gelişmelerin Türkiye’ye yansıması nedir? İslami geleneği yeniden inşa etmede nasıl
başarılı olabiliriz? Eğitim, kültür, ahlak, ekonomi ve siyasette ortaya çıkan duruşlar ne kadar
bizi yansıtıyor? Yeni bir diriliş çağrısı ve yeniden bir inşa hareketi mümkün müdür?
Muhterem arkadaşlar,
Bizim yaşadığımız temel sorun ne kendisi kalabilen, ne de başkası olabilen bir milletin
yaşadığı varoluşsal sorunların ağırlığı altında zihni ve ahlaki bir duruşa sahip olamamaktır.
Türkiye'nin yakın tarihinde gelenek ile modernite, ahlak ile hukuk, anlam ile özgürlük,
bireysel kimlikler ile kollektif aidiyetler arasında yaşadığı gerilimlerdir.
Bu yaşanan süreç yeni bir Türkiye paradigmasının doğmaya başladığının işaretlerini veriyor.
Bu süreçte Türkiye tecrübesini özgün kılan temel unsur bir tarafta kendi köklerine dayanması,
öbür tarafta dünyaya açık ufuk perspektifinden bakabilme imkânına sahip olmasıdır. Artık
karşımızda tarihin akışını uzaktan ve endişe ile izleyen değil, o tarihe müdahale etme gücüne
ve cesaretine sahip bir özne var.
Ülkemiz yeni bir muhayyileye ihtiyaç duymaktadır. Çarpık modernleşme tarihimizin sırtımıza
bindirdiği yüklerden kurtulmanın yolu; temel hak ve hürriyetleri esas alan, hesap verebilirlik
ve şeffaflık ilkesine dayalı bir siyasi, hukuki, ahlaki düzenin inşa edilmesinden geçmektedir.
.........................
Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin temel mücadelesi eski korkularından ve yüklerinden
kurtulması ve yeni bir toplumsal muhayyile inşa etme çabası belirleyecektir.
Dünyada hızlı bir değişim – dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu dönemle birlikte dünya
genelinde özgürlük, insan hakları, çoğulculuk, sivil toplum ve pazar ekonomisi lehine bir
yönelim doğmuş ve bütün bu alanlarla ilgili küresel düzeyde bir farkındalık oluşmaya
başlamıştır.
Bütün bu süreçler İslam ümmeti ve tüm insanlık için hayırlı bir sürece dönüştürülebilir.
Süreçte daha çok inisiyatif almak ve daha kapsamlı sorumluluklar üstlenmek mümkündür.
Model merkezli yaklaşımlardan vazgeçip değer merkezli yaklaşımlara odaklanmanın zamanı
gelmiştir. İbn-i Kayyım “Allah adaletin gerçekleştirilmesini tek bir şekle hasretmemiştir”
sözünden ne anlamalıyız. Bugün Müslüman kimliğe sahip insanlar tarafından gerçekleştirilen
ekonomi, siyaset ve cemaat çalışmaları ne kadar kendi değerlerimiz üzerinden yürüyor.
Adalet, ehliyet, meşveret, dayanışma, katılımcılık ilkeleri ne kadar hayat buluyor?
....................

Yüz yıldır İslam coğrafyasında ve ülkemizde birçok alanda fetret yaşandı. Bu fetreti
sonlandırmaya dönük sivil, siyasi, iktisadi, sosyal çabalar yeni yeni ete kemiğe bürünüyor.
Bu yeni bir levin hali, yeni bir aşama. Bu aşamaya uygun her alanda tercihler yapmalıyız.
Cemaatte, siyasette, sosyal hayatta vefa yol arkadaşlığı önemli ancak süreci ileriye taşıyacak
Türkiye’nin, İslam dünyasının ve insanlığın yeni toplumsal muhayyilesini kavramış yetişmiş
genç kadrolara alan açmalıyız.
Yeni Türkiye’nin işaret taşları bu milletin değerlerinden oluşmalı. Bu işaret taşlarına göre
herkes bu yeni süreçte kendine çeki düzen vermeli.
Değerli misafirler;
Geçmişte yaşanan iç kavgalar nedeniyle toplum içindeki yaralarımızı sarmalıyız. Toplumun
alt yapılarıyla daha fazla iletişim kurmalıyız. Milletimizin kendinden gördüğü, milletimizle
bir arada olmaktan gocunmayan yöneticilerimizi öne çıkarmalıyız.
Salon beyefendileri ile bu milletin yüreğine dokunulamaz. Türkiye’de değişimin, dönüşümün
öncüsü halktır. Siyasi organizasyonlar ve liderler bu süreci ya ileriye taşıdı veya yavaşlattılar.
Engel olan vesayetçi yapılar ve liderler kısa sürede halkın vicdanından ve gündeminden
düştüler.
Güçlü bilinçli halk ve ona layık liderler bu coğrafyayı ileriye taşır.
Bazı kirlere bulaşanları milletimiz her dönemde mahkûm etmiştir. Ancak bu konuda
cemaatler ve siyasi yapıların kendilerinden olanları koruduğu, kolladığı görüldü. Bu da
onların süreç içerisinde top yekûn kirlenmelerine neden oldu.
Değerli dostlar,
Bu topluma yüz yıldır zulmeden seçkin, emperyalist üst yapılarla mücadelemiz kesintisiz
sürmelidir. Bu konuda bu seçkinlerle asla uzlaşı olamaz. Şu ana kadar hep onlar saldırdı biz
savunmada kaldık. Bin yılı aşkındır bu topraklarda var olan inançlarımıza, değerlerimize,
yaşam tarzımıza, birliğimize. Tek parti döneminde, İnönü dönemi, darbe dönemi, gezi, Suriye
ve Filistin'de saldırdılar. Bu savaşı daraltarak bilgi ve bilinçle yol almalıyız. Bunun için
dikkatli ve bilinçli bir süreç işletmeliyiz. Bu sürecin değerlerimiz ekseninde kalıcı olması için
bilgi üretim ocaklarımızı canlandırmalıyız. İlişkilerde değerler belirleyici olmalı.
Yeni Türkiye’de iki yüz yıldır ilk defa hayatın içinde devletle milletin omuzları birbirine
temas ediyor. Bu temasın milletin değerleri ekseninde anayasal güvence altına alınması
gerekir.
Gönül coğrafyamıza ve dünyada var olan 800 milyonu aşkın Müslüman azınlıkla daha köklü
bağlar kurmalıyız.
............................
Her başarı biraz baş döndürür. Allah; "günleri insanlar aranızda döndürür dururuz" der.
Allah Kuran'da düşüş ve yükseliş kıssaları anlatarak bizim dikkatlerimizi çekiyor. Düşüşlerin
ve yükselişin hikmetine akıl erdirirsek olayı anlayabiliriz. Organizasyonlar (cemaat, şirket,
devlet vs.) ilkelerle devam eder. Zulüm ve kanla devam etmez.
Bilgi pusuladır. Güç bilgiyle anlam kazanır.
Yeni Türkiye'de güçlü olan devlet değil millet olacaktır.
Medeniyet bir yaşama sanatıdır. Bir ülkeyi at sırtında fethedebiliriz. Ancak orayı
münevver bir kültür havzasına, bir faziletliler şehrine dönüştürmeden kalıcı bir yönetim
oluşturamayız.
Tarihe yaptığımız yolculuklarda ayrıntılara takılıp kalmamalıyız. Geçmişi bir tecrübe bilerek
bu güne ve geleceğe dair düşüncelerimiz, öngörülerimiz olmalı. Kendi gerçekliği ile yüzleşip
burada bir gelecek tasavvuru oluşturamayanlar geçmişte var olma kolaylığına kaçıyor.
Değerli kardeşlerim;
Yeni tarihsel süreç bu korku duvarını yıkmaya başladı. Emperyalistleri tedirgin eden İslam
dünyasındaki bu uyanıştır.

İslami hareket içinde yaşadığı toplumun sorunlarına dair duyarlılıklarıyla toplumsal meşruiyet
mevzisini genişletmek zorundadır. Mücadelemizi sürdürürken kendi tarzımıza büyülenmeden
çalışmaları yürütmeliyiz, ancak hakikat arayışımız da her daim sürmelidir.
İdeolojik, ırkçı, mezhepçi körlükler dünyada emperyalistlerin elini güçlendiriyor ve bizlere
büyük bedeller ödetiyor. İslam dünyasında yaşanan savaşların sahadaki aktörlerinin maalesef
%90'ı Müslümanlardır. Aslında bu çatışmaların nedeni küçük ayrıntılardır.
Örneğin Endülüslü bir ilim adamı Bağdat'a gelir. Bağdat'daki farklı dinlere mensup ilim
adamları hiç bir dini metne başvurmadan o günün Bağdat'ında insani düzlemde sosyal
meseleleri rutin tartışmalarla ele alırlar. Bu insani düzlemdeki tartışmalar insanların hakikatle
buluşması için ön yargıları kaldırarak zihinlerde pencereler açmaktadır. Endülüslü ilim
adamının hatıratında gıpta ile anlattığı Bağdat'ta maalesef bu gün Allah-u Ekber nidaları ile
Müslümanlar katledilir hale geldi.
Allah’tan ve Peygamberden yer yer siyasetçiden ve iktisatçıdan bazen de istihbaratçıdan rol
çalarak cemaat olunmaz.
……………………………
İlim adamlarımız yeni dünyayı okumakta gecikti. Eski gelenekten devraldığı bilgileri tekrar
ederek görevini yaptığını düşünen İslami ilimler gidişattaki olumsuzluklara çözüm üretemedi.
Bu süreçte yeni şartlarla yüzleşerek ayakta kalmayı başaramadı.
Bunu başarabilmek için zihinlerin bu yüzyılda yaşadığını fark edecek, yeni ihtiyaçları ve
şartları görmesi, bu çağda Müslüman'ca düşünmemin ve davranmanın yollarını tartışması ve
bulması gerekiyordu. Maalesef öyle olmadı.
İslami ilimlerin klasik muhtevası ile hayatın akış yönü arasındaki makas modern çağda hayli
açıldı. Ve insanlar dolaylı biçimde sekülerleşmeye, dünyevileşmeye sevk edilmiş oldular.
Zahiri dindarlaşma ile batini dünyevileşmenin at başı seyrettiği bir ortamda asıl hırpalanmanın
Müslümanın ruhunda, kimliğinde ve bilincinde cereyan ettiğine, en çok da İslam'ın izzetinde
büyük sarsıntılar yaşandığına şahit olmaktayız.
İslam'ın şekil ve sembolleri bize bir bilinç sağlamaz. Sadece kapıya götürür. Bilincin
yaşanmasına destek verir. Ama şekil ve sembol yeterli görülüp muhtevanın yerine geçmeye
başlarsa İslami bilincin oluşmasının en büyük engeli de olabilir.
İslam dünyasında bütün bu olup bitenlerden ötürü ötekini suçlayarak rahatlamaya
çalışamayız.
İslami ilimleri yeniden anlama ve yeniden inşa becerisi göstermeliyiz. "Bize atalarımızdan
devraldıklarımız yeter" anlayışını devam ettirirsek simgelere ve şekilciliğe sığınan ama
yüzeysel kalan bir dindarlıkla yetinir duruma düşeriz. Yani giderek sekülerleşen, giderek
dünyevileşen ve sembollerde yoğunlaşan bir dini anlayış İslam dünyası için son derece vahim
bir gelecek olacaktır.
Bizim, geleneği putlaştırmadan ve onu dokunulmazlık zırhına sokmadan gelenekten
yararlanan ama 21. yüzyılda yaşadığını da fark eden, bu yüzyılı okuyabilen ve bu yüz yılda
dindar olmanın yollarını ve yöntemini keşfeden bir anlayışa ihtiyacımız var.
Dünyayı önemsemeyen bir dindarlık bu dünyada İslam'ın izzetini temsil edemez. İslam'ın
izzetini, Müslümanların onurunu gözetmek, korumak istiyorsak din ve dünya dengesini
sağlıklı bir şekilde kurmak zorundayız. Yani dünyevileşme girdabına kapılmaksızın dünyayı
önemsemek, dünyanın altında kalmaksızın üstünde ayakta durmayı başarmak temel
şiarlarımızdan biri olmalıdır.
Muhterem kardeşlerim,
Modern zamanlar boyunca İslami aklın ve algının sömürgeleşmesi sebebiyle, İslami bilgi,
model, siyaset, sistem üretmeyi, devrimci olmakla her şeye karşı olmayı, militan olmakla her
şeye sert olmayı, dava adamı olmakla her şeye sırt çevirmeyi, mücadele etmekle bilgiyi hor
görmeyi birbirine karıştıran bir anlayışın İslami harekete dönüşmesi mümkün değildir.

Temel bilgisizlikten sığ bilginin yüceltildiği, hoşgörüsüzlüğün, fanatizmin erdem sayıldığı,
her yeniliğe karşı olmanın tavizsizlik zannedildiği, grupçuluğun, asabiyetin, cemaat olarak
algılandığı bir atmosferde değil, toplumsal mücadele nefes almak bile zordur.
..........................
Cemiyet ve cemaatlerimiz toplumu ayakta tutan ana unsurlardır. Sivil yapılar devlete
yamanarak varlığını sürdüremez. Kaliteli insan yetiştiremez.
Devlet de sivil yapıları denetim altına alarak geleceğini teminat altına alamaz. Siyaset kurumu
her biri bir ocak olan bu yapıların yetiştirdiği kaliteli insanları hayatın içine taşıyan sosyal
yapıdır.
Cemiyet ve cemaat çalışmaları toplumsal hayattaki çalışmalarıyla değerler ekseninde bir iklim
oluştururlar.
Siyasette bu iklimde bu değerlerin salimen hayata geçirilmesini sağlar.
Ancak siyasetin öncülük ettiği iklimler kırılgandır.
..................
İslam’da siyaset cemaat kavramlarının yeniden tanımlanması gerekiyor. Yaşadığımız hayat,
alanlarında karşılaştığımız sorunları çözerken kullandığımız yöntemler sorunu ve sorun
alanını bizim zaman zaman iktidar alanımıza dönüştürür.
Ülkemizde ve İslam dünyasında yaşanılan bu sorun alanlarına dair ilkesizce ortaya konulan
çözümler cemaat, siyaset ve ahlak kavramlarını ciddi anlamda yozlaştırmıştır. Bir kısım
gettocu yapılar bu boşluklarda kendilerine çıkar alanları edindiler.
Bizim literatürümüzde dini hayat her şeyin üzerinde yükseldiği topraktır. Aslında iktidar,
siyaset, din ilişkisi toprakla onun üzerinde var olanlar arasındaki ilişki gibi olmalıdır. Kadim
tarihimize baktığımız zaman bir okul olan cemaatlerimiz onlarca siyasi lidere ve politik
teşkilata, hatta birçok devlete istikamet üzere oldukları sürece ilham vermişlerdir.
Din topraktır, siyaset süreçseldir, toprak üzerinde var olan mevsimsel devinimlerdir.
..................
İslam dünyası her alanda ivedilikle normalleşip doğallaşmalıdır. Bizler fikre, düşünceye ve
tasavvura inanırız; asla başarıya tapmayız. Başarı odaklı yaklaşımlar süreç içerisinde bizleri
yozlaştırmıştır. Geleceğin en büyük sorunu geçmişteki başarılardır. Aliya İzzet Begoviç der
ki; "Mümkün olsaydı geçmişteki şaşalı eserleri yıkardım. Bazen bunları konuşmaktan şimdiyi
ve geleceği kaçırıyoruz."
Önemli olan istikamet üzere yolda olmaktır. Zaferin her daim Allah’a ait olduğunu bilmeliyiz.
Bizler iyi ve doğru insanların iyi işler yapmasını istiyoruz. Bunun için ülkemizde ve İslam
dünyasında ocaklarımızda yetişen faziletli insanların, erdemli toplumların inşası için
sorumluluk almaları gerektiğine inanıyoruz. Bu yeni süreçte daha fazla fedakârlık ve
sorumluluk gerekiyor.
.................
Temel sorunumuz sırtımızı döndüğümüz geçmiş ile hala belirsizliğini koruyan bir gelecek
arasında asılı kalan bir milletin nereye nasıl gideceğine dair net bir yol haritasının
oluşturulamamasıdır. Bu süreçte köklerimiz ile açık ufkumuz arasında kuracağımız bağların
bize yeni imkânlar sunacağına inanıyoruz. Bir taraftan muhasebe yaparken diğer taraftan
hummalı bir inşa çalışmasının mücadelesini her alanda veriyoruz.
Millete ve onun inançlarına zulmeden devlet algısı zihinlerde ve toplum hayatında yıkıldı.
Ancak yeni devlet ortaya çıkmış değil. Her alanda yeni bir inşa sürecine giriyoruz. Etrafımıza
çizilen düşünsel, ekonomik, askeri, siyasi ve coğrafi sınırları kaldırmalıyız. Bu noktada
cemaatlerin devletle ilişkisini yeniden ele almalıyız.
Yeni devleti Türkiye'deki tüm kesimlerle beraber tartışarak inşa etmeliyiz. Yeninin neyi ihtiva
ettiğinin cevaplanması gerekir.
Eskininde neyi temsil ettiğini iyi bilmeliyiz.
Değerli dava arkadaşlarım,

Geçmişte siyasete uzak olmamızın nedeni, her şey şeytani bir hileyle ele alındığı içindi.
Kurulan siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini devlet kurdurdu, halkın değerlerine
yaslanmadığı için ömürleri kısa sürdü. AK Parti halkın değerlerini öne çıkardığı için odak
oldu. AK Parti halkın değerlerinden uzaklaşırsa diğerlerinin sonunu o da yaşar.
Türkiye normalleştikçe kendi ontolojisine dönüyor. Bu güne kadar yapıp ettiklerimizi harala
gürele yaptık ancak artık bu hal sürdürülemez. Bu yeni süreçte doğallık, sahicilik, samimiyet
çok önemli.
.........................
Yüz yılı aşkındır kendi topraklarımızda bize sürgün hayatı yaşatan emperyalistlerin yaklaşım
biçimleri bizi yeni dünyanın kurucu unsuru yapmaz. Ömer Muhtar der ki: "Onlar bizim
düşmanımız, öğretmenimiz değil." İslami hareket düşmanın sınırlarına göre kendini tarif
edemez. Meşruluğunu kendinden ve değerlerinden alır.
İslam dünyasındaki sorunların kaynağında Müslüman halkların başına gelen her şeyi bir kader
olarak gören, kendi kaderini belirleme inisiyatifinden bihaber oluşu yatıyor.
Entelektüel daralmayı, çölleşmeyi müzakereci bir anlayışla, ucu açık tartışmalarla açmaya
çalışmalıyız. İslam dünyasındaki bu travmaların temel nedenlerini mevcut bir kaç akıl dışı,
vahşi veya uzlaşmacı, ifsat edici örgüte indirgemek sorunu çözmez. Asıl sorun hiç bir kutsalı
olmayan vahşi emperyalistlerdir. İşgallerle İslam coğrafyasının genetiğini, sınırlarını
bozdular. Dağınık duruma düşen Müslümanlar bedevilik kültürünü dini bir algıya
büründürerek kutsadılar. Birçok çatışmayı iç içe yaşar hale geldiler.
.................
Kapitalizmin, sekülerizmin, liberalizmin tayin edici olduğu toplumlarda İslam'ın
özgürlüğünden söz edemeyiz.
Hayat alanlarına yansımayan İslam özgür değildir.
Hayatın dışına itildiğimiz yerlerde edindiğimiz konforumuzu bozmalıyız. Ucuz iyimserliklere,
ucuz umutlara tutunarak emperyalistlerle hesaplaşamayız.
Bizler görsel ve işitsel teknoloji tarafından kuşatılan, sıradanlaştırılan zihinlerimiz sebebiyle
eleştirel, muhalif, özgün inisiyatifler oluşturamıyoruz. Nesneleştirilmiş kimlikler, kişilikler,
direnişin, dilini, ufkunu, bilincini, oluşturamaz. Ne pahasına olursa olsun kendi zamanımızın
gerçekliği ile yüzleşmek zorundayız. İslam Coğrafyasındaki kadın, çocuk, yaşlı ve
gençlerimizin verdiği direnişleri ile yeni bir bilinç anıtı inşa etmeliyiz.
.................
İslam'ın siyasallaşmasından ziyade İslam'ın siyaset üretmesini konuşmalıyız.
Bu gün, siyaseti önemli kılan, uzun süredir İslam'ın bu alanda aldığı yaralardır. İtilmişliktir,
ötekileştirmedir. Yıllardır uzak kaldığımız siyasal alanda değerlerimizle var olabilmek
yaşadığımız süreçlerden dolayı hepimizi tedirgin ediyor.
Uzun zamandır biz Müslümanlar hayatın dışına itildik ve birçoğumuz hala itildiğimiz
yerdeyiz. Bir kısmımız itildiğimiz, ötelendiğimiz, yaşam alanlarını içselleştirdi. Miskinlik,
idealsizlik, körü körüne itaat, takva olanla özdeşleştirildi.
Siyaset alanının yeniden canlanması, içimizde küllenen koru harlandırmaya başladı.
Bu yeni duruma dönük hazırlıksız oluşumuz zaman zaman ona tepki duymamıza ve tedirgin
yaklaşmamıza neden oldu. Bizlerin yaşadığı acıları çekmeyen gençlerimize illa aynı acıları
yaşatmamıza gerek yok. Toprağımıza, değerlerimize bağlı kalarak bu yeni süreci
yaşamalıyız.
Yeni Türkiye’ye ne söylüyoruz, milletimiz bizden ne bekliyor?
Yeni siyaset ve cemaat anlayışı neye tekabül ediyor, bunları konuşmak için buradayız.
Her dönemin kendine özel koşulları vardır. İslami hareketler her dem yenilenerek yeniden
doğarlar. İnsanlık yeni bir döneme giriyor. Sınırlar anlamsızlaşırken, aynı ortamı paylaşan
insanlar birbirine yabancılaşıyor. Bizler de bu yenilenme sürecinde geriye düşmemeliyiz.

Değerli kardeşlerim,
Modern dönemlerde Müslümanların kaybettiği değerlerden ilk kazanması gereken İslam
ahlakıdır. Dini kültürümüzdeki ihsan, irfan ve takva da bunu anlatır.
Türkiye'nin yeni toplumsal muhayyilesinin dayandığı akli ve ahlaki temelleri bu çerçevede
şekillendirmeliyiz. Türkiye'nin ve İslam dünyasının hem anlamlı hem de özgür bir hayata
kavuşması ancak akli ve ahlaki olanla arasındaki bağı yeniden kurmasıyla mümkündür.
İnsanların hem anlam arayışına cevap veren hem de özgürlük taleplerine set çekmeyen siyasi,
ahlaki bir tasavvurun mümkün olabileceğini ortaya koymamız lazım. Ahlak insanın
yeryüzündeki var oluşunu anlamlandırarak temellendirir. Ahlak ilkeleri insanı yükseltmek
için semadan arza uzatılmış sapa sağlam bir ip, bir kulp gibidir.
Akıl, nasıl düşünmeliyim sorusunun cevabını verirken, ahlak nasıl yaşamalıyım sorusunun
cevabını verir. Doğru ile yanlış arasındaki ayrımı yapan akıl, akıl ile iyi ve kötü arasında
ayrımı yapan ahlaktır. Bunlar birbirini bütünler. Ancak akli ve ahlaki ilkelerin hayat bulması
özgürlük ortamına bağlıdır. Özgürlüğün olmadığı yerlerde ahlaki sorumluluk da yoktur.
Bu konuda Said Halim Paşa'nın ahlaklı olmakla özgür olmak arasında kurduğu yakın ilişki
ahlak felsefesinin temel unsurlarından biridir. Ahlakın özü samimiyettir. Kişinin zorla bir
ahlaki değeri yaşıyormuş gibi yapması ikiyüzlülüğe ve münafıklığa yol açar.
........................
Toplum içerisinde huzurunun ve güvenin tesis edilmesi adil bir hukuk sisteminin etkin bir
şekilde hayata geçirilmesi, bireylerin ve toplumun belli bir ahlaki olgunluğa erişmesi ve
sorumluluğunu yerine getirmesiyle mümkündür.
Türkiye'nin ve İslam dünyasının bir selam yurduna dönüşmesi hukuk ile ahlak, değer ile
özgürlük arasında tamamlayıcı bir ilişki kurmasına bağlıdır.
Cemaat, Allah’ın ‘’içinizden iyiliği emredip kötülükten nehy eden bir topluluk bulunsun ‘’
emri gereğince iyilik yapmak, inşa etmek, ıslah etmek için bir araya gelen aktif iyi
insanlar topluluğudur.
Cemaatler Allahın rızasına ulaşmak için birer vesiledir, gaye değildir.
Tüm cemaatlerin birliği ve güçlü olması önemli ancak daha önemlisi İslam’ın ortak değerleri
etrafında irade birliğidir.
Reşit Rıza der ki: İttifak ettiğimiz konularda beraber hareket eder, ihtilaf ettiğimiz konularda
ayrı hareket edebiliriz.
Müslümanlar olarak temel şiarımız ‘’Herkese adalet herkese hürriyettir’’. Dünyada bir kişi
dahi özgür değilse hiçbirimiz kendisinin özgür olduğunu söyleyemez.
Tarihte büyük savaşlar genellikle küçük ihtilaflardan çıkmıştır.
Örgütlü çalışmanın manifestosu Fatiha suresidir.
………………………………..
Temel sorularımız:
Siyasetin doğasıyla ahlakın doğası hangi temel niteliklerle belirlenebilir?
Siyaset ve ahlakın doğaları örtüşebilir mi?
Siyaset önceden belirlenen kalıp ve değerlerle icra edilebilir mi?
Bu soruları sormamızın nedeni siyasetle ahlak, cemaatle siyaset, cemaatle ahlak arasında ciddi
bir tartışmanın olmasıdır. Bunun çözümü bir toplumsal eylem ve davranış olan siyasetin,
sosyal aktör olan cemaatin ahlak temelince yeniden ele alınmasıdır.
Günümüzde sorun sadece siyaset-ahlak ilişkisi değil; ahlakla insan ve toplum hayatını kuşatan
bütün toplumsal faaliyet alanları arasındaki ilkesiz ilişkilerdir.
Siyasetin temel misyonu adil ve erdemli bir toplumun inşasına katkı sunmaktır. Hukukun
amacı ise devleti değil devlete ve diğer güç odaklarına karşı bireyin ve toplumun haklarını
korumaktır.
..........................

Ahlak; siyaset, ekonomi, ticaret gibi bir toplumsal eylem alanı değil, bu eylem ve
davranışların nasıl olacağını gösteren kurallar ve değerler sistemidir.
Ahlaki davranış daima kişisel olgunluğa dayanır, iyilik, hakikat ve adalet idealleri ile uyum
içerisindedir.
Siyasette eylem ve davranışların merkezi kavramı "menfaat", ahlak alanında ise "vazife"
vardır. "Vazife ile menfaat her insani hareket tarzının iki değişik muharrikini teşkil
etmektedir. Aralarında kaide olarak karşılaştırma yapılamaz. Vazife hiç bir zaman menfaatçi
değildir. Menfaatin ise ahlakla alakası yoktur."
"Eğer hayatımı tehlikeye atmak suretiyle komşunun çocuğunu kurtarmak üzere yanan eve
girip kucağımda ölmüş çocukla dönsem neticesiz kalan hareketimin kıymetsiz olduğu
söylenebilir mi? Faydasız bu fedakârlığa, neticesiz bu teşebbüse kıymet veren şey ise
ahlaktır." Aliya İzzet Begoviç
"Menfaat yaşamak, ahlak ise yaşatmak ister. Bir arada barınamazlar."
Davranış ve eylemlerimizi yönlendiren ana saik; siyasetin merkezindeki menfaat mi yoksa
ahlakın merkezinde yer alan vazife midir?
Eylem ve hareketlerimize kılavuzluk eden olgular farklılaştıkça davranışlar da farklılaşır.
Siyasetin davranış kalıpları/eylem kılavuzları ahlaka bağımlı mı, yoksa bağımsız davranabilir
mi?
Temel mesele siyaset alanındaki eylemlere yön veren muharrik kavram olan "menfaatin akla
göre mi yoksa ahlakın temel ilkelerine göre mi tanımlanacağı meselesidir.
Siyasetin toplumsal ahlak sisteminden ayrı bir eylem kılavuzu var mıdır?
Siyasetin dünyasıyla ahlakın dünyası arasında bir zıtlık söz konusu mudur?
"Bir gurubun veya milletin menfaati başka bir gurubun veya milletin mensuplarının
sömürülmesini, köleleştirilmesini icap edebilir. Yeni çağın devletleri, emperyalistlerin tarihi,
bu tür cinayetlerle doludur." Aliya İzzet Begoviç
Genelde kamu menfaati için onur, erdem, ahlak ve bireyin hakkı ihlal edilebilmektedir.
Bu alanın tüm cazibe ve yozlaşmalarına karşı köklü çalışma ve pratiklere ihtiyaç var. Tarihte
de siyasetname/nasihatnameler hazırlanmıştır.
Değerli dostlar;
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında İsmet İnönü bir gurup subaya yaptığı konuşmada şöyle
seslenir: "İçinde bulunduğunuz vaziyeti bilesiniz efendiler. Padişah düşmanımızdır. Yedi düvel
düşmanımızdır... Kimse işitmesin; bu millet de düşmanımızdır." (İdris Küçük ömer, Düzenin
Yabancılaşması, Sayfa 96)
Ülkemizin yaşadığı bu vahim süreç kendisi olmaktan vazgeçen ama bir türlü başkası da
olamayan bir milletin modernleşme krizidir.
………………………..
Siyaset bir fikrin, hayatın her alanına sirayet ederek geliştirilmesidir. Sadece bir partiye oy
vermekten ibaret değildir.
Siyasetin doğası; menfaat kavramı üzerinde oturmaktadır. Ancak bu durum siyasetin ahlak
dışı bir alan olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü insan davranışları hangi alana yönelik
olursa olsun temelde ahlak ve değerlere bağımlıdır.
Ahlak ise siyaset arasında ayrılmaz bir ilişki olduğuna göre bir siyaset ahlakından, bir devlet
ahlakından söz etmek mümkündür. Nasıl bir meslek ahlakından, bir aile ahlakından, bir sosyal
ahlaktan, bir bireysel ahlaktan söz edilebiliyorsa, siyaset, devlet cemaat ahlakından da söz
etmeliyiz.
Siyaset davranış ahlakı olarak da adlandırılabilir. Sosyal bir kurumun ahlak disiplini olmadan
yaşaması düşünülemez. Bugün siyaset ahlakından ziyade siyasetçi ahlakı, politik ahlak öne
çıkmaktadır.
Değerli kardeşlerim;
Meşruiyet/Ahlak İlişkisi:

Siyaset ya da devlet, yapıp ettiğini meşrulaştırmak için dine başvurabilir ve bu kanalla
toplumsal meşruiyet de elde edebilir.
İktidarın mevcut hukuk normları ve kanunlar çerçevesinde toplumdan meşruiyet elde etmesi,
bu meşruiyetin ahlaki açıdan geçerli/doğru olduğunu/kabul edildiği anlamına gelmez.
Ahlakta öncelikli olan davranışın arkasında ne tür bir niyetin olduğudur. Modern devlet ve
siyaset, dini ve ahlaki değerleri kendisi için araçsallaştırmıştır.
Din ile ilişkisinde kendisini üstte, merkezde; dini de bir alt olgu olarak görmekte, ihtiyaç
duyduğunda bu araca başvurmaktadır.
Değerli kardeşlerim,
Yeniden yorumladığımız yeni dünyada ve Türkiye’de yükümüz ve yükümlülüklerimiz
artıyor. Bu zaman diliminde şahit olduğumuz ahlaki sorumluluklardan kaçamayız. Yeni
Türkiye’nin inşası ve islam dünyasının özgürleşmesi içimizden bir gruba sorumluluk
yüklenmesi ve geride kalanlarımızın seyretmesiyle gerçekleşmez.
Anadolu Platformu'nun temel misyonu bu yükleri taşıyacak kaliteli insan yetiştirmektir.
Amacımız sayı çoğaltmak değil, yetkin ve her alanda derinlikli, istikbal kaygısı olmayan
hasbi insanlar yetiştirmektir.
Değerli dostlar,
Geçmişte olduğu gibi risk alan adımlar atmada öncü olmalıyız.
İçinde yaşadığımız toplumun bürokrasi ve siyaset unsurlarıyla bu özgüvenle temas
kurabilmeliyiz.
Anadolu Platformu, nitelikli insanlar ve nitelikli kurumlar oluşturma çabasındadır. Bu
çabalara sahip çıkmak bu dünyada bizler için en büyük onur ve bahtiyarlıktır.
Örnek: AÖB, İyilikder, AKADDER, ANESİAD vs.
Üye kuruluşlar,
Partnerler, proje ortaklarımız,
Eski Türkiye'nin yozlaşmış siyasi, bürokratik ve kapalı yapılarını nasıl aşabiliriz.
Diğer taraftan cemaatler bu tıkanıklıklara nasıl geldi. Yeni Türkiye'nin en önemli sorun
alanlarından biri, bir kısmı kripto yapılara bir kısmı da çıkar şebekelerine dönüşen bazı
cemaatler olmuştur. Ancak bu arada açık, şeffaf, inandığı değerlere ve milletine yaslanan
cemiyet ve cemaatlerin varlığı da umut vericidir.
................................
Büyüyen yapılar, daha büyük global organizasyonların dikkatini çeker. Bizler de büyürken bu
devşirme yapıların düştüğü duruma düşmemek için ne yapmamız gerektiğini her daim açık
seçik bir şekilde tartışabilmeliyiz. İslami hareketin kendi içinde gettoları ve Toplum hayatında
sorumluluk yüklenenlerin özel hayatı olamaz.
Yönetim tarzı ve seçim sistemimiz.
Kıymetli kardeşlerim;
Artık aynada kendine dürüstçe bakabilen ve tarihiyle yüzleşebilen bir Türkiye kendisiyle
barışabilir ve özgürleşme yolunda kararlı bir adım atabilir. Toplumsal tezkiye, birlikte
arınmaktır.
Darbelere, çetelere, faili meçhullere, vesayetçiliğe, ayrımcılığa, inkâr politikalarına, zulmün
ve şiddetin her türüne karşı durabilen bir Türkiye, bir millet olarak arınabilir ve güçlü bir
gelecek vizyonu inşa edebilir.
Türkiye'nin birkaç asırdır devam eden dönem dönem kronik hale gelen "kendi olamama"
hastalığı, kimliğiyle, kültürüyle, milletiyle, dini, etnik ve mezhebi zenginliğiyle yeniden
barışmasıyla aşılacaktır.
Türkiye siyaseten düşünceye, tarih araştırmalarından sanata, dış politikadan iş dünyasına,
sinemadan müziğe bu istikamette önemli adımlar atmaya başlamıştır. Ama daha yolun
başında olduğumuzu unutmayalım.

Kendi hayallerimizi kurmak, kendi muhayyilemizi inşa etmek, ahlaklı ve özgür bireyler
olmak ve erdemli bir toplum olarak yaşamak için ayağa kalkmaya henüz yeni başladık.
............................
Bizler Hz. Âdem'den başlayıp bu güne gelen insanlık yürüyüşünün ve ailesinin
içindeyiz/devamıyız.
Mekke'de Daru'l Erkam'da, Medine'de Mescidi Nebevi'de, İmamı Azam'ın okulunda,
Yunus'un dergâhında, Hacı Bektaş'ın ocağında, Mevlana'nın otağında olduğu gibi buralar;
siyasette, bürokraside, akademik alanda, iktisadi alanda, sanatta edebiyatta vb. alanda çaba
gösteren her insanımızın yüreğini koyarak birbirini temizlediği bir ocaktır.
Biz hayra çağıran ocaklardan bir ocağız.
Anadolu Platformu, katılımcı meşvereti, kurumsal önderliği, açık ve şeffaf bir yapı olmayı
tarihi bir sorumluluk bilir.
Bizler sınırların devletler için olduğunu biliriz. İnsanlığa dair derdi olanların
sorumluluklarının sınırı olmaz.
Bizler vicdanı olan erdemli bir hareketiz. Bu erdemi Türkiye'nin önemli kırılma noktalarında
bedeller ödeyerek onurumuzla kazandık.
Dün olduğu gibi yarında her daim mazlumun yanında zalimin karşısındayız.
Aliya İzzet Begoviç’in deyimiyle " Allah'ın sünnetullahı ile uyumlu olduğu sürece hiç bir
hedef ütopya değildir. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8256.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Boyacılılar Göynük’te Buluştu
Yahyalı’nın Boyacılı Mahalle sakinleri, birlik ve beraberliği sağlamak için yayla etkinliği
düzenledi.Yaklaşık 800 kişinin katıldığı program, Kuran -ı Kerim tilavetinin okunmasının
ardından başladı. Düzenlenen etkinlikte konuşan...
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Yahyalı’nın Boyacılı Mahalle sakinleri, birlik ve beraberliği sağlamak için yayla etkinliği
düzenledi.
Yaklaşık 800 kişinin katıldığı program, Kuran -ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından
başladı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, etkinliği
hazırlayanlara teşekkür ederek, Gazze’ de insanların iftar açamadıklarını ve Gazzelilerin en
kısa sürede zulümden kurtulmaları için, bu yayladan dua ettiklerini ifade etti. Belediyenin
hizmet etme makamı oluğunu söyleyen Öztürk, Yahyalı halkını çok sevdiğini belirterek, en
iyi hizmetlerle Yahyalı’ ya yön vereceklerini söyledi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Boyacılı Mahallesi Tertip Komitesi Başkanı
İbrahim Culfa, “İnsanlığa yön ve şekil veren, İnsanlığın kıvamı olan, Adaletli devlet reislerini,
İlmi ile amil alimlerimizi, Cömert zenginlerimizi ve Fukara-i sabirunu içimizden eksik
etmesin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8257.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç
Ankara’da
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince başarı ile
uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Küçükali, Kazımkarabekir, Küçükmustafa,
Osmankavuncu semtleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince başarı ile
uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Küçükali, Kazımkarabekir, Küçükmustafa,
Osmankavuncu semtleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek
için Ankara’ya gitti.
Melikgazi Belediyesince 20 yıl önce gecekondu bölgeleri olan Yıldırımbeyazıt, Köşk
mahallesi, Yenimahalle gibi semtlerde uygulanan Kentsel Dönüşüm çalışmasının sonuçlarının
herkes tarafından bilindiğini belirten Başkan Büyükkılıç, 2-5 kat arasında yapıları bulunan
bazı semtlerde plan ve yapısal toprak mülkiyetinin çözümü için bakanlık yetkilileri ile bir dizi
görüşmeler yapacağını kaydetti. İlçe sınırları içerisinde yaklaşık kentsel dönüşüm için 2 bin
800 daire ve 80 dükkan yaparak hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak sağlıklı ve çevresi ile bir bütün olarak
şehirleşmeye büyük önem veriyoruz. 15 yıldır tek bir gecekondu yapılmadığı gibi birçok
gecekondu ev mülk sahiplerince kendileri yıkarak arsalarını belediyeye verdiler. Sonuç olarak
Gültepe, Yıldırımbeyazıt ve köşk gibi modern yapıların sosyal ve spor alanların bulunduğu
sağlıklı semtler Kayserimize kazandırılmıştır. Aynı çalışmayı şehrimizin batı bölgesinde yer
alan ve çarşı bölgesi ile organize Kayseri şehir mezarlığı arasında sıkışıp kalan bölgelerdeki
semtlerde kentsel çözümü uygulamak istiyoruz. Bunun için gerekli alt yapıyı hazırladık.
Ancak uygulamayı hızlandırmak istiyoruz. Bu amaç ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yetkilileri ile bir dizi görüşmeler yapacağım" ifadelerini kullandı.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bir gün süre ile kalacağı Ankara ilinde ayrıca şehir içinde
yer alan yüksek gerilimli elektrik hatlarının yer altına alınması ile ilgili olarak Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ile de görüşmelerde bulunacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8258.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve
Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK mezarlığına teröristin heykelinin dikilmesine tepki
göstererek, huzursuzluk çıkmadan önce heykele müdahale edilmesi...
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK mezarlığına teröristin heykelinin dikilmesine tepki
göstererek, huzursuzluk çıkmadan önce heykele müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yolaçtı köyünde PKK mezarlığına terörist Mahsum
Korkmaz’ın heykelinin dikilmesine tepki gösterdi. Heykelin dikilmesine huzursuzluk
çıkmadan önce müdahale edilmesinin gerektiğini söyleyen Yavuz, “Kırsal bölgelerde
askerlerimize karşı terör örgütü propagandası yapan hain terör örgütünün Lice’de sözde
şehitlik anıtına heykelinin dikilmesi biz şehit aileleri ve gazileri rencide etmiştir. Biz şehit
yakınları ve gaziler olarak vatanımıza karşılıksız bedel ödedik ve bedel ödemeye de her
zaman hazırız. Vatanımıza göz dikmiş hainlere karşı her zaman mücadele etmeye de devam
edeceğiz. Diyarbakır Lice’de terör örgütünün heykeli dikilerek resmi tören adı altında
binlerce kişinin katılımlarıyla heykelin açılışı yapıldı. Biz burada vatanımızın birliği ve
huzuru için mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Maalesef
devletimizin verdiği tavizlerden dolayı orada rahat hareket edip, terör örgütü propagandası
yapıp, yol kesiyorlar ve devletimizin polisini askerini darp ediyorlar. Bunu yapanlar da hiçbir
zaman hakkettiği cezalara çarptırılmıyorlar ve hak ettiği müdahaleler de yapılmadı”
ifadelerini kullandı.
Heykelin yıkılmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Yavuz, “Heykelin yıkılması bizi
sevindirdi. Yetkililerin heykelin dikilmesine göz yumması bizi üzüyor. Huzursuzluk
çıkmadan önce müdahale etmesi gertekirdi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8259.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Hayvanat Bahçesinin Yavrularına Anketle İsim
Konuldu
Kayseri’de hayvanat bahçesinde 3 ay önce dünyaya gelen zürafa ve kaplan yavrusuna anketle
isim konuldu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde
bulunan hayvanat bahçesinde, 3 ay önce dünyaya gelen Zürafa...
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Kayseri’de hayvanat bahçesinde 3 ay önce dünyaya gelen zürafa ve kaplan yavrusuna anketle
isim konuldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan
hayvanat bahçesinde, 3 ay önce dünyaya gelen Zürafa ve Kaplan yavrularına anketle isim
konuldu. Hayvanat bahçesini ziyarete gelen vatandaşlar arasında yapılan anket sonucunda,
zürafa yavrusuna ’Selvi’ ismi konulurken, kaplan yavrusunda da ’Anadolu’ ismi konuldu.
Yavruların bakımı hakkında bilgi veren Hayvanat Bahçesi Müdürü İsmail Tamokur,
"Zürafanın doğum olayı bizler için en üst seviyede mutluluk verici oldu çünkü Türkiye’de bir
ilki gerçekleştirmiş olduk. Daha önce de zürafa doğumları oldu fakat yaşamadılar. Doğan
yavrumuz 1 aylık riskli dönemi atlattı. Beslenmesine çok yoğun bir şekilde dikkat ettik.
Özellikle anneye süt artırıcı yem takviyesi yaptık ve bunun yanında sütün kalitesini artırıcı
fıstık ve cevizle yem kalitesini artırdık. Yavru bir aylık dönemi atlattı ve yavaş yavaş meyve
yemeye de başladı" dedi.
Yavruların ismini belirlemek için anket yaptıklarını anlatan Tamokur, "İsim koyma
konusunda da ziyaretçilerimizin görüşlerimize başvurduk ve bir anket oluşturduk.
Yavrumuzun ismini belirledik. Zürafa yavrumuzun ismi ‘Selvi’ oldu. Gelen isimlerden en çok
oy alan Selvi’ydi. Bunun yanı sıra bir adet Kaplan yavrumuz vardı. Annesi bakmadı ama biz
kendi imkanlarımızla burada baktık. O da 2 aylık riskli dönemi atlattı. Yavaş yavaş ete
dönmeye başladı. Çok keyifli, sevimli ve mutlu bir yavrudur. Bunun da yine aynı şekilde
oluşturduğumuz anketle vatandaşlarımızdan ve ziyaretçilerimizden gelen öneriler
doğrultusunda ismini ‘Anadolu’ koyduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8260.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Talas’a Yeni Modern Mezarlık Alanı
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçim kampanyasında söz verdiği ilçeye
yeni ve modern mezarlık alanı için kolları sıvadı.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanı Ali Hasdal, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçim kampanyasında söz verdiği ilçeye
yeni ve modern mezarlık alanı için kolları sıvadı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal, Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanı Seyit Ahmet Okur ve beraberindeki yetkililerle Zincidere ile Başakpınar mahalleleri
arasındaki arazide incelemelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, "100 bin metrekarelik bir
alanda inancımıza yakışır, ferah yürüyüş alanları, mobil şemsiye ve oturma gruplarının yer
aldığı tek tip mezar taşlarının bulunduğu bir mezarlık yapacağız" dedi.
Başkan Palancıoğlu, Talas’ın hızla büyüyen ve gelişen bir yapısının bulunduğunu belirterek,
"Talas’ta yeni ve büyük bir mezarlık alanı ihtiyacı vardı. Son 10 yılda nüfusu 30 binden 120
bine ulaşan Talas, ölüm vakalarını da beraberinde getirdi. Bu nedenle büyük bir mezar alanına
ihtiyaç oldu." diye konuştu.
Zincidere, Başakpınar ve Derevenk Vadisi arasındaki araziye yapımı planlanan mezarlıkla
ilgili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, "Nitelikli bir yer tespit ettik. 100 bin metrekarelik bir
alan burası. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Talas Şehir Mezarlığını buraya yapmayı
planlıyoruz. Fizibilite çalışmaları tamamlandı ve mimari tasarım aşamasına geçildi. İnşallah
mimari tasarımın bitmesinin ardından, ihaleyle buraya büyük bir mezarlık yapılacak. Talas’a
ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum. En kısa zamanda ilçemize kazandıracağız"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8261.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Değirmencioğlu: “hedefleri Olan Bir Kulübe
Geldim“
Fenerbahçe’den kiralanan ve Avusturya’da Kayserispor’un kampına katılan Berkay Can
Değirmencioğlu, "Hedefleri olan bir kulübe geldim" dedi.Berkay, Kayserispor’da çok çalışıp
en hayırlı olanı yapmaya çalışacağını ifade ederek,...
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Fenerbahçe’den kiralanan ve Avusturya’da Kayserispor’un kampına katılan Berkay Can
Değirmencioğlu, "Hedefleri olan bir kulübe geldim" dedi.
Berkay, Kayserispor’da çok çalışıp en hayırlı olanı yapmaya çalışacağını ifade ederek,
"Kayserispor maddi durumu olsun, takım olarak olsun baya güçlü bir kulüp. Bunu biliyordum
o yüzden daha sıcak geldi bana. Her sene bence daha zor bir lig oluyor. Bu sene daha da zor
bir lig olacak. Bütün takımlar güçlü. Kadroda yer almak için çalışacağız. Gerçekten zor,
tecrübeli oyuncular var. Biz de çalışacağız. Taraftarlar bizi desteklesin biz de elimizden geleni
yapacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8262.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Kadir Has Yeni Sezona Hazırlanıyor
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı 2014-2015 futbol sezonuna hazırlanıyor. UEFA’nın
en yüksek standardı olan 4 yıldızın verildiği statta yeni sezon öncesi bir dizi çalışma
yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü...
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı 2014-2015 futbol sezonuna hazırlanıyor. UEFA’nın
en yüksek standardı olan 4 yıldızın verildiği statta yeni sezon öncesi bir dizi çalışma yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel, statta geçtiğimiz sezonun
sonundan itibaren ciddi bakım ve tadilat çalışmaları planladıklarını söyledi. Yapılan plan
doğrultusunda birçok yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Üstünel, "Sahanın
etrafındaki tartan pist uzun süreli kullanımdan dolayı aşınmıştı. Tartan pisti iptal edip drenaj

sistemini güçlendirmek suretiyle yeni zemin hazırlığı içindeyiz. Birkaç gün içinde bu çalışma
sona erecek. Bununla birlikte sporda şiddeti önlemeye yönelik kanununun gereklerini yerine
getirmek adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar Passolig ve e-bilet ile stadyum
güvenliğine yönelik çalışmaları kapsıyordu. Mevcut 160 adet güvenlik kamerasına ilaveten
460 adet yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirildi. Yine Passolig sistemine uygun 54 dijital
turnike yerleştirildi. Ufak tefek çalışmalarımız da devam ediyor. Stadyumumuz yeni sezona
tam ve eksiksiz olarak girecek. Hem Kayseri Erciyesspor hem de Kayserispor maçlarına en
iyi şekilde ev sahipliği yapmış olacağız" dedi.
UEFA 4 YILDIZ VERDİ
Kadir Has Stadı’nın kalitesinin UEFA tarafından da tescillendiğine vurgu yapan Üstünel, her
denetimden yüzlerinin akıyla çıktıklarını ifade ederek, "Kadir Has Stadı, Futbol Federasyonu
tarafından Türk Milli Takımı’nın Euro 2016 eleme müsabakalarını oynayacağı aday
stadlardan birisi olarak bildirildi. Bu bağlamda stadımızda iki ay kadar önce UEFA denetçileri
tarafından bir inceleme yapıldı ve bunun sonucunda UEFA değerlendirmelerinin en yüksek
standardı olan 4 yıldız verildi. Bu da önümüzdeki dönemde milli takımımızın yeniden
Kayseri’ye gelmesi anlamına geliyor. İnşallah bu konudaki beklentimiz de boşa çıkmayacak
ve milli takımımızı yeniden Kayseri’de ağırlayacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8263.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Kayseri Tarımında Değişim
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri tarımında değişim için
başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.Kayacan, değişim çalışmaları çerçevesinde
Yahyalı ve Develi ilçesine yeni bina yaptırılacağını...
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri tarımında değişim için
başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
Kayacan, değişim çalışmaları çerçevesinde Yahyalı ve Develi ilçesine yeni bina
yaptırılacağını belirterek, "Yahyalı ilçemize yapılacak olan binanın projesi bitti. Develi
ilçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca önümüzdeki yıla ilçe
müdürlüklerimizin temelini atmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Kayacan, son yıllarda ABD ve Avrupa ülkelerinde kullanılan ve ’Dünyayı kurtaracak bitki’
olarak lanse edilen kinoa bitkisinin ekimini de yaptıklarını bildirdi. Kayacan, "Çölyak
hastalığına iyi gelen protein değeri nedeniyle kırmızı et ile eş değer olan bitkinin dikimini
yaptık. Önümüzdeki günlerde ürün almayı bekliyoruz" dedi.
Kayseri’de çeşitli tohumların ekildiğini ve çiftçilerin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesi
için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kayacan, çiftçilere 4 ayrı buğday tohumu ektirdiklerini

açıkladı. Kayacan, "Buğdayların yanında 2 çeşit arpa tohumu da ektirdik. Çiftçilerimiz,
orandan daha fazla para almış olacaklar.
Yaptığımız çalışmalardan biri de, sağlık alanında uygulanan Aile Hekimliği uygulamasına
benzer nitelikte. Her çiftçinin artık kendi mühendisi var. Gıda Danışmanlığı veya Tarım
Danışmanlığı da diyebiliriz buna. Artık çiftçilerimiz sıkıntılarını iletmek için kapı kapı
dolaşmak zorunda kalmayacak. Gideceği adres veya kişi belli olacak.
Kayseri’de gıda takip merkezi de kuracağız. Bu merkeze üye lokanta ve iş yerleri olacak.
Buraların aldığı belgeler ve ne zaman denetlendiği de görülebilecek. Gıda Takip Merkezi’ni
kullanan vatandaşlarımız listesi bulunan işletmelerden veya lokantalardan gönül rahatlığı ile
yemek yiyebilecek veya alışveriş yapabilecekler" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8264.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Kom Ekiplerinden Esrara Geçit Yok
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro
Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.Emniyet
Müdürlüğü tarafından operasyonlarla ilgili...
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Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro
Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.
Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonlarla ilgili olarak yapılan açıklamada, "13.08.2014
günü Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.G. isimli şahsın Cumhuriyet Savcısın
talimatı gün saat 19:20 sıralarında Mimarsinan Fatih Mahallesinde yakalanmış, şahsın
üzerinde 2 adet beyaz renkli çizgisiz kağıda sarılı 13 gram gelen esrar maddesi ele
geçirilmiştir.
Ayrıca aynı gün YG isimli şahıstan esrar maddesi aldığı tespit edilen YEK, FÖ ve HÖ isimli
şahıslar ilimiz Tavlusun Yolu Anayurt girişinde yakalanmış, şahıslardan 1 adet beyaz renkli
çizgisiz kağıda sarılı daralı ağırlığı 10 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiş, şahıslar
hakkında talimat gereği “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem
yapılarak Serbest bırakılmışlardır.
YG İsimli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan
işlem yapılmış 14.08.2014 günü adli makamlara sevk edilerek tutuklanmıştır." ifadesine yer
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8265.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı.Kayseri’de hayatını
kaybeden 82 yaşındaki Kore Gazisi Ali Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Hunat Camii’nde
öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından...
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Kayseri’de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri’de hayatını
kaybeden 82 yaşındaki Kore Gazisi Ali Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Hunat Camii’nde
öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aslan’ın cenazesi Anbar
Mezarlığı’nda defnedildi.Cenaze törenine Gazi Aslan’ın ailesi, yakınları, askeri erkan ve
vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8266.html
Erişim Tarihi: 20.08.2014

Sarıoğlan İlçesinde Sel Etkili Oldu
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün yağan yağmur sonrasında oluşan sel, ilçede etkili
oldu.Dün öğleden sonra başlayan, akşam saatlerinde de etkisini gösteren yağmur Sarıoğlan
ilçesinde sele neden oldu. Özellikle Karaözü, Gaziler, Alamettin...

20 Ağustos 2014 Çarşamba 11:34

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün yağan yağmur sonrasında oluşan sel, ilçede etkili oldu.
Dün öğleden sonra başlayan, akşam saatlerinde de etkisini gösteren yağmur Sarıoğlan
ilçesinde sele neden oldu. Özellikle Karaözü, Gaziler, Alamettin ve Üzerlik mahallelerinde
oluşan sel nedeniyle ağaçlar yıkılırken, yollar kapandı. Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali
Ösman Yıldız, "Bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde olay yerlerine anında müdahale
ederek gerekli tedbirleri almış, yolların ulaşıma açılmasını sağlamış, sel yatağının evlere zarar
vermeyecek şekilde düzenlenmesini sağlamıştır" dedi.Yaşanan sel felaketi nedeniyle Karaözü
mahallesindeki tüm alabalık çiftlikleri etkinlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8267.html
Erişim Tarihi: 21.08.2014

Yamaç Paraşütünde İlk Gün Heyecanı
Talas’ta 5’incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ilk gün
yarışları yapıldı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği
ABD, Rusya, Norveç, Türkiye, Yeni Zelanda ve...
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Talas’ta 5’incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ilk gün
yarışları yapıldı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği
ABD, Rusya, Norveç, Türkiye, Yeni Zelanda ve İran’dan 104 sporcunun katıldığı
şampiyonanın ilk günkü ya-rışması önceki gün elverişsiz hava koşulları nedeniyle
yapılamamıştı. Yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nın zirvesine gelen pilotlar, teknik heyetten
yarışma güzergahı ve hava koşullarıyla ilgili brifing aldı. Ardından 74 kilometrelik TomarzaKaradayı hedefine gol yapmak için uçtu.İlk günkü yarışların sonucunda genel klasmanda
Türkiye’den Oğuzkan Sadeer 303 puan-la birinci, yine Türkiye’den Davit Selçuk 282 puanla
ikinci ve İran’dan Shahin Fallah 275 puanla üçüncü oldu.Bayanlarda Rusya’dan Daria
Krasnova 150 puanla birinci, Türkiye’den Cansu Atabey 88 puanla ikinci ve yine Türkiye’den
Ayşe Bayrak 82 puanla üçüncülüğü elde etti.Takımlarda ise 20 puanla İran birinciliği, 17
puanla Canhavk ikinciliği ve 15 puanla Isuk üçüncülüğü elde etti.Şampiyona 22 Ağustos 2014
Cuma gününe kadar yapılacak yarışlarla sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8268.html
Erişim Tarihi: 21.08.2014

Şeker-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail
Yücer:
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer, "Yaz aylarında özellikle genç nesil ve
çocuklarımızın sıkça tükettiği gazlı içecekler ve bazı dondurma çeşitlerinde kullanılan
tatlandırıcıların doğal olmadığı için...
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Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer, "Yaz aylarında özellikle genç nesil ve
çocuklarımızın sıkça tükettiği gazlı içecekler ve bazı dondurma çeşitlerinde kullanılan
tatlandırıcıların doğal olmadığı için insan sağlığına zarar verdiği düşüncesindeyiz" dedi.
Yücer, "Son yıllarda doğal pancar şekeri tadını vermeyen ama şeker yerine kullanılan nişasta
bazlı şeker ve yapay tatlandırıcı adını verdikleri ürünler pancar şekeri yerine kullanılmaktadır.
AB ülkelerinde yüzde iki olan tatlandırıcıların payının Türkiye’de çıkartılan yasalar ile yüzde
10 gibi yüksek bir oranda belirlenmiş olmakla kalınmayıp her yıl rutin bir şekilde NBŞ
kotalarının yaklaşık yüzde 50 arttırılması, sektörde pancar şekeri aleyhine dengeleri
bozmakta, pancar şekerinin üretimine büyük darbe vurmaktadır. Bisküvi, kolalı içecekler,
enerji içecekleri, şekerlemeler, çikolata, gofret, ucuz hamur işi tatlılar, hazır pasta ve keklerde
şuursuzca bu tatlandırıcılar kullanılıyor. Bu gıdaların ambalajlarında da bilgi olarak ’Nişasta
Bazlı Sıvı Şeker’ ifadesinin baş harfleri, ’NBSŞ’ hatta ’NBŞ’ ibaresi bulunması gerekirken,
Tüketiciyi aldatmaya yönelik olarak Şeker veya glikoz fruktoz şurubu yazılmaktadır" dedi.
Yücer, "NBŞ ve yapay tatlandırıcıların üretimlerinin artırılması nedeniyle Şeker fabrikalarının
kapatılmasına ve kotaların düşürülmesine karşı olan ciddi birkaç kurumdan birisi olup adı
geçen tatlandırıcılara yurt içi ve yurt dışında onlarca dava açan Şeker İş sendikası var. Köşe
yazılarıyla konuya ulusal bazda dikkat çeken Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay gibi tüm tüketicileri NBŞ ve yapay tatlandırıcılara karşı duyarlı
mücadeleyi desteklemeye davet ediyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8269.html
Erişim Tarihi: 21.08.2014

İtfaiyeden Eğitim Seferberliği
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, yangına karşı daha bilinçli olunması için adeta bir
eğitim seferberliği başlattı. Okullarda, özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında
eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı,...
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, yangına karşı daha bilinçli olunması için adeta bir
eğitim seferberliği başlattı. Okullarda, özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında
eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, Büyükşehir hinterlandına giren
ilçelerde de eğitimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, eğitim çalışmalarına Pınarbaşı, Sarız,
Özvatan ve Hacılar ilçelerinde devam etti. İlçe belediyelerinde görev yapan personele ve ilçe
halkına yönelik düzenlenen eğitim programlarında önce yangını önleme ve yangına müdahale
konularında teorik bilgiler verildi, ardından da uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı
yapıldı.
İtfaiye Teşkilatının yangın eğitimlerinde eski bir otobüsten dönüştürülen ev maketi de
kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yaptığı otobüs kullanılarak,

elektrikli ev aletleri, elektrik panosu, çöp ve ocaktan kaynaklanabilecek yangınlara nasıl
müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8270.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Erü’de Onarımı Tamamlanan 5 Servis Açıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde hayırseverler tarafından onarımı yaptırılan 5
servisin açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, “Kayseri diğer şehirlere örnek model oldu”...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde hayırseverler tarafından onarımı yaptırılan 5
servisin açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, “Kayseri diğer şehirlere örnek model oldu” dedi.
Hayırsever Kayserililer tarafından onarımı yaptırılan Genel Cerrahi, Ortopedi ve
Travmatoloji, Psikiyatri, Nöroloji ve Perinatoloji kliniklerinin açılış töreni düzenlendi.
Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Kudret
Doğru, hayırseverler ve doktorlar katıldı.
Törenin açılış konuşmasının yapan ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Kudret Doğru, “Üniversite
hastanemizi modernize etmek için uzun süredir bir gayret içerisindeyiz. Bu modernizasyonda
amacımız bin 300 yataklı olan hastanelerimizde koğuş sisteminden vazgeçerek artık hastaların
daha bir modern ortamda hem tedavi olduğu hem de bir takım ihtiyaçlarını görebileceği daha
modern odalara kavuşması amacıyla kliniklerimizde modernizasyon çalışmasını başlattık. Bu
amaçla devletten almış olduğumuz katkı yanında hayırseverlerimizin de katkısı ile
hastanelerimizi modernize etmeye gayret ediyoruz” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, şehirlerin yarıştığını söyleyerek,
“Şehirler yarışıyor. Şehirlerin ismi anıldığında da çağrıştıran ve vurgulanan boyutlar olur.
Hayırsever büyüklerimizin ve dostlarımızın kazandıklarını bir bakıma topraklarına borç
ödeme anlayışı ile paylaşma anlayışı ile yoksulun, kimsesizin elinden tutmak anlayışı ile hayrı
ile beraber harcamaktadır. Kayserimizin insanı çok şükür helalinden kazanıyor ve helalinden
harcıyor. Bundan da keyif alıyor. Çocuklarını da yanlarında getiriyorlar. Artık bunlarda
öğrenecek ve bizim yaptığımız bu güzel çalışmaları sürdürecek şekilde yaklaşımlar
sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.
“KAYSERİ DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK MODEL OLDU”
Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da, “Bürokrasimiz el birliği ile
üniversitemiz ve hastanemiz daha ileriye gidiyor. Eskiden öğretim üyesi arkadaşlarımızda çok
iyi bilirler, hem çalıştığımız yerlerde yurtdışında hem de ziyaret için gittiğimiz hastanelerde
servislerin ve odaların hayırseverler tarafından yaptırıldığını görürdük. Her kapının ve
servisin önünde oraya maddi katkıda bulunan insanların isimlerinin yazdığını görür ve
üzülürdük niye bizim ülkemizde bulunan hastanelerde bunlar yok diye. Bugün çok şükür biz
örnek olacak duruma geldik. Türkiye’de bir Kayseri modeli kavramı gelişti. Bu başka
şehirlere ve başka ülkelere örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından servislerin yapımında katkıda bulunan hayırseverlere plaket takdim
edildi. Düzenlenen açılış programı, protokolün onarımı tamamlanan servisleri ziyaret
etmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8271.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Ayılara ’buzlu’ Bakım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hayvanat bahçesindeki ayılara, sıcak
havalarda içerisinde meyve bulunan buz ile serinletme yapılıyor.Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yaptırılan...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hayvanat bahçesindeki ayılara, sıcak
havalarda içerisinde meyve bulunan buz ile serinletme yapılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yaptırılan
hayvanat bahçesinde bulunan ayılara, yaz aylarında özel bakım yapılıyor. İçerisinde 10 çeşit
meyvenin bulunduğu buz kalıpları ile serinletilen ayılara, bakıcıları tarafından özel ilgi
gösteriliyor.
Ayılara uygulanan serinletme yöntemi hakkında bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Müdürü
İsmail Tamokur, “Ayılar havuz içerisinde oynamayı seven hayvanlar. Havuzlarında sürekli
suyunu bulunduruyoruz. Havuzların içerisine girip serinliyorlar. Bunun yanı sıra içerisinde 10
çeşit meyvenin bulunduğu 4-5 kiloluk buz kalıpları oluşturuyoruz. Bu buz kalıpları ile hem
serinliyorlar hem beslenmiş oluyorlar hem de oynayarak vakit geçiriyorlar. Ayılara, meybuzu
öğlen ve ikindi olmak üzere en sıcak saatlerde veriyoruz. Hayvanların o sıcaklarda
rahatlaması lazım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8272.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Bakırcılık Mesleği Eski Günlerini Arıyor
Zamanın gözde mesleklerinden olan bakırcılık mesleğiyle uğraşanlar, günümüzde ilginin
azalmasından ve çırak yetişmemesinden şikayetçi.Zamanın önde gelen mesleklerinden olan
ve babadan oğula anlatılan bakırcılık mesleği, artık eskisi...
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Zamanın gözde mesleklerinden olan bakırcılık mesleğiyle uğraşanlar, günümüzde ilginin
azalmasından ve çırak yetişmemesinden şikayetçi.
Zamanın önde gelen mesleklerinden olan ve babadan oğula anlatılan bakırcılık mesleği, artık
eskisi kadar rağbet görmüyor. Eski Sanayi sitesinde büyüklerinden gelen mesleği devam
ettirmeye çalışan 76 yaşındaki Yaşar Benli usta, kalfa ve çırağın artık yetişmediğini söyledi.
50 yıldır bakırcılık yaptığını dile getiren Benli, bakırcılık sanatının günden güne yok
olduğunu söyledi. Benli, “50 senedir mesleğin içindeyiz. Çırak yetişmiyor. Biz de kendi
kendimize hem çıraklığını yapıyoruz hem de ustalığını yapıyoruz bu işin. Babadan gelen
meslek bu, biz de çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Ama maalesef bu zanaat ölüyor. Ayakta
bin bir bela duruyoruz. Yeni nesil yetişmiyor. Usta, kalfa, çırak yetişmiyor. Zaten kendi
karnımızı doyuramıyoruz ki çırağın haftalığını verelim. Talep az, bir tane çırağımız var o da
oğlumuz” şeklinde konuştu.
Dükkan sahibi Hamdi Eker de, bakırcılık mesleğinin artık eskisi kadar ilgi görmediğini, çırak
ve ustaların zor yetiştiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8273.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Milletvekili Bakır, Çarşı Esnafını Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında çarşı esnafını ziyaret eden, AK Parti Kayseri
Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri
destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.Beraberindeki heyetle birlikte,...
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Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında çarşı esnafını ziyaret eden, AK Parti Kayseri
Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri
destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Beraberindeki heyetle birlikte, Atatürk Bulvarı, Düvenönü, 27 Mayıs Caddesi, Kazancılar ve
Kapalı Çarşı ile Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki esnafları ziyaret eden AK Parti Kayseri
Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kayseri önemli bir
destek verdi. Tüm Kayserili ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kayseri yine kendisine
yakışanı yaptı. Milletin adamını cumhurbaşkanı yaptı” dedi.
Esnaf ziyaretlerinde sorun ve talepleri de dinleyen Bakır, yaklaşık bir hafta, 10 gün daha
Kayseri’de bulunacağını, bu süre içerisinde de parti tarafından yapılacak çeşitli toplantı ve
programlara katılmaya çalışacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8274.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Umudu Tükenirken Umut’u Oldu
Doktorun ’karnında kist var çocuğun olmaz’ dediği anne, 3 aylık hamile olduğunu öğrenince
şok oldu.Kayseri’de Battalgazi Mahallesinde yaşayan Derya Kartal, "Senin çocuğunun olması
imkansız" denildiğini ama şu anda 1 yaşında çocuğu...
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Doktorun ’karnında kist var çocuğun olmaz’ dediği anne, 3 aylık hamile olduğunu öğrenince
şok oldu. Kayseri’de Battalgazi Mahallesinde yaşayan Derya Kartal, "Senin çocuğunun
olması imkansız" denildiğini ama şu anda 1 yaşında çocuğu olduğunu söyledi. Kartal, çok zor
9 yıl geçirdiğini her hastaneye her doktora gittiğini, çocuğu olması için birçok tedavi
gördüğünü anlatarak, “ 9 senedir çocuğumun olması için tedavi görüyorum. Gitmediğim
doktor kalmadı. Kayseri’de birçok özel hastaneye gittim. Devlet hastanesi olsun fakülte olsun
hepsine gittim. Hocalara kadar, ebelere kadar gittim. Bitkisel otlar kullandım. Çocuğumun
olması için birçok tedavi gördüm. Herkesten bir umut aradım ”dedi.7 sene boyunca
çocuğunun olması için aralıksız tedavi gördüğünü söyleyen Kartal “En son komşumuz
aracılığıyla bir doktor tanıdım. Ankara’da tüp bebek merkezinde bunlar telefon açıp beni
davet ediyorlardı. Ben 6- 7 sene boyunca aralıksız tedavi gördüm sürekli, bana ’hiç çocuğun
olmayacak’ deniliyordu. ’Çocuğunun olması imkansız’ deniliyordu, ’erkekleşmişsin’
diyorlardı. Rahmin alınacağı söylendi bana. Ameliyat oldum defalarca. En son 3 sene ara
vermiştim umudumu kaybetmiştim. Bende artık evde oturup beklemeye başladım. Allah’tan
bir umut kendiliğinden olur dedim. Sonra olmadı tekrardan bir doktor arayışına başladım.
Ankara’da gittiğimiz hastanede ’yüzüme karşı neden geldin senin çocuğun olmaz, boşa
gelmişsin, ameliyat olman lazım rahmini aldırman lazım, yoksa ölürsün zehirlenirsin’ diye bir
sürü palavra attılar” diye konuştu."Kist var diye çocuğumu almak istediler" diyen Kartal
“Oradan ağlayarak geldim evime sanki evimden cenaze çıkmış gibiydi. Ailem mahvolmuş
gibiydi resmen. Kalktım başka bir hastaneye gittim acaba doğrumu diye orada tahliller

yapıldı. Çocuğumun olabileceği söylendi. Ankara’da ise ’kist var karnında, bunu aldırmazsan
ölürsün. 8 bin TL para getireceksin’ dedi doktor, Masrafları her şeyi konuştuk. Rahmimi
alacaksınız da ben artık anne olamayacakmıyım dedim ‘Ne anne olması sen artık
erkekleşmişsin’ dediler. Yüzüme karşı böyle söylediler. Daha sonra ‘Bir sürü evlatlık
edinilecek çocuk var, kimsesiz çocuk var sende bir tane evlat edinirsin’ dediler.
’Resmen dalga geçiyorsunuz. İnsanın kendi çocuğunun yerini tutar mı?’ dedim. İçi kanamalı
kist var dediler orada bana, başka bir doktora gittim kist falan yok 3 aylık hamilesin dediler
ben şok oldum. 3 aylık hamile olduğumu öğrenince çok şaşırdık herkes hastaneye doluştu.
Ultrasona vereceği zaman doktor kalp atışlarını duyalım diye ’bu çocuğun yaşayacağını
zannetmiyorum o kadar ultrason görmüş, radyasyona maruz kalmış, eğer çocuk varsa da
yaşamıyordur’ dedi. Yine orada bir burukluk yaşadım. Kalp atışlarını dinlediğimizde çok hızlı
atıyordu. Anlatılmaz bir duygu. Çocuğumun ismini Umut koydum çünkü Umut, umut oldu
bize o benim umudum oldu ”ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8275.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Ukraynalı Sanatçı Syadrısty’nin Mikro
Minyatür Sergisi Forum Kayseri’de Devam
Ediyor
Forum Kayseri’de gerçekleştirilen ve Ukraynalı mikro minyatür ustası Mykola Syadristy’nin
her biri Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmiş eserlerinden oluşan sergi 24 Ağustos’a kadar
ziyarete açık olacak.Kayseri ve çevre illerin alışveriş...
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Forum Kayseri’de gerçekleştirilen ve Ukraynalı mikro minyatür ustası Mykola Syadristy’nin
her biri Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmiş eserlerinden oluşan sergi 24 Ağustos’a kadar
ziyarete açık olacak.Kayseri ve çevre illerin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Kayseri’de
devam eden mikro minyatür sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. 6 Ağustos 2014
tarihinden bu yana Forum Kayseri’de devam eden sergide, dünyaca ünlü mikro minyatür
ustası Ukraynalı sanatçı Mykola Syadristy’nin etkileyici eserleri yer alıyor. Yalnızca
mikroskopla görülebilen ve her biri Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş eserler arasında, iğne
deliğinin içindeki deve kervanından sivrisineğin iğnesinin ucundaki 6,5 milimetre çapındaki
şemsiyeli kız minyatürüne, yarım haşhaş tohumu içinde kırlangıçlar ve yuvalar ile 203
detaydan oluşan 1,8 milimetre çapındaki yel değirmenine kadar birbirinden ilginç eserler yer
alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8276.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Kayseri’de 2 Bin 50 Kişi Passolig Satın Aldı
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Kayseri’de 2 bin 50 kişinin Passolig satın
aldığını belirterek, sporseverleri Passolig almaya davet etti.
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Kayseri’de 2 bin 50 kişinin Passolig satın
aldığını belirterek, sporseverleri Passolig almaya davet etti.
Kulüp binasında basın açıklaması yapan Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savuk,
"2013-2014 sezonunu geride bıraktık. 2014-2015 sezonunun çalışmalarına da Haziran
ayından itibaren Bülent Korkamaz hocamız eşliğinde başladık. Son sürat hem yönetim hem
futbolcular hem de teknik kadro olarak çalışmalara devam ediyoruz. Takımımız Haziran
ayında 10-15 gün Kayseri’de antrenman yapmış oldu. Sonrasında Erzurum’a geçildi.
Erzurum’dan sonra da Avusturya’ya gidildi. Buralarda 7 hazırlık maçı oynandı. Bu hazırlık
maçlarında bizim için galibiyet veya mağlubiyet çok önemli değildi. Önemli olan oyuncuların
durumunu görmekti. Hocamız da Avusturya kampından sonra yapmış olduğu
değerlendirmede takımın iyi olduğunu belirtti. Bugün de takımımız TSYD Kupası için
Ankara’ya hareket etti. Yarın bu kupada Torku Konyaspor ile maçımız var. TSYD Kupası
kendimizi lige ne kadar hazır olduğumuzu göstermek açısından önemli" diye konuştu.
"TARAFTARLARIMIZI KARTLARINI ALMAYA DAVET EDİYORUM"
Passolig kartlara da değinen Savruk, "Yönetim olarak daha önce belirlediğimiz kombine
fiyatları halkımızın bizden isteği üzerine geri çekmeyi düşündük. Sonuç olarak 170 lira olan
kuzey kale arkasının 60 liraya yakını Passolig ile ilgili uygulamaya gidecek. Dolayısıyla
kulübün kasasına kombineden girecek net rakam 110 TL olmuş oluyor. Taraftarımızı
stadımıza bekliyoruz. Onlarsız olmayacağını belirtmek istiyorum. Şu anda Kayseri’de 2 bin
50 adet Passolig satıldı. Aktif bilet satış noktalarından Passolig alınabiliyor. Ayrıca fatura
ödeme noktalarından da Passolig alınabiliyor. Ben taraftarlarımızı kartlarını almaya davet
ediyorum" şeklinde konuştu.
"1 YA DA 2 TRANSFER OLUR"
Savruk, transfer çalışmalarının transfer dönemi sonuna kadar süreceğini vurgulayarak, "Bizim
alacağımız oyuncu sayısı ya 1 ya da 2 olur. Takımımızda zaten kemik kadro geçen seneden
devam ediyor. Sabri tarzı oyuncular şu anda söylenti. Resmi kadromuz TSYD Kupası’na gitti.
Başka kimse yok" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8277.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

78 Yaşında Yamaç Paraşütü Şampiyonasına
Katıldı
Talas’ta 5’incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nda ikinci
gün heyecanı yaşanırken, 78 yaşındaki sporcu, "Bu sporu yapmaya geç başladım ama önemli
olan başlamak" dedi.
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Talas’ta 5’incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nda ikinci
gün heyecanı yaşanırken, 78 yaşındaki sporcu, "Bu sporu yapmaya geç başladım ama önemli
olan başlamak" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği; ABD, Rusya,
Norveç, Türkiye, Yeni Zelanda ve İran’dan 104 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci
günkü yarışları tamamlandı. Yaklaşık 2000 rakımlı Ali Dağı’nın zirvesinde, teknik heyetten
yarışma güzergahı ve hava koşullarıyla ilgili brifing alan sporcular, ardından 70 kilometrelik
Pınarbaşı-Pazarören hedefine gol yapmak için uçtu.İkinci günkü yarışların sonucunda genel
klasmanda Türkiye’den Durali Karaca 903 puanla birinci, İran’dan Soheil Barikani 865
puanla ikinci, Türkiye’den Semih Sayır 837 puanla üçüncü oldu.Kadınlarda Türkiye’den
Ayşe Bayrak 494 puanla birinci, Rus Daria Krasnova 351 puanla ikinci ve İran’dan Fateme
Eftekhari 323 puanla üçüncülüğü elde etti.
Takımlarda ise 20 puanla Türk Hava Kurumu birinciliği, 34 puanla İran ikinciliği ve 28
puanla Isuk üçüncülüğü elde etti.Yarışmanın 78 yaşındaki en yaşlı sporcusu emekli profesör
Oktay Caner, 8 yıldır yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirterek, "Hevesle başladım. Bu sporu
yapmakta geç kaldım ama önemli olan başlamak. İlk kez yarışmaya katılıyorum ve ilk kez Ali
Dağı’na geliyorum. Uzun mesafelere uçacağım. Bu sporda ülkemizin de yer almasını
istiyorum. Bunun için bakanlığın ve kurumların desteğiyle gençlerin de daha fazla ilgi
göstereceğine inanıyorum. Ben bu spora başladığımda ülkemizde 500 kişi yapıyordu, şimdi
15 bin kişi yapıyor. İnanıyorum ki çok yakında herkes uçacaktır" dedi.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 104 sporcunun mücadele ettiği yarışmada 6
ülkeden 30’un üzerinde yabancının mücadele ettiğini ifade ederek, toplam 14 kadın pilotun
uçtuğunu söyledi. Başkan Palancıoğlu, iki gündür uçuş verilen yarışmanın renkli geçtiğini
belirterek, "Hava sporları ülkemizde her yerde yapılamıyor. Ali Dağı bu açıdan avantajlı. 10
yıldır yapılıyor. Ali Dağı sadece hava sporlarıyla değil, manzara ve iklim açılarından da çok
güzel. Biz de burada önümüzdeki sezona hazır olacak yürüyüş, bisiklet ve binicilik parkuru
oluşturacağız. Bu tür projelerde Ali Dağı turizmden de önemli ölçüde istifade etmiş olacak.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Şampiyona 22 Ağustos 2014 Cuma gününe kadar yapılacak yarışlarla sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8278.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Ayırmak İstediği Kavgada Ölen Adam Toprağa
Verildi
Kayseri’de gençler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbesi sonucu
ölen adam cenaze töreninden sonra toprağa verildi.Edinilen bilgilere göre Melikgazi İlçesine
Bağlı Belsin Anafartalar Mahallesinde meydana gelen...
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Kayseri’de gençler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbesi sonucu
ölen adam cenaze töreninden sonra toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre Melikgazi İlçesine Bağlı Belsin Anafartalar Mahallesinde meydana
gelen gençler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbeleri
sonucunda ağır yaralanarak ölen Nihat Ç. (48) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Nihat Ç.’nin cenazesi öğle namazına müteakip Cami Kebir de kılınan namazın ardından
Ambar mezarlığına defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8279.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Sel Nedeniyle 20 Araç, 35 Ev, 10 İşyeri Ve 1
Fabrika Hasar Gördü
Kayseri Valiliği, yaşanan sel nedeniyle 20 araç, 35 ev, 10 iş yeri, 1 un fabrikası ve bir spor
salonunda maddi hasar meydana geldiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.Kayseri Valiliği
tarafından yaşanan sel felaketinde meydana gelen hasarlarla...
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Kayseri Valiliği, yaşanan sel nedeniyle 20 araç, 35 ev, 10 iş yeri, 1 un fabrikası ve bir spor
salonunda maddi hasar meydana geldiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kayseri Valiliği tarafından yaşanan sel felaketinde meydana gelen hasarlarla ilgili olarak şu
açıklama yapıldı:

"20/08/2014 günü ilimiz şehir merkezinin muhtelif yerlerinde ve Hisarcık Mahallesinde,
yağmur suları nedeniyle, meydana gelen sel olayında; an itibariyle 3’ ü çocuk 1’ i kadın
olmak üzere toplam 4 vatandaşımız hayati tehlike oluşmayacak şekilde yaralanmış, ilimiz
devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çeşitli cins ve modellerde sel nedeniyle 20 taşıtta
maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir.
Ayrıca, Bünyan ilçesinin polis sorumluluk alanında, 35 ikamet, 10 işyeri, 1 un fabrikası ve
ilçe spor salonunda maddi hasar oluşmuştur. Basında yer alan, Sarıoğlan ilçesindeki yük
treninin sele kapılması olayı ise Jandarma sorumluluk alanında yaşanmıştır.
Meydana gelen sel olayında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, gün doğumu ile
başlayan ihbarlar da dikkate alınarak zarar tespit çalışmaları devam etmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8280.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Huzursuz Bacak Sendromu, Depresyona Yol
Açabiliyor
Huzursuz bacak sendromunu , bacaklardaki zonklama, çekilme, ürperme ve benzeri
rahatsızlık verici hisler ve dizginlenemeyen ve bazen de çok güçlü bacaklarını oynatma
dürtüsü ile karakterize nörolojik bir hastalık olarak tanımlayan Kayseri...
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Huzursuz bacak sendromunu , bacaklardaki zonklama, çekilme, ürperme ve benzeri
rahatsızlık verici hisler ve dizginlenemeyen ve bazen de çok güçlü bacaklarını oynatma
dürtüsü ile karakterize nörolojik bir hastalık olarak tanımlayan Kayseri Dünyam Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ülkü Koç Arslan hastalığın depresyona yol
açabileceğini bildirdi.
Dr. Ülkü Koç Arslan huzursuz bacak sendromu hastalığının hareketsiz kalma ile ortaya
çıktığını ve bazı hastaların önleyemedikleri bir hareket etme isteğinden bahsettiklerini söyledi.
Bacaklarını gerek yatakta hareket ettirmek gerekse birkaç adım yürümekle yakınmalar
azaldığını anlatan Dr. Arslan, “Hastalardaki belirtiler; bacaklarda önemsiz hafif
yakınmalardan, depresyona kadar yol açan, yaşamdan zevk alamama noktasına kadar giden
geniş bir yelpazede kendini gösterebilir. Cinsiyet ayrımı yoktur, hem kadınları hem de
erkekleri etkiler. Herhangi bir yaşta başlayabilir ve yaşla birlikte şiddeti artar. Hangi yaşta
ortaya çıkarsa çıksın zaman içinde ağırlığı genellikle artış gösterir. Hastalığın oluşmasında
stresin tek başına etkisi yoktur. Ancak hastalık bulgularını artırabilir.” dedi.
Dr. Ülkü Koç Arslan, gebelik veya hormonal değişiklikler de geçici olarak yakınmaları
artabileceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: “Huzursuz bacak sendromu uyku kalitesini
bozar ve gündüz uyku hali ve yorgunluğa yol açabilir. Hastalığın hayati tehlikesi yoktur.
Ancak bireylerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Çoğu vakada huzursuz bacak sendromuna
neden olan faktörün ne olduğu tespit edilememektedir. Huzursuz bacak sendromunun bir

takım mineral ve vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilmektedir. Demir ve B12 eksikliğinde
daha sık karşılaşılmaktadır. Bir takım hormonal bozuklarda da görülebilir. Tiroit
hastalıklarında, böbrek yetmezliği gibi böbrek hastalıklarında karşılaşılabilir. Ailesel geçiş
önemlidir. Anne babasında huzursuz bacak sendromu olanlarda hastalığa daha sıklıkla
karşılaşılır. Ayrıca genç yaşta huzursuz bacak sendromuna yakalanan hastaların bu hastalığı
çocuklarına aktarma ihtimali daha yüksektir. Hamilelikte özellikle de hamileliğin son 3
ayında hastalık başlayabilir. İlk olarak hamilelikte bu yakınma ile karşılaşan hastalarda
doğum yaptıktan 1 ay sonra yakınmalar geriler ve kaybolur.”
Hastalığın tanısı, hikaye ve fizik tedavi ile konduğunu anlatan Dr. Arslan, “Tanıda kullanılan
henüz bir kan testi veya başka bir laboratuvar testi yoktur. Gerek görülürse altta yatan nedene
yönelik bazı kan testleri veya diğer testler yapılabilir. Hikayede hastanın istirahatte iken
bacaklarında kötü bir his olduğunu ve bunun hareket etmekle hafiflediği ifadesi hastalığı
düşündürür ve fizik muayene ile de karışabileceği diğer hastalıklar dışlanır.” diye konuştu.
Huzursuz bacak sendromunun tedavisi nasıldır ?
Dr. Ülkü Koç Arslan, HBS belirtileri yatıştırmaya odaklanarak tedavi edilebiliceğini etkilenen
bacağı hareket ettirmenin geçici bir rahatlama sağlayacağını iyi bir takip gerektiren
rahatsızlığın tespit edildikten sonra yapılan tedavinin ardından kaybolabildiğini fakat ağır
vakalarda tamamen kaybolmasının zor olduğunu ifade etti. Arslan “Hafif vakalarda ise günlük
yaşam aktivitelerini düzelterek azaltabiliriz. Demir eksikliği gibi altta yatan bir neden var ise
öncelikle bu tedavi edilir. Bazı bulantı ilaçları, depresyon ilaçlarının çoğu ve kalsiyum kanal
blokajı yapan ilaçlar (tansiyon ve kalp hastalarında kullanılır) huzursuz bacak sendromunu
kötüleştirebilir. Ağrı kesici ilaçlar işe yarayabilir, ılık banyo ve masaj yapmak şikayetleri
azaltabilir, bacaklara sıcak veya soğuk (veya her ikisi dönüşümlü) uygulamak bacaklarda
rahatsızlık verici hissi azaltabilir.” dedi.
Hastaların mutlaka sabah yürüyüşleri yapmalarını isteyen Dr. Arslan, hastalıkla ilgili şu
uyarılarda bulundu: “Akşamları ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalı, gece yatağa herhangi
bir düşünceyle geçmemeli, yatmadan önce bir saat gevşeme egzersizleri yapılmalı , ılık bir
duş alıp öyle yatılmalıdır dedi .
Hastalarımızın her gün aynı saatte uyanmalarını istiyoruz. Eğer yattıktan ilk 10-15 dakika
uyku olmazsa hemen yatak odasını terk etmelerini, gevşeyici fiziksel aktivite yaptıktan sonra
tekrar uykuyu denemelerini öneriyoruz. Yatak odası sessiz, loş ve uykuya hazır olmalı. Yatak
odası başka bir amaçla kullanılmamalı, sadece uykuyu hatırlatmalı. Eğer bunlara dikkat
edilirse rahatlama sağlayacaklardır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8281.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Özhaseki: Tüm yatırımları yapacak güçteyiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçelerin sorunlarını gidermek ve
kalkınmalarını sağlamak amacıyla planlanan tüm yatırımları yapacak güçte olduklarını
söyledi. Yatırımlar için projelerin bitme aşamasına geldiğini...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçelerin sorunlarını gidermek ve
kalkınmalarını sağlamak amacıyla planlanan tüm yatırımları yapacak güçte olduklarını
söyledi. Yatırımlar için projelerin bitme aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Özhaseki,
önümüzdeki günlerde ihalelerin başlayacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi’ne yeni bağlanan ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili çalışmalar her bir
ilçe için ayrı ayrı toplantılarla masaya yatırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin yanısıra ilçe belediye başkanı ve ilgili bürokratların katıldığı toplantılarda
ilçelere yapılacak olan kadın ve gençlik merkezleri, sosyal tesisler ve mesire alanları gibi
yatırımların projeleri bir kez daha gözden geçiriliyor.
Bürokratları ile birlikte toplantı yapan ve projelerin son durumuna ilişkin bilgiler alan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, son yasayla birlikte Büyükşehir’e bağlı ilçe
sayısının 16’ya çıktığını hatırlatarak, "Büyükşehir Belediyesi artık tüm ilçelerde yetkili. Biz
bu ilçelere seçimlerden önce ve sonra defalarca gidip ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ettik.
Alt ve üst yapısı ile ilgili projelerimiz var. Bütün bunları gerek orada yaşayan
vatandaşlarımıza, gerekse ilçe belediyelerimize anlattık. Şimdi artık bütün bu
konuştuklarımızın proje haline getirilip ihalesinin yapılması ve inşaata başlanması
safhasındayız. Bugün de Bünyan’dan başlayarak Develi ve diğer ilçelerimizle devam
edeceğimiz toplantılarla ilçelerimizle ilgili düşündüğümüz ne kadar iş varsa hepsini son
olarak gözden geçirip ihale aşamasına getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah ihalelerini
yaparız ve bu senenin sonuna doğru inşaatlarına başlayarak gelecek sene itibarıyla da bütün
ilçelerde düşündüklerimizin hepsini hayata geçiririz" dedi.
İlçelere yapılacak bu tür hizmetlerle ihtiyaçların giderileceğini ve kalkınmanın sağlanacağını,
böylece de ilçelerden ve bağlı mahallelerden şehre göçün önünün geçileceğini ifade eden
Başkan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerle ilgili düşünülen yatırımları
yapacak güçte olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8282.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Kavgayı Ayırmak
Darbesiyle Öldü

İsteyen

Aldığı

Bıçak

Kayseri’de, gençler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 43 yaşındaki adam aldığı bıçak
darbesiyle hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Anafartalar
mahallesinde meydana gelen olayda, A.O. ile B.B....
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Kayseri’de, gençler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 43 yaşındaki adam aldığı bıçak
darbesiyle hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Anafartalar
mahallesinde meydana gelen olayda, A.O. ile B.B. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan
tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, evinin önündeki kavgaya müdahale etmek isteyen
43 yaşındaki Nihat Ç., aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.Yaralanan Nihat Ç., kaldırıldığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrasında yapılan
çalışma ile A.O. ile B.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar
hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8283.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

İlçelere Mezar Takviyesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi ve İncesu ilçeleri ile bazı mahallelere ilave mezar
yapımı için ihale düzenlendi.Develi ve İncesu ilçeleri ile Kuruköprü, Cebir, Kuşçu ve
Emmiler Mahalleleri’ndeki mezarlıklara ilave mezar yapımı...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi ve İncesu ilçeleri ile bazı mahallelere ilave mezar
yapımı için ihale düzenlendi.
Develi ve İncesu ilçeleri ile Kuruköprü, Cebir, Kuşçu ve Emmiler Mahalleleri’ndeki
mezarlıklara ilave mezar yapımı için gerçekleştirdiği ihaleye 5 firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti 513 bin 116 TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Keskin İnşaat: 230 bin 920 TL
Göker Gözütok: 299 bin 570 TL
Alim Bayer: 326 bin 610 TL
Başaran İnşaat: 366 bin 050 TL
Gökışığı İnşaat: 379 bin 760 TL
İhale, komisyonun teklifleri incelemesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8284.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Aktar’dan Saç Dökülmesine Karşı Mucizevi
Karışım
Kayseri’de aktarlık yapan bir esnaf karıştırdığı doğal yağlarla saç dökülmesine karşı saçların
yeniden çıktığını, sağlamlığını arttıran bir formül bulduğunu ve tepkilerin çok iyi olduğunu
söyledi.Kayseri Kapalı çarşıda...
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Kayseri’de aktarlık yapan bir esnaf karıştırdığı doğal yağlarla saç dökülmesine karşı saçların
yeniden çıktığını, sağlamlığını arttıran bir formül bulduğunu ve tepkilerin çok iyi olduğunu
söyledi.
Kayseri Kapalı çarşıda aktarlık yapan İsmail Gezgin kendi karşımı olan ve tamamen doğan
yağlardan elde ettiği karışımın saç dökülmesini engellediğini ve dökülen saçların yerine yeni
ve daha sağlan saçların çıktığını söyledi. Aktar bu karışımın yüzde 90’na yakın sonuç
verdiğini söyledi.
Aktar İsmail Gezgin “ Saç dökülmesine karşı sattığımız ilaç özel yağlardan yaptığımız özel
bir ilaçtır. Kendimize has bir ilaçtır. Kişi bunu ilk kullandığı gün etkisini ve faydasını
görmektedir. Saç dökülmesini durdurur. İlaç bitimine kadar saç kökünü canlandırır,
dökülmesini durdurur ve dökülen yerlerden yeniden saç çıkmasını sağlamaktadır” dedi.
Gezgin “ Kişi bu ilacı bir ay kullanmaktadır fakat isteğe göredir kişi 2 ay da kullanabilir, 3 ay
da kullanabilir. Sonuç aldıkça etki ve faydasını gördükçe daha çok isteyerek kullanacaktır. Bu
ilacı kullanan kişiler bize geri dönüyor. Eşini, dostunu, akrabasını, arkadaşını bize
yönlendiriyor. Yüzde doksan olumlu sonuçlar almaktayız. Bunu kullanan kişi ilk gün
itibariyle etkisini faydasını görür yani müşterinin muhatabı direk biziz çünkü bizim
yaptığımız özel bir ilaç olduğu için müşteride ne gibi etkiler yaptığını biz daha iyi biliriz. Bu
özel karışımın fiyatı ise 40 TL’dir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8285.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Afeti Yaşadık, Tedbirlerle Ucuz Atlattık
Kayseri’de belediyelerin muhtemel afetlere karşı aldıkları önlem, Erciyes’ten inen sel
sularının bir faciaya sebebiyet vermesini engelledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe
belediyeleri ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sabaha...
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Kayseri’de belediyelerin muhtemel afetlere karşı aldıkları önlem, Erciyes’ten inen sel
sularının bir faciaya sebebiyet vermesini engelledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe
belediyeleri ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sabaha kadar çalıştı. Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, taşkın koruma kanallarının sürekli açık
tutulmasının faciayı engellediğini söyledi.
Şiddetli yağmur sonrası Erciyes’ten gelen sel sularının Deliçay’ı taşırması sonucu Hisarcık,
Kıranardı ve Çay Bağları başta olmak üzere Melikgazi ve Talas’ta bazı bölgeleri sel vurdu.
Gece yarısı etkili olan afet sonrası Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ve Talas Belediyeleri,
İtfaiye ekipleri, KASKİ, Elektrik Şirketi ve AFAD ekipleri arasında koordine sağlanarak
afetin asgari zararla atlatılması ve hasarın kısa sürede giderilmesi için çalışma yapıldı. Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa
Yalçın çalışmaları sabaha kadar koordine etti.
Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
Erciyes’ten gelen yoğun selin Deliçay’ı taşırdığını ve sel sularının Melikgazi ve Talas
bölgesini etkilediğini söyledi. Selin tamamen kontrol altına alındığını dile getiren Palancıoğlu,
"Büyükşehir, Melikgazi ve Talas ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. Deliçay’ın Bağlar
kısmında bir yol çökmesi var, orada da çalışmalar sürüyor" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ise bir afet yaşandığını ve bu afetin
Kayseri’de ucuz atlatıldığını söyledi. Yalçın şöyle konuştu: "Çok şükürki can kaybı yok.
Yıllardan beri ilçe belediyelerimizle birlikte yapılan çalışmalarla taşkın koruma kanallarının
sürekli temiz tutulması, ıslahı gereken yerlerin beton perdelerle tamamlanması ve sürekli
akışa müsait hale gelmesi için çalışmıştık. Bunun faydasını gördük. Yapılan çalışmalardan
dolayı çok fazla hasar yok."
Sel felaketinin yaşandığı Bünyan’a da giderek çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter
Yalçın, "Bünyan’da da 30 kadar ev ve işyerini su basmış durumda. Yollarda tahribat var. 40
kadar mevsimlik tarım işçisini bulundukları çadırlardan özel bir yurda tahliye ettik. Hasarları
giderme çalışması devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8286.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Kayserigaz Iso 10002 Müşteri Memnuniyeti
Belgelendirme Denetimini Başarıyla Tamamladı
Müşterilerine Verdiği Değerin Kanıtı Olan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
Belgesinin Denetimini sorunsuz tamamlayan Kayserigaz, sektördeki ilerlemesine hızlı
adımlarla devam ediyor.Kayserigaz 2011 yılında bünyesine kattığı ‘müşterilerin...
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Müşterilerine Verdiği Değerin Kanıtı Olan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
Belgesinin Denetimini sorunsuz tamamlayan Kayserigaz, sektördeki ilerlemesine hızlı
adımlarla devam ediyor. Kayserigaz 2011 yılında bünyesine kattığı ‘müşterilerin elde
tutulabilmesine, marka itibarının arttırılabilmesine ve müşteri şikâyetlerinin etkin bir şekilde
yönetilebilmesine’ kılavuzluk eden ISO 10002 belgesiyle abonelerine verdiği önemi
uluslararası standartlarda göstermeyi başardı. Bu başarısını etkili bir şekilde sürdüren
Kayserigaz, belgeye ilişkin son denetimini de başarılı bir şekilde tamamladı.
ISO 10002 Belgesini almaya hak kazanmak için abonelerine üst düzey hizmet standartları
sunan Kayserigaz, kısa zamanda elde ettiği %98’lik müşteri memnuniyeti oranı ile bu
başarısını tescilledi. Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birimi tarafından yapılan açıklamada;
Kayserigaz’ın müşterilerine kesintisiz hizmet sunan çağrı merkezi, kaliteli hizmet anlayışı,
güler yüzlü personeli ve abonelerinin değerleri ile bu başarıyı yakalamanın zor olmadığı
belirtilirken, Kayserigaz’ın istikrarlı yükselişine katkı sağlayan Kayserililere ve Kayserigaz
ailesine teşekkür edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8287.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Alimler zalimlerin sözcüsü olmamalı
Dünya Alimler Birliği toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, alimlerin
sorumluluğuna dikkat çekerek, 'Geçmişte alimlerimiz yöneticilerin kurbanı olurken bugün
yöneticilerin, cuntaların, sultanların sesi, sözcüsü olmuş durumda' uyarısında bulundu.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, alimlerin bir ihtilaf ve ayrılık içinde
olmasının ümmete büyük zarar verdiğini belirterek, 'Bazı alimler, 3 kuruş dünyalık için zalim
diktatörlerin sesi olmaktadır' dedi. Dünya Alimler Birliği'nin, 'Ümmetin Uyanışında Alimlerin
Rolü' konulu 4. dönem toplantısı dün Grand Cevahir Otel'de başladı. Burada bir konuşma
yapan Görmez, İslam dünyasının parçalanmışlığına dikkati çekerek, 'Acı realite gösteriyor ki,
alimler
sorumluluklarını
yerine
getirmiyor'
diye
konuştu.
ZULME ORTAK OLAN ALİMLER VAR
Görmez, alimlerin ihtilaf ve ayrılık içinde olmasının ümmete büyük zarar verdiğini
vurgulayarak, 'Geçmişte alimlerimiz yöneticilerin, hakimlerin kurbanı olurken bugünkü
alimler yöneticilerin, askeri cuntaların, sultanların sesi, sözcüsü olmuş durumda. Sarıkları ve
cübbeleri elleri kanlı yöneticilerin sözcüsü olmakta. Bu alimler milletin hakkına girmekte ve
ümmete
zalimden
daha
fazla
zarar
vermektedir'
ifadelerini
kullandı.
3 KURUŞ DÜNYALIK İÇİN
Görmez, şöyle devam etti: 'Ancak 3 kuruş dünyalık için zalim diktatörlerin sesi olmaktadır
bazı alimler. Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta ümmetin çocuklarının öldürülmesine bazı alimler
nasıl göz yummaktadır? Vahşeti ön plana çıkaran, Müslüman olmayanların tehcirine sebep
olan, peygamberlerin, sahabelerin kabirlerini havaya uçuran görüş tarih boyunca
görülmemiştir. Alimler bunların karşısında durmak zorundadır.' Tarihte yaşananların bir
kenara bırakılarak, sevgi ve çok sesliliğin yeniden yayılmasının gerektiğini dile getiren
Görmez, 'Aşırıcılar Müslümanları yok etmeye çalışıyor' dedi.
Dünyanın bir israil sorunu var
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Dünya Alimler Birliği toplantısında yaptığı konuşmada
bugünlerde İslam coğrafyasınında değişik isimlerdeki hareket ve gruplarca insanların, masum
kadınların ve günahsız çocukların sebepsiz yere öldürülmesine tanıklık ettiklerini belirterek,
'İsmi dahi güvenlik, esenlik ve barış olan bir dinin mensuplarının bu hale düşmesi kabul
edilebilecek bir durum değildir' dedi. Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da
değinen İşler, bu durumun dünya vicdanının iflas ettiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
İşler, 'Bu toplantı vasıtasıyla İslam dünyasına sesleniyorum; İslam dünyası gerek İsrail'e
gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara zulüm eden güçlere karşı tavrını net
koymadığı sürece bu olaylar devam edecektir' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8288.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

İşte Yeni Başbakan
Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
bugün MYK'yı topladı. Başbakan Erdoğan MYK sonrası Ak Parti yeni genel başkan adayını
açıklıyor.
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Salona Başbakan Ahmet Davutoğlu'ya birlikte giren Erdoğan tarihi açıklamayı yapıyor..
İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Değerli basın mensupları, değerli yol arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen aziz
milletim. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. AK Parti'nin ilgili kurulları tarafından alınan
kararlar, Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olduğu için Türk siyasetinin ve ülke
yönetiminin de geleceğini ilgilendiriyor. Hatta AK Parti'de yaşanan gelişmeler, tüm bölge
ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor. AK Parti grubunda ve MYK'da, Genişletilmiş İl
Başkanları toplantılarında ve istişarelerinde arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini aldık. En
son MYK'da da meseleyi ayrıntıları ele aldık ve bir sonuca vardık. Şu parti ne dedi, diğer parti
ne dedi, onlar adaylarını nasıl belirledi, bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Bizi sadece
kendimiz ilgilendiriyor. Biz hiçbir siyasi partinin kendi içinde müracat etmediği yollara
başvurarak adımımızı atarız. Şu anda da attığımız adım budur. Tüm birimlerimizle
görüşmelerimizi yaptık. Belirlediğimiz adayı açıklamadan önce burada birkaç hususu,
özellikle bizi burada veya ekran başında dinleyen milletime de aktarmak istiyorum. Değerli
dostlarım, sevgili kardeşlerim, bir az önce de ifade ettiğim gibi adayımızın belirlenmesinde
gerçekten büyük bir zaman ayırdık. Aldığımız her önemli kararda olduğu gibi bu kararda da
sokaktaki vatandaştan partimizin en üst kurulundaki kişilere kadar istişareler yaptık. Bu
istişarelerde birçok isim öne çıktı. Bütün kurullarda öne çıkan isimlerin her biri bizim için çok
değerli isimlerdir. Bu büyük görevi taşıyabilecek isimlerdir. Partimiz içinden genel başkanlık
ve başbakanlık makamına sahip ehliyeti olan çok sayıda aday çıkmıştır. Bu da son derece
gurur vericidir.
"KİM VAR" DENİLDİĞİNDE "BEN VARIM" DİYECEK ARKADAŞLARIMIZ VAR
Bu salonda "kim var" denildiğinde sağına soluna bakmadan "ben varım" diyebilecek birçok
kişi var. Bir başka konu, süreci barış ve kardeşlik hukuku içinde belli bir noktaya
getirdik. Partimiz içinde nifak çıkması veya çıkarma gayreti içinde olanlar, ellerini
ovuşturanlar oldu, medyada AK Parti içinde çatışma çıkması için çok kirli operasyonların
yapıldığına da şahit olduk. Belli çevrelerde partimiz içinde çatlak oluşturmak için gayret
gösterenler de oldu. Bunların hepsini biliyoruz ama bunları herkesle paylaşamayız. Partimiz
bu tuzakların hiçbirine düşmedi. Şu ana kadar süreci çok başarıyla, kardeşlik ve dostluk
hukukuyla bu günlere getirdik.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR"
Yeni genel başkan eminim ki AK Parti'nin bütünlüğünü her şeyden üstün tutacaktır. Partimiz
içinde fitne çıkmasını bekleyenler, bugüne kadar olduğu gibi genel kurul ve sonrasında da
hayal kırıklığına uğrayacaktır.
FUTBOLDAN ÖRNEK VERDİ
Öne çıkan isimlerden birini seçmemiz gerekiyordu. Futbol oynadığım yıllarda hocamız şunu
söylerdi: Çocuklar kadro 18 kişi, takım 11 kişi.. Dolayısıyla 7 kişi takımın dışında kalacak...
İşte siyasetin de böyle bir yapısı var. Belli kriterler devreye girer ve takımı oluşturursunuz.
PARTİ İÇİNDE KIRGINLIK YOK
Adayımız çok yoğun istişareler neticesinde belirlendi. Adayımız partimizin kuruluşundan bu
yana gelen kriterler ve tecrübe ışığında belirlendi. Partimiz içinde herhangi bir kırgınlık
oluşmamıştır. Buna ihtimal de vermiyorum. İstişarelerin ne kadar sağlıklı olduğunu herkes
gördü. Bu büyük ve örgütlü teşkilat kendi içinden sadece bir kişinin seçilmesi gereken böyle
bir anda o bir kişiyi belirlemiştir. 27 Ağustos'ta AK Parti'nin genel kuruluna aday olacak
girecek arkadaşımız Davutoğlu kardeşimizdir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8289.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

İnsanlık Ayıbı Guta’nın 1. Yıldönümü
Kayseri, katil Beşar Esed’in bir yıl önce Şam’ın Guta bölgesinde kimyasal silahlar kullanarak
vahşice gerçekleştirdiği katliamda ölen bin 700 masum Suriyeliyi unutmadı. Mazlum-Der,
Guta katliamı ve Siyonist İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırıları nedeniyle gerçekleştirdiği
basın açıklamasında katliamların devam etmesinin insanlık ayıbı olduğunu söyledi.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanda yapılan basın açıklamasında konuşan Mazlum-Der Kayseri
Şube Başkanı Ahmet Taş, “yaptığı katliamlarda kan içmeye doymayan Beşar ESED’in 2013
yılı 21 Ağustos’unda Suriye’nin başkenti Şam’ın GUTA bölgesinde yaptığı katliamın
yıldönümüdür bugün. GUTA da tüm dünyanın gözü önünde uluslararası anlaşmalarca
yasaklanmış olan kimyasal silahların kullanılmasıyla yapılan katliamda bin 700 Suriyeli
acımasızca öldürülmüş, binlercesi de yaralanmıştı. Tüm dünyanın gözü önünde hiçbir hukuk
ve vicdan tanımadan yapılan bu katliam yıllar önce Irak diktatörü Saddam Hüseyin’in
Halepçe’de kendi halkına karşı yaptığı katliamı hatırlatıyor bizlere. Kendi halkının katili
Beşar ESED’in görünüşte medeni gerçekte ise asla medeni olamayan dünyanın gözü önünde
bölge devlet ve örgütleriyle Çin ve Rusya’nın fiili desteğini alıyor. Batı ülkeleri ve İsrail’in de
dolaylı desteğini alarak katliamlarını devam ettirmesi insanlık adına utanç verici bir
durumdur.
Katliamlar 4. Yılına Girdi
Suriye’de yaşanan katliamların 4. yılına girdiğini kaydeden Taş, katil diktatör Beşar Esad’ın
kendi halkının kanını dökmeye devam ettiğini söyledi. Taş, “ Diktatör ESED’in koca Suriye
ülkesi, halkın taleplerini yok sayarak diktatörlüğünü devam ettirmesi amacıyla katliam ortağı
bölge devlet ve örgütlerinin yaptıkları zulümler yüzünden yaşanmaz hale gelerek harabeye
döndü. Milyonlarca insan ülkeyi terk etti, milyonlarca insan da ülke içinde evsiz, barksız,
perişan bir hayata mahkûm hale getirildi. Suriye’de Beşar ESED’in insanlık dışı katliamları
devam ederken İsrail’in 7 Temmuz 2014’te başlayıp 1 ay boyunca Gazze halkına karşı yaptığı
katliamlarda ölenlerin sayısı 2 bini, yaralıların sayısı ise 10 bini geçmiş bulunuyor. 1 ay
boyunca karadan, denizden ve havadan bombalanan Gazze, harabeye döndürülerek yaşanmaz
hale getirildi. Suriye’de Beşar ESED’in, Gazze’de İsrail’in katliamları devam ederken, Doğu
Türkistan’da Çin Halk Cumhuriyetinin Uygur Müslümanlarına, Mısır’da darbeci Sisi’nin
ihvan mensuplarına yönelik katliamları da ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor. MazlumDer olarak bundan 1 yıl önce katil Beşar ESED’in GUTA’da yaptığı insanlık dışı katliamda
hayatını kaybeden mazlum Suriyelileri, Mısırda darbeci Sisi’nin katlettiği İhvan mensuplarını,
Orta Afrika’da Hıristiyan anti balaka çetelerinin katlettiği Müslümanları, IŞİD’in Irakta
katlettiği masumları, Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan’da yaptığı katliamlarda
hayatını kaybeden Uygur Müslümanlarını, Gazze’de katledilen Filistinlileri rahmetle
anıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyor, insanlığın yüz karası bu katliamların bir daha
yaşanmaması için erdemini kaybetmemiş bölge ve dünya devletleri ile sivil toplum
kuruluşlarını ve insanlığı, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Arapça ve Türkçe olarak Guta katliamını anlatan metin okundu.
Suriyeli Musap Omar tarafından okunan dua ile kalabalık tekbirler atarak dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8290.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Vezir Hanı ’vezir Otoparkı’ Oldu
Kayseri’de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılmış olan tarihi
Vezir Hanı vatandaşların araçlarını park etmesinden dolayı adeta ’vezir otoparkı’na
dönüştü.Kayseri’ye bağlı Melikgazi İlçesi Cami Kebir...
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Kayseri’de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılmış olan tarihi
Vezir Hanı vatandaşların araçlarını park etmesinden dolayı adeta ’vezir otoparkı’na dönüştü.
Kayseri’ye bağlı Melikgazi İlçesi Cami Kebir Mahallesinde bulunan ve 1724 yılında İbrahim
Paşa tarafından yaptırılan tarihi Vezir Hanı vatandaşların araçlarını park etmesi ve
bakımsızlıktan dolayı tanınmayacak hale geldi. Dükkanların genelinin kapalı olduğu han
adeta kaderine terk edilmiş durumda.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8291.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Battalgazi
Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 38 ZH 179 plakalı otomobil sürücüsü şehir
merkezi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini...
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Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 38 ZH 179
plakalı otomobil sürücüsü şehir merkezi istikametine seyir halindeyken direksiyon
hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil içerisinde

bulunan A.Ç., O.Y., G.M.Ç. ve O.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık
ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8292.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Kayseri Şeker’in Yeni Yatırımları Ve Kayseri
Ticaretine Katkısı Artarak Devam Ediyor
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; Yaktaş Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
ziyaret ettiği Kayseri Şeker’de, Kayseri Şeker Fabrikasının istikrarlı ilerleyişi, yeni yatırımları
ve Kayseri’deki istihdama katkılarından...
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; Yaktaş Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
ziyaret ettiği Kayseri Şeker’de, Kayseri Şeker Fabrikasının istikrarlı ilerleyişi, yeni yatırımları
ve Kayseri’deki istihdama katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kayseri Şeker Fabrikasındaki son
çalışmalar ve faaliyetler Kayseri Şeker’i bir yerden alıp bir yere getirmesi Kayseri ve Türkiye
için çok önemlidir. Kayseri Şeker’in gücü Kayseri’nin gücüdür. Başarılı olması Kayseri için
çok önemlidir. Çok zarar eden kötü durumdaki bir fabrikayı karlı hale getirdiler daha güçlü
bir fabrika olacaktır.
Yapılan her tesis Kayseri’ye katma değer katar sağlayacaktır. Kayseri Şeker’e ait çuval
fabrikası da Kayseri için bir kazançtır tüm yöneticileri tebrik ediyorum" dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, "Yaktaş Yönetim kurulu üyelerinin ziyareti ve Kayseri’de
bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kayseri Şeker’in faaliyetlerine duydukları ilgiden
memnun kalıyoruz bu gibi ziyaretler bize güç veriyor. Kayseri Şeker olarak bölge ve ülke
ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetler yapıyoruz. Yaptığımız işlerden Ticaret Odamız ve
diğer STK ların yetkilileri haberdar oluyorlar bize de katkısı oluyor. İşin başarılı yürümesi
istişare ile oluyor. Hem çiftçilerimiz hem de yöneticilerimizle sürekli istişare yapıyoruz.
Faydasını da görüyoruz" dedi.
Akay ayrıca, "Bir yılda 25 milyonluk yaptırım içerisinde bulunan Pankent’e ait Gaziantep’teki
fabrikanın Gaziantep’ten sökülerek Kayseri Organize Sanayisine taşınması gayet doğal bir
gelişmedir. Pankent’in inşaatı tamamlandı. Tesis faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Pankent
öncelikle Kayseri’ye istihdam açısından katkı sağlayacaktır. Kayseri Şeker’in bir alandaki
başarısının diğer alanlara da olumlu yansımaları oluyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8293.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Selçuklu Müzesi’ne Gurbetçi İlgisi
Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür varlıklarımız arasına katılan Selçuklu Müzesi
gurbetçi vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Müzeyi gezen gurbetçiler, Avrupa’da böyle
müze olmadığına dikkat çekti.Selçuklu medeniyeti üzerine...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür varlıklarımız arasına katılan Selçuklu Müzesi
gurbetçi vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Müzeyi gezen gurbetçiler, Avrupa’da böyle
müze olmadığına dikkat çekti.Selçuklu medeniyeti üzerine dünyada kurulan ilk ve tek müze
olan Selçuklu Müzesi, açıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Selçuklu dönemine ait
tarihi eserler ve birbirinden ilginç dijital uygulamaların yer aldığı Selçuklu Müzesi, yaz
döneminde Kayseri’ye gelen gurbetçilerin de ilgi odağı haline geldi.Almanya’da yaşayan
gurbetçilerden Ahmet Türkmen, her geldiğinde 5-6 ay Türkiye’de kaldığını belirterek,
"Kayseri’nin güzel yerlerini gezmeyi çok seven bir insanım. Hatta ülkemizin her tarafını
gezerim. Almanya ile Türkiye’nin müzelerini karşılaştırdığımda Selçuklu Müzesi şahane
olmuş. Teknik yönü belki dünyada hiç yok. Tek kelime ile mükemmel bir müze. Almanya’nın
meşhur müzesi Neanderthal Müzesini de gezdim. Orası da çok güzel ama buraya kesinlikle
uymaz" dedi.Yurt dışından tatile gelen Rüstem Türkmen, Mehmet Duyar ve Belgizar Kılıç da
müzenin çok görkemli olduğunu belirterek, gittikleri ülkelerde Selçuklu Müzesi’ni
anlatacaklarını belirttiler.Selçuklu Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-19.00
saatleri arasında gezilebiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8294.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Spor Festivali Ve Açık Su Yüzme Yarışları
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Üstünel, hafta
sonu düzenlenecek olan Spor Festivali ve Açık Su Yüzme Yarışları hakkında bilgiler verdi.
Üstünel, “Gençlerimizi ve ailelerini sporla tanıştırmak...
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Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Üstünel, hafta
sonu düzenlenecek olan Spor Festivali ve Açık Su Yüzme Yarışları hakkında bilgiler verdi.
Üstünel, “Gençlerimizi ve ailelerini sporla tanıştırmak istiyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Üstünel, hafta
sonu düzenlenecek olan Spor Festivali ve Açık Su Yüzme Yarışları hakkında bilgiler vermek
için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Üstünel, Kayseri’nin son yıllarda spor
şehri olma yönünde önemli adımlar attığını söyledi. Ali Üstünel, “Kayseri son yıllarda
Büyükşehir Belediyemizin sporlaşma adına yaptığı tesisleşme adına yaptığı yatırımların
sonucu ciddi anlamda bir spor şehri olma yönünde önemli adımlar attı. Geçtiğimiz hafta
Talas’ta 5. Uluslararası Yamaç Paraşütü Şampiyonası, geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığımız
u-20 Dünya Kupası, 2010 yılında yaptığımız Dünya Basketbol Şampiyonası gibi uluslararası
organizasyonlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra ulusalda da finaller şehri olmak üzere
misafirlik ettik. Profesyonel manada yaptığımız bu çalışmaların yanında ilimizde yapılan
yatırımların sonucu birçok farklı spor branşında faaliyet gösterilmeye başlandı” dedi.
Düzenlenecek festival ve yarışlar hakkında da bilgiler veren Üstünel, “Böyle bir festival
faaliyeti ile resmi bir format dışında tüm spor dinamiklerini bir araya getirelim ve bir güç
birliği yapalım. Başta futbol olmak üzere birçok branşta artık sezon arifesi diye tabir ettiğimiz
bir takvim. Amatör ve profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm takımları davet edelim, yeni
spor branşların tanıtılmasına aracılık edelim dedik. Ülkemizde özellikle son yıllarda
gençlerimizin alkol gibi, uyuşturucu gibi, önemli tehditlere muhataplar. Özellikle Kayseri’de
yaşayan gençleri ve aileleri bu riskten uzaklaştırabilmek, sporla tanışmalarına vesile olmak
gibi misyonumuz olsun istedik. Bu uğurda çaba sarf ettiğimiz, kendimize çözüm ortağı olarak
gördüğümüz kurumlarla bir arada olalım” dedi.
Ali Üstünel konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu etkinlik ile Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın Cumartesi ve Pazar günü
Anadolu Harikalar Diyarı Su-Kaypark’a gelip spor ile eğlenceyi birleştirmeyi hedeflediğimiz
organizasyonda onlara hazırladığımız çeşitli sürpriz hediyeler ve sportif aktiviteler ile keyifli
iki gün geçirelim istedik. Davetimizde çok geniş bir katılımcı listemiz var. Şehirdeki tüm
protokol mensuplarımızın burada olmasını arzu ediyoruz. Spor ana başlığında faaliyet
gösteren bütün kurumların davetlimizdir. İçerisinde spor kelimesi barındıran bütün unsurlar,
yarın burada olsunlar arzusundayız. 10:30’da gerçekleştireceğimiz açılış ve Pazar günü saat
17:00’a kadar devam edecek olan aktiviteler ile keyifli bir hafta sonunu hep birlikte geçiririz
diye değerlendiriyorum. Etkinliğimizin hazırlıkları halen devam ediyor. Burada yaklaşık 35
tane farklı standımız olacak. Bu stantlarda hem spor tesislerimizi hem de farklı spor
branşlarını tanıtma imkanı bulacağız. Aynı zamanda havacılık sporları gibi buz pateni ve bu
hokeyi gibi henüz yeni tanışmış olduğumuzu spor branşlarının tanıtımı bu alanda
gerçekleşecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8295.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Polislere Psikodrama Eğitimi Verildi
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, polis memurlarına yönelik “Toplumsal
Olaylara Müdahale Farkındalığının Arttırılması için Psikodrama Eğitimi” verildi.Emniyet
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği...
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Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, polis memurlarına yönelik “Toplumsal
Olaylara Müdahale Farkındalığının Arttırılması için Psikodrama Eğitimi” verildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere polis, toplantı ve gösteri
yürüyüşlerine müdahale ederken bir yönetim faaliyetinin içinde bulunmaktadır. Görevini
yaparken kurum içi ve kurum dışı idari, siyasi, sosyal, ekonomik bazı faktörlerin etkisi altında
kalmaktadır.
İnsan hak ve hürriyetlerinin yayılıp genişlemesine paralel olarak toplumsal hak arayışlarında
ve buna bağlı olarak da toplumun legal veya illegal tepkilerinde ciddi bir artış
gözlenmektedir. Legal olan tepkileri bir kenara koyarsak, illegal tepkiler; bazen oturma
eylemi, bazen gösteri yürüyüşü, bazen de taşlı-sopalı ya da Molotoflu saldırı şeklinde ortaya
çıkmaktadır.
Her illegal toplumsal olayın da beraberinde legal müdahaleyi getirdiği ya da getireceği
düşünüldüğünde; müdahale tarz ve sistematiğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Dolayısı ile toplumsal olaylara müdahale; yasal, etkin ve sadece hedef kitleye yönelik
olmalıdır. Yani müdahale tarzı, müdahil olan kolluk gücüne ve olayla ilgisi olmayan diğer
masum insanlara zarar vermemeli doğrudan ve yalnızca müdahale edilen kitleye karşı
olmalıdır.
Polisin psikolojik eğitiminde en önemli olan aslında bizzat polisin psikolojisinin iyi olması
veya psikolojik yönden güçlendirilmesidir. Bu, onların kitle psikolojisinden etkilenmemesini
sağlayacaktır. Toplumsal olay polisinin şiddet eğiliminin artmasına sebep olan psikolojik
sebepleri inceleyebilmek için stres oluşturan sebepleri ortaya koymak gerekmektedir. Polislik
mesleğine girdikten sonra çalışma ortamında stres boyutu artmaktadır. Strese açık bir meslek
gurubu olması dolayısıyla poliste zamanla tükenmişlik ve kastını aşan kontrolsüz davranışlar
ortaya çıkmaktadır.
Bu eğitim programında psikodrama yöntemi kullanılmıştır. Psikodrama; iletişim becerilerini
güçlendirip pekiştiren, kendimizi tanımayı, kendimize ve durumlara dışarıdan bakmayı,
hayatın akışı içinde baş etme gücümüzü artırmayı sağlayan bir yöntemdir. Eylem, spontanlık
ve yaratıcılık üzerine kurulmuştur. Oyunlar, rol alma ve canlandırmalar ile yaratılan
sahnelerin çalışıldığı hareketli bir yöntemdir. Hayatın olağan akışı içinde yaşanan durumlar ve
beraberindeki duygular psikodramanın çalışma alanıdır. Katılımcılar rol değiştirmeler yaparak
farklı bakış açıları geliştirir, kendisi ve diğerleri ile ilgili farkındalığı artar, içgörü kazanır.
Psikodrama sürecinde karşılıklı güven önemlidir.
Eğitim 12-15/08/2014 tarihleri arasında toplam 29 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bilim Uzmanı Ankara ilinde faaliyet gösteren KARMA SANATEVİ sahibi, akademisyen
Nilgün Tuluk tarafından Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunan Şehit Polis Memuru

Ahmet Geben eğitim ve toplantı salonunda verilmiş, Sertifika töreni Melikgazi Kaymakamı
Sayın Erkaya Yırık’ ın teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8296.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Kayseri’de 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kayseri Valiliği, Kayseri-Sivas karayolu üzerinde düzenlenen operasyon sonucu 51 kilo 800
gram esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
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Kayseri Valiliği, Kayseri-Sivas karayolu üzerinde düzenlenen operasyon sonucu 51 kilo 800
gram esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından 06 plaka sayılı araç içerisinde arama yapıldığı ve 10 adet
şeffaf jelatine sarılı halde siyah poşet içerisinde, 51 kilo 800 gram esrar maddesi ele
geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, S.M. ve N.K. isimli şahısların yakalandığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti
Yapmak ve Nakletmek suçundan işlem yapılarak ve adli makamlara sevk edildiği ve
şahısların tutuklandığı da vurgulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8297.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

İki Ayrı Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı
Kayseri’nin Talas ve Develi ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.P.’nin
kullandığı direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında tarlaya...
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Kayseri’nin Talas ve Develi ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.P.’nin kullandığı
direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında tarlaya girdiği öğrenildi. Meydana gelen
kazada E.A., B.A., A.P. ve A.P.’nin yaralandığı öğrenildi.

Develi ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise B.Ü.’nün kullandığı otomobilin Çayırözü
mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında şarampole devrildiği öğrenildi.
Kazada araç sürücüsü ile A.O., F.G. ve S.G.’nin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, her iki kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8298.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Yeni Hal İçin İşletme İhalesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni Sebze ve Meyve Hal’inin işletmecilik hakkı,
yapılacak ihale ile 10 yıllığına 3. şahıs tüzel kişiliklere devredilecek.27 Ağustos Çarşamba
günü kapalı teklif usülü ile gerçekleştirilecek...

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8299.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Atm’li Duraklar Yaygınlaşyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ATM’li modern taksi duraklarını yaygınlaştırıyor. Muhtelif
yerlerdeki 8 adet ATM’li taksi durağının yapım işi ihale edildi.Baraka halinde bulunan taksi
duraklarını kaldırarak yerlerine banka ATM’lerinin...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ATM’li modern taksi duraklarını yaygınlaştırıyor. Muhtelif
yerlerdeki 8 adet ATM’li taksi durağının yapım işi ihale edildi.
Baraka halinde bulunan taksi duraklarını kaldırarak yerlerine banka ATM’lerinin de yer aldığı
modern durakların yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, beğenilen bu durakların
yaygınlaştırılması için ihale yaptı.
Yaklaşık maliyeti 835 bin 927 TL olan 8 adet ATM’li taksi durağının yapılması ihalesine 5
firma katıldı.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Bayer Mühendislik: 628 bin 491 TL
Göker Gözütok Mühendislik: 707 bin 543 TL
Gökışığı İnşaat: 799 bin 931 TL
Başaran İnşaat: 845 bin TL
Sinan İnşaat: 1 milyon 092 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8300.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Özel Dünyam Hastanesi’nde Kıkırdak Tedavisi
De Yapılıyor
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi uzmanı Op. Dr. Mustafa Altuner kıkırdak tedavisi hakkında
bilgi verdi. Özel Dünyam Hastanesi bünyesinde görev yapan Op.Dr. Mustafa Altuner "Ben
size son dönemlerin moda konseptinden kıkırdak tedavisinden aperatifini...
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Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi uzmanı Op. Dr. Mustafa Altuner kıkırdak tedavisi hakkında
bilgi verdi. Özel Dünyam Hastanesi bünyesinde görev yapan Op.Dr. Mustafa Altuner "Ben
size son dönemlerin moda konseptinden kıkırdak tedavisinden aperatifini anlatacağım.
Teknoloji her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe ve ortopedi alanında da hızla
gelişmektedir" dedi.
Altuner "Artık kıkırdak onarımı tedavisine geçmekteyiz. Deplasman tedavisinden çok orijinal
kıkırdak tamirine yönelik çalışmalar, konseptler ilerlemiştir. Kıkırdağa herhangi bir implant
takmadan orjinaline yakın kıkırdak kültürü üretimi yapılmakta. Son konsepte 45 yaş arası
diyor ama günümüzdeki sağlık koşullarının iyileşmesi ile küçüklere gençlere özelliklede spor
aktivitelerine yönelik insanlara kıkırdaklarında lezyon varsa kıkırdağa yönelik tedavi
yapmaktayız. Bunu da iç dizini açmadan atroskopik olarak tedavi edebiliyoruz. Mesela oradan
bir kül alıp onu 10-15 gün içerisinde kıkırdak yapısını büyütüp eski defekli bölgesine geri
imperaktif olarak eski haline dönemsini sağlıyoruz. Küçük suni krepler var" dedi.
Op. Dr. Altuner, "Kendi içerisinde iyileşmesini sağladığımız ürünler başlamaktadır. Ama
buradaki kriter de yaşı çok önemli, isteği önemli, sağlık koşulları önemli, onotoz dediğimiz
ileri dereceki dezentif hastalıklara da bunları uygulamazsak hastanın zamanını çalmaktan
zamanını çalmaktan başka bir şeye yaramaz. Bunların kriterlerinin çok iyi ayarlanması lazım.
Özelliklede dolaşım sisteminin çok iyi olması lazım. Bunların yapılması için sadece hastanın
55 yaş altında olması ve sağlık koşullarının yerinde olması yeterlidir. Bunu da hiç dizini veya
eklemini açmadan tedavi edebiliyoruz. Tedavi edilen hastamız 3-4 gün içerisinde normal
aktivitelerine dönebilmektedir"diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8301.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Evin Altından ’tarih’ Çıktı
Kayseri’de babasından miras kalan evin ahırını temizleyen bir kişi, evin altına yapılan tarihi
sığınak buldu.Kayseri’nin Ağırnas ilçesinde yaz tatillerinde Fransa’dan gelerek babasından
miras kalan evde oturan 35 yaşındaki Mustafa Bozdemir,...
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Kayseri’de babasından miras kalan evin ahırını temizleyen bir kişi, evin altına yapılan tarihi
sığınak buldu.
Kayseri’nin Ağırnas ilçesinde yaz tatillerinde Fransa’dan gelerek babasından miras kalan
evde oturan 35 yaşındaki Mustafa Bozdemir, oturduğu evde tadilat kararı aldı. Baba yadigarı
evin bakımsız olduğunu görüp temizletme kararı alan Bozdemir, işe eskiden ahır olarak
kullanılan odadan başladı. Ahır içerisinde bulunan pislikleri temizleyen Bozdemir, işin
sonunda kazınmış bir tünel buldu. Bulduğu tüneli merak ederek içine giren Bozdemir, tarihi
bir sığınak ile karşılaştı.
Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Mustafa Bozdemir, "Yaklaşık 4 yıl önce doğup büyüdüğüm
evin virane olduğunu gördüm ve burayı restore etmeye karar verdim. İlk geldiğimde
oturduğumuz evi tamir ettirdim. Daha sonra alt katları temizletmeye karar verdim.
Temizledikçe yer altı şehrine kadar indik" dedi.
Arkeolog arkadaşlarına da danıştığını anlatan Bozdemir, "Arkeolog arkadaşlar bulunduğumuz
yerlerin bin 500 yıllık olduğunu söyledi. Analiz için bulduğumuz kemik ve ağaç parçaları
kontrole gitti. Tarih neyse meydana çıkacak ama bin 500 yıldan az olmadığını söylediler.
Buradan 12 yaşında gittim. Buraların böyle olduğunu bilmiyordum. İlk giriş katı ahır olarak
kullanılıyordu. Burada 1 metre çapında pislik vardı, temizleyince buraları bulduk. Burada çok
enteresan yerler buldum. Buldukça ilgimi çekti. Burada tamamen insan eli ile yapılan bir yapı
var. Sığınak ve depolar buldum. 4-5 adet sığınak kapısı var. Çok enteresan bir yapı var"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8302.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Spor Festivali Ve Açık Su Yüzme Yarışları
Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük tematik parkı olan
Anadolu Harikalar Diyarı muhteşem bir festivale ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, yıllardır verilen emekler sonucu...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük tematik parkı olan
Anadolu Harikalar Diyarı muhteşem bir festivale ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, yıllardır verilen emekler sonucu bugün Kayseri’de yapılamayan
bir sporun kalmadığını söyledi ve böyle bir festivalin Anadolu’da ilk olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Kayseri 2014 Spor
Festivali ve Açık Su Yüzme Yarışları halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Pek çok vatandaş akın
akın festivale katılmak üzere Harikalar Diyarı’na gitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, festival alanına Kayserili ünlü milli basketçi Fatih Solak ile geldi. Vatandaşları
selamlayan Başkan Özhaseki, festivalde gösteri yapmak üzere Kayseri’ye gelen Ünlü
İllüzyonist Aref Ghafouri ile de bir süre sohbet etti.
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel, festivali
geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de
sportif anlamda yaptığı yatırımlar neticesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ilk akla
gelen şehrin Kayseri olduğunu ve ilimizin finaller şehri misyonunu üstlendiğini vurgulayan
Üstünel, festivali düzenleme amaçlarını ise şöyle açıkladı: "Vatandaşlarımızın hayatlarında
spora geniş bir parantez açmalarını mümkün kılmak, gençlerimizin alkol ve uyuşturucu gibi
kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sporla buluşmalarını sağlamak, Büyükşehir
Belediyemizin sportif anlamda etkinliklerini vatandaşlarımızla paylaşmak gibi amaçlar
taşıdık"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında, yıllardır yapılan
çalışmalarla bugün Kayseri’de artık yapılamayan bir sporun kalmadığını söyledi. Buna uygun
altyapının Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığını dile getiren Başkan Özhaseki,
"İsteyen Erciyes dağında kayak yapabilecek, isteyen su sporları yapabilecek, isteyen
Türkiye’de en iyi futbol oynanabilecek ortamların sağlandığı yerde futbol oynayacak veya
seyredecek, isteyen basket takımlarımızı seyredecek. Anadolu için bir ilk sayılacak bu güzel
etkinlikten dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum. Yıllarca şehrin altyapısına çok emek verdik.
Sonra şehrin üst yapısındaki yolların yapılmasına sıra geldi. Cumhuriyet tarihi boyunca
yapılmış yolların iki misli uzunluğunda yol yapıldı. Kolay değil, 8-10 tane park olan bir
şehirden bugün 850 tane park olan bir şehre geldik. Bir taraftan da prestij projeler ortaya çıktı.
Şu alandaki Harikalar Diyarı’nda bile beş senelik bir emek var. 700 dönüm üzerine kuruldu.
Kolay kolay hiçbir yerel yönetimin altından kalkabileceği bir proje değil. İşte bu emeklerin
neticesinde bugün keyifli günler yaşıyoruz. Bundan sonra da bu gayretlerimiz devam edecek"
dedi.

Konuşmaların ardından iki gün sürecek festivale start verildi. Başkan Özhaseki daha sonra
Paten Gösterileri, Waterball, Yüzme Yarışları, Step, Bedminton, Binicilik, Ayak Voleybolu,
Penaltı Atışları, Basket Atışları, Bosuball, Su Kayağı, Mini Golf gibi pek çok spor dalının
yapılabildiği festival alanını gezdi. Festival alanında penaltı atan, ayak voleybolu oynayan
Başkan Özhaseki, sporcular ve vatandaşlarla da uzun uzun sohbet etti.
Festivalin açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali
Vekili Mehmet Emin Avcı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye
başkanları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, profesyonel ve amatör
sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8303.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Renklerden Doğan Sanat ‘ebru’
15 yıldır Ebru sanatı yapan Hüseyin Garan, Kayseri’de Ebru’ya olan ilginin güzel olduğunu
ve her geçen gün öğrencilerin ve ilgilenenlerin arttığını söyledi.Hunat Hatun Medresesi’ndeki
atolyesinde misafirlerini ağırlayan Hüseyin Garan,...
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15 yıldır Ebru sanatı yapan Hüseyin Garan, Kayseri’de Ebru’ya olan ilginin güzel olduğunu
ve her geçen gün öğrencilerin ve ilgilenenlerin arttığını söyledi.
Hunat Hatun Medresesi’ndeki atolyesinde misafirlerini ağırlayan Hüseyin Garan, burada hem
öğrencilerine Ebru sanatı hakkında ders verirken hem de eserlerini sergiliyor. 15 yıldır Ebru
sanatı ile uğraştığını ifade eden Garan, eğitimini Mahmut Peşteli’den aldığını söyledi. Ebru’ya
olan ilginin Kayserili vatandaşlar tarafından yoğun olduğunu dile getiren Garan, sanata olan
ilginin ve öğrencilerin her geçen gün arttığını kaydetti. Ebru sanatının gelecek nesillere
aktarılması gerektiğini ifade eden Hüseyin Garan, “Kayseri’de yaklaşık 15 yıldır Ebru
sanatıyla uğraşıyoruz. 2007’den beri ustam Mahmut Peşteli ile ebru sanatını devam
ettiriyorum. Kendisinin tarzını benimsedim. O geleneksel çizgide çalışmalarıma devam
etmekteyim. Kayseri’de Ebru sanatına ilgi güzel ve her gün öğrencilerimizin sayısı
artmaktadır. Ebruya karşı hiç ilgisi olmayan kişiler bizim burada çalışmalarımızı görerek
merak ve ilgi uyandırmakta. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabi. Bu sanatın yeni kuşaklara
öğretilmesi gerekiyor. Bizde bu görevi üstlenmiş durumdayız. İlgilenenleri ve ebru sevenleri
buraya bekliyoruz” diye konuştu.
Bugüne kadar çeşitli sergiler açtığını aktaran Hüseyin Garan, eserlerini düzenleyeceği
sergilerle sanatseverlerle buluşturacağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8304.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Roma Sütunları Devlet Korumasında
Kayseri’de tarihi Cami Kebir’de bulunan ve Roma dönemine ait 11 adet sütun Vakıflar
Müdürlüğü’nün koruması altına alındı.Kayseri’nin ilk camisi olan Tarihi Cami Kebir’de
Roma döneminden kalan ve yıkık kiliseden kalma taşlarla yapılan...
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Kayseri’de tarihi Cami Kebir’de bulunan ve Roma dönemine ait 11 adet sütun Vakıflar
Müdürlüğü’nün koruması altına alındı.
Kayseri’nin ilk camisi olan Tarihi Cami Kebir’de Roma döneminden kalan ve yıkık kiliseden
kalma taşlarla yapılan 11 adet sütun Vakıflar Müdürlüğü’nün koruması altına alındı. Cami
Kebir hakkında bilgiler veren Müezzin Mustafa Özbek, “Camimiz Kayseri’ye yapılan ilk
eserdir. Melik Gazi’nin oğlu Melik Mehmet Gazi tarafından Kayseri’ye gelir gelmez burayı
başkent ilan edip buraya ilk mescidi yaptırmıştır. Camimizde tarihi olarak dikkat çeken bir
özellikte 11 adet Roma döneminden kalma başta kilise kalıntılarında çıkartılıp camimizde
kullanılan bu mermer sütunlardır. Toplam 11 adettir” dedi. Sütunları gören vatandaşların
merakla incelediğini kaydeden Özbek, “Tarihe kıymet bakımından Vakıflar Müdürlüğü
bunları çok önemsiyor. Zamanında bunlara çok zarar verilmiş. Şuanda koruma altına alındı
bunlar. Sanattan anlayanların dikkatini çekiyor bu sütunlar. Çoğu kişi bilmiyor. Sanattan
anlayan görünce bunları Osmanlı yapamaz bunu nereden kalmış diye bakıyorlar. Çünkü taş
binanın yanında mermer sütun dikkat çektiği için cevap olarak sonradan ‘Osmanlılar mı
yaptı?’ diye insanların aklına geliyor. Ama bu Roma döneminden kaldığı görülüyor. Romanın
bunu yaparken taşın, toprağın kullanılmasında bir manisi yok. Usul dışı kullanımdır” diye
konuştu.
Müezzin Mustafa Özbek kiliseden çıkan taşların camilerde kullanılmasında bir mahsur
olmadığını ifade ederek, “Bu tabi insanlar kiliseden kalma taşları camide kullanmazlar. Ama
dinen de bir mahsuru yok bunların. Bu manada bir sorun olmaz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8305.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Konuşan Kuran Öğrenmek İsteyene Büyük
Kolaylık Sağlıyor
Kayseri’de konuşan Kur’an-ı Kerimler Kuran öğrenmek ve okumak isteyenlere büyük
kolaylık sağlıyor.Kayseri’de, 14 tane imamın sesinden dinlenebilen Kur’an-ı Kerimler, Kuran
öğrenmek ve konuşmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor....
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Kayseri’de konuşan Kur’an-ı Kerimler Kuran öğrenmek ve okumak isteyenlere büyük
kolaylık sağlıyor.
Kayseri’de, 14 tane imamın sesinden dinlenebilen Kur’an-ı Kerimler, Kuran öğrenmek ve
konuşmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Türkçe’nin yanında Kürtçe ve çeşitli dillerde
de meal olan Kur’an-ı Kerimlere vatandaşın ilgisi oldukça fazla. Esnaf Selman Keleş,
öğrenmede büyük kolaylık sağlandığını belirterek, “Elimizdeki Kur’an-ı Kerim piyasada
yaklaşık 1 yıldır var. Bu Kur’an-ı Kerim’in özellikle de yaşlılara ve Kur’an-ı Kerim öğrenmek
isteyenlere büyük avantaj sağlıyor. Kur’an-ı Kerim okumasını bilmiyorsanız veya zor
okuyorsanız yanınızda bir hoca olmadan öğrenmek zordur” dedi. Keleş, kimseyi rahatsız
etmeden istenilen yerlerde Kuran dinlenebileceğini söyleyerek, “Hocanın yerini kalem
kapsıyor. Burada kitabın içinde 14 tane imam olduğu için burada hocalar güzelce tek tek ifade
edebilirler. Bu kitabımızda dil seçenekleri iki tane Kürtçe ve Türkçe dilleri var şuanda.
Kur’an-ı Kerim’de piyasada ise 5 tane olur, 3 tane olur dil seçenekleri olan Kuranlarımız var.
İnternet üzerinden ise istediğimiz dili yükletebiliyoruz. Yolculuklarda özellikle kulaklığı
yanımıza aldığımız zaman kart ve kuran okuyan aparatı yanımıza aldığımızda yanımıza Kuran
almamıza gerek yok. Yollarda kimseyi rahatsız etmeden Kuran dinleyebiliriz” ifadelerini
kullandı.
Bu Kur’an-ı Kerim’i yanında bulunduranların hocaya gereksinimi kalmadığını dile getiren
esnaf Selman Keleş, “Hacca ya da umreye giderken de hac ya da umre kitaplarımızı yanımıza
almamıza gerek yok. Sefer duası, hac duaları, umre duaları gibi çeşitli şeylerimiz mevcuttur.
Kısım kısım istediğimiz şekilde harfleri tane tane çıkarabiliriz. Yanımız da hocaya gerek
duymadan ders ders geçiyoruz. Burada 25, 26 ders var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8306.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonasında
Kupa Heyeacanı
Kayseri’nin Talas ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Şampiyonası’ düzenlenen törenle sona erdi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ABD, Rusya, Norveç,...
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ayseri’nin Talas ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Şampiyonası’ düzenlenen törenle sona erdi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ABD, Rusya, Norveç, Türkiye, Yeni Zelanda ve
İran’dan 105 sporcunun katıldığı şampiyonanın kupaları törenle sahiplerini buldu. Talas
belediye meydanındaki törene Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Vali Yardımcısı ve Talas
Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
Hacılar Bele-diye Başkanı Dr. Doğan Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, AK
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Başkanı Ragıp Dost, meclis üyeleri, sporcular ve
davetliler katıldı. Törende konuşan Türk Hava Kurumu Eğitim Daire Başkanı Bekir Akyüz,
"Bulunduğum göreve geldiğimde genel başkanım bana ’Ali Dağı çok özel bir yer, orayı bir
dünya markası yapmalıyız’ demişti. Bugün gelinen noktada Ali Dağı artık bir dünya markası"
dedi. Yarışmanın ev sahibi olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yarışmanın
kazasız şekilde sona ermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "105 sporcu yarıştı.
Bunların 30’u yabancı. 14’dü de bayan yarışmacıydı. 4 farklı kategoride yarışma yapıldı.
Hava sporlarında yarışmalarımız önümüzdeki ayın başında yapacağımız yelken kanat
şampiyonasıyla devam edecek. Talas’ı önümüzdeki yıllarda çok daha farklı konuma
getireceğiz. Erciyes ile birlikte Ali Dağı, Kayseri’nin turizmine çok büyük destek verecek.
Gelecek yıl Ali Dağı eteklerinde yapacağımız pistte yer alacak fayton turlarıyla birlikte yamaç
paraşütü çok daha renkli olacak. Önümüzdeki hafta projelerimizin bazılarının temelini
atacağız" diye konuştu. Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Ali
Dağı’nın 15 yılda dünyanın dört bir yanından yarışmacıların gelmesiyle çok iyi bir çıta
yakaladığını ifade etti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kadınlarda Rusya’dan Daria Krasnova birinci, Türkiye’den Ayşe Bayrak ikinci ve İran’dan
Fateme Eftekhari üçüncü oldu. Takımlarda Türk Hava Kurumu birinci, İran ikinci ve
Canhavk üçüncü oldu. İran kategorisinde bi-rinciliği Fateme Eftekhari, ikinciliği Parisa
Ahmadi ve üçüncülüğü Elham Rahmani Asl elde etti. 5’inci Uluslararası Ali Dağı Kupası
genel klasmanda ise İran’dan Soheil Barikani birinci, Türkiye’den Durali Karaca ikinci ve
yine Türkiye’den Umut Aktürk üçüncü oldu.Dereceye giren sporcular, Ali Dağı’nın ve
Talas’ın hava sporlarında bir dünya markası olduğunu belirterek, burada uçmanın ayrı bir
zevk olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8307.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Şeker Pancarı Hasat Dönemi Ve Pancar
Sökümünde Randevulu Sistem
Kayseri Şeker Fabrikası’nda hasat dönemi ve pancar sökümünde randevulu sistem
uygulanıyor.Pancar bitkisinin köklerindeki şeker oranı genellikle ağustos ayı sonlarında en
yüksek seviyeye ulaşır ve bu durum eylül ayının yarısına kadar...
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Kayseri Şeker Fabrikası’nda hasat dönemi ve pancar sökümünde randevulu sistem
uygulanıyor.
Pancar bitkisinin köklerindeki şeker oranı genellikle ağustos ayı sonlarında en yüksek
seviyeye ulaşır ve bu durum eylül ayının yarısına kadar devam eder. Böylece, olgunlaşan
şeker pancarının hasadına geçilir. Yurdumuzda şeker pancarı tarımına başlandığı
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bazı dönemlerde şeker pancarında toprak firesinin yüzde
28 olduğu, kampanya döneminin 52 günlerde son erdiği 20 Ağustos tarihlerinde aşırı
sıcakların altında pancar bitkisinin şeker oranını yükselteceği günlerde kampanya
dönemlerinin başlatıldığı ve bir dönümden ortalama olarak ancak bir ton ürün alınabildiği
günlerden ülke ortalamasının altı ton’a, bölge ortalamamız ise 7-8 tonlara ulaştığı, kampanya
döneminin eylül sonunda başlayıp yılbaşına kadar sökümün yapılabildiği, toprak firesinin
yüzde sekizler kadar düştüğü düşünülecek olursa pancar şekeri üretiminde sistemin
makineleşmeyle birlikte daha düzenli hale geldiği görülecektir. Şekerpancarı ürünü, sökülmüş
olarak fazla beklemeğe dayanıklı olmadığından olgunlaşan pancarlardan fabrikaların günlük
işleyebileceği pancar miktarı kadarı bir program dâhilinde sökülecektir.
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından pancar sökümünde başlatılan yeni uygulama sayesinde
Şeker oranının yüksek çıkması, Üretimde kalite hedeflerinin yakalanması, fire oranının
düşmesi, çiftçinin mağdur olmaması, İşletmenin verimli çalışması için 2014 yılında randevulu
sistem ile söküm yapılacak olup bütün üreticilerin belirlenen pancar söküm takvimine
uymaları beklenmektedir.
Pancar sektöründe ekiminden, çapasına, sulamasından sökümüne ve nakliyesine varıncaya
kadar teknolojik imkanların çiftçilerimiz tarafından kullanılması, ülkemizdeki şeker pancarı
ve şeker üretim maliyetlerinin dünya şeker piyasası ile rekabet edebilir hale gelmesine büyük
katkı sağlayacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8308.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Açık Havada Konsere Büyük İlgi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Parkı’ndan yararlanan vatandaşlar bir sürprizle karşılaşırken,
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, parkın görsel güzelliğine saz ve sözleri ile
eşlik etti.Büyükşehir Belediyesi hizmet...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Parkı’ndan yararlanan vatandaşlar bir sürprizle karşılaşırken,
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, parkın görsel güzelliğine saz ve sözleri ile
eşlik etti.
Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yanındaki askeri lojmanların yıkılmasıyla yapılan
Büyükşehir Parkı açıldığı ilk günden bu yana halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Gece gündüz
on binlerce insanın yararlandığı parkta yeni bir uygulama başlatıldı ve bu uygulama
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı saz ve ses sanatçıları
parkta bir konser verdi. Konservatuvar öğretim görevlileri tarafından verilen konser büyük
beğeni topladı. Parka gelen ve konseri izleyen vatandaşlar "Kulaklarımızın pası açıldı"
yorumlarını yaptı. Kayseri’ye İran’dan gelen bir çift de parkta verilen konserin çok güzel bir
etkinlik olduğunu belirterek, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.
Tatilini geçirmek üzere İzmir’den Kayseri’ye gelen bir genç kız da etkinliği çok beğendiğini
dile getirerek, "İzmir’de böyle bir etkinlik az. Canlı müzikler restoranlarda yapılıyor. Yapılan
uygulamayı çok beğendim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8309.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Kayseri Pancar Kooperatifi Üç Bin Kalem Ürün
İle Çiftçinin Hizmetinde
Kayseri Pancar Kooperatifi, faaliyet alanı içerisinde çiftçi ortaklarına yaklaşık 3 bin kalem
emtiayı ulaştırmakla rekora imza attı.1953 yılından beri bölge pancar çiftçisinin, şeker pancarı
tarımı ve diğer üretim faaliyetlerinde modern...
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Kayseri Pancar Kooperatifi, faaliyet alanı içerisinde çiftçi ortaklarına yaklaşık 3 bin kalem
emtiayı ulaştırmakla rekora imza attı.
1953 yılından beri bölge pancar çiftçisinin, şeker pancarı tarımı ve diğer üretim faaliyetlerinde
modern tarım teknik ile teknolojilerini kullanmasını destekleyen, nitelikli tohum, gübre, ilaç
gibi girdilerle verimliliğin artması yönünde çalışmalarını sürdürmekte olan Kayseri Pancar
Kooperatifi, faaliyet alanı içerisinde çiftçi ortaklarına yaklaşık 3 bin kalem emtiayı
ulaştırmakla rekora imza attı. Çiftçi ortaklarının tarımsal bütün ihtiyaçlarının kooperatifin
stoklarda olmasa, talep bir tane dahi olsa ülkenin her yerinden getirilebileceği, özellikle
bölgeye yeni girecek teknolojik ürünlerin öncülüğünün de yapıldığı hedefin tarım market
hizmetinin de verilmesi olduğu belirtildi.
Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir illerinde hizmet veren Kayseri Pancar Kooperatifi
79 bin 271 ortağına Kayseri-Merkez, Boğazlıyan, Bünyan, Çandır, Develi, Gemerek,
Sarıoğlan, Şarkışla, Yeniçubuk, Yenifakılı, Yeşilhisar ve Pınarbaşı olmak üzere 12 bölgede
830 köyde hizmet vermektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8310.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Kayseri’de Yeğen Dehşeti
Kayseri’de bir kişi, amcası olduğu öne sürülen kişi ile beraberindeki 2’si kadın 3 kişiyi silahla
yaraladı.Edinilen bilgiye göre Taceddin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bir ikamette
F.A. isimli şahıs, amcası olduğu iddia edilen...
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Kayseri’de bir kişi, amcası olduğu öne sürülen kişi ile beraberindeki 2’si kadın 3 kişiyi silahla
yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Taceddin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bir ikamette F.A. isimli
şahıs, amcası olduğu iddia edilen F.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yeğen F.A.,
yanında bulunan silahla evin içinde ateş açtı. Yaralanan F.A. ( 54) ile G.Y. (22), B.A. (47)
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay sonrası polis ekipleri çevrede
yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, kaçan F. A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8311.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

İntiharlar, Huzur Şehrinin Huzurunu Kaçırdı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi kayıtlarında 3 ay içerisinde 152 kişinin intihara
teşebbüsten dolayı tedaviye alındığı öğrenildi.“Huzur Şehri” sloganıyla anılan Kayseri’de
günden güne artan intihar ve intihar teşebbüslerinden sonra şehrin, huzur şehri sloganını hak
edip etmediği tartışılır hale geldi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi kayıtlarında 3 ay
içerisinde 152 kişinin intihara teşebbüsten dolayı tedaviye alındığı öğrenildi.
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Günlük ortalama 5 kişi intihar etmek istedi.
İslam Dininde kesinlikle yasaklanan intihar, gençler için sıkıntılardan kurtulmanın en kısa
yolu olarak görülüyor. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoloğu Bedriye
Sağlamkendirgil, Kayseri’de intihar vakalarının ciddi oranlara ulaştığını kaydetti.
İnsanların yalnızlığa itildiğinden dolayı intihara yöneldiklerini söyleyen Bedriye
Sağlamkendirgil, “Kayseri’de intihara teşebbüs edenlerin büyük çoğunluğunu 15-25 yaş
arasındaki ergenlik dönemini yaşayan gençler oluşturuyor. Gençler çevresindeki insanlar ile
yeterince konuşamıyor. Özellikle ergenlik dönemi yaşlarında ki insanların intihara
yönelmelerinde ki baş faktörler iletişim kuramamaktır. Bu dönemde gençler fazla hassas ve
alıngan oluyorlar. Kendilerini anlatamadıklarını düşünüyorlar. Bundan dolayı kendisine
yönelen en ufak bir olumsuz davranış veya olay sonrası, karşısındakini üzmek, cezalandırmak
için intihara yöneliyor. Televizyonda ki intihar sahneleri de, intiharı insanlara şirin gösteriyor.
”dedi.
Günlük 5 Kişi İntihara Teşebbüs Ediyor
Geçtiğimiz Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içerisinde sadece Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde toplam 152 kişi intihara teşebbüsten dolayı tedaviye alındı. Hastaneleri ile ünlü
Kayseri’de sadece bir hastaneye günlük ortalama 5 kişinin intihara teşebbüsten dolayı
tedaviye alınması problemin Kayseri’de ne kadar büyük olduğunu gösterir nitelikte.
Yaşanan intihar olaylarının büyük çoğunluğunun teşebbüs şeklinde olduğunun altını çizen
Sağlamkendirğil, söyle konuştu: “ Meydana gelen intihar olaylarını incelediğimizde
kadınların erkeklere göre çok daha fazla intihara teşebbüs ettiğini görüyoruz. Erkeklerin
intihara teşebbüs oranları kadınlara göre az olmasına rağmen erkeklerin intihar teşebbüsleri
çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor. İnsanları intihara sürükleyen sebeplere baktığımızda aile içi
geçimsizlik, ekonomik sıkıntılar, yalnızlık, ruhsal bozukluklar ön plana çıkıyor”.
DESTEK ALANLAR HASTA DEĞİL, HASSAS KİŞİLERDİR.
Sağlamkendirğil, “İntihara yönelen kişileri araştırdığımızda büyük çoğunluğunda ailevi
problemler ön plana çıkıyor. Ergenlik çağını yaşayan gençler bu dönemlerde aileden
uzaklaşmak, arkadaş çevresiyle vakit geçirmek ister. Aileler bu çocuklarının sağlığı için bu
dönemde çok dikkatli ve anlayışlı olmalılar. Ellerinden geldiğince çocuklarıyla muhabbet
etmeli, onlarla arkadaş gibi vakit geçirmelidir. Psikolojik sıkıntı yaşayan kişiler gündelik
hareketlerindeki değişikliklerle kendilerini ele verir. Aile veya arkadaş grubu içerisinde
normalinden farklı davranışlar sergileyen kişiler varsa vakit kaybetmeden psikolojik destek

alması faydalı olacaktır. Toplumumuzda psikolojik destek alanlara deli gözüyle bakılıyordu.
Artık bu yanlış düşünce büyük oranda ortadan kalktı. Psikolojik destek alanlar hasta değil,
hassas kişilerdir. Hassas oldukları için çevresinde yaşanan olaylardan normalinden fazla
etkileniyorlar” şeklinde konuştu.
İntihar Kurtuluş Değil, Kötü Bir Başlangıçtır
İntihara yönelen kişilerin intiharı bir kurtuluş olarak düşündüklerini vurgulayan
Sağlamkendirğil, “İntihar düşünüldüğü gibi bir kurtuluş değildir, tam tersine kötü bir
başlangıçtır. Bunun için intiharı düşünenlerin kesinlikle intiharı bir çözüm olarak görmemesi
gerekiyor. Yaşamak, intihar etmekten çok daha güzeldir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8312.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

“Bu Topraklarda İsrail Askeri İstemiyoruz”
Şehid Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan;
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Türkiyeli bir grup aktivist, İsrail’in saflarında Gazze’ye karşı savaşa katılan
Türkiye’deki İsraillilere yönelik ‘Türkiye’de İsrail Askeri İstemiyoruz’ kampanyası
başlattı. Kampanyaya destek veren Şehid Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan;
“Furkan Yaşasaydı hem kendisinin hem de Gazze’deki çocukların katillerini bu
memleketin topraklarında yaşamasını istemezdi. Bu topraklarda İsrail askeri
istemiyoruz“ ifadelerini kullandı.
İsrail Hamas’a resmen savaş ilan ederek çeşitli ülkelerde ikamet eden yedek asker
statüsündeki vatandaşlarını Filistin’e karşı yürütülecek savaşta yer almaları üzere orduya
çağırmıştı. Bu çağrının ardından İstanbul-Tel Aviv seferlerinde patlama yaşanmıştı. Daha
sonra anlaşıldı ki Türkiye’de yaşayan İsrail asıllı vatandaşların, Gazze’ye karşı savaşmaya
gittiği anlaşıldı. Bunun üzerine Türkiyeli bir grup aktivist, Siyonist İsrail’in Gazze’de
gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçlarına karşı harekete geçerek, ‘Türkiye’de İsrail
Askeri İstemiyoruz’ kampanyası başlattılar. Şehid Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan da
‘http://www.israilaskeriistemiyoruz.com/‘ adresinde yayınlanan video görüntüsü ile
kampanyaya destek verdi. Doğan, yaptığı destek açıklamasında; “Furkan Yaşasaydı hem
kendisinin hem de Gazze’deki çocukların katillerini bu memleketin topraklarında yaşamasını
istemezdi. Bu topraklarda İsrail askeri istemiyoruz“ ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8313.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Hayvanat Bahçesinde “yavru“ Heyecanı
Kayseri’de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve bir süre önce dünyaya gelen
Bengal Kaplanı yavrusu, Zürafa yavrusu ve Kurt yavrularına titizlikle bakılıyor.Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içine...
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Kayseri’de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve bir süre önce dünyaya gelen
Bengal Kaplanı yavrusu, Zürafa yavrusu ve Kurt yavrularına titizlikle bakılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içine yaptırılan hayvanat
bahçesinde bugünlere farklı bir heyecan yaşanıyor. Bir süre önce doğan Bengal Kaplanı,
Zürafa ve Kurt yavrularına bakıcıları yoğun ilgi gösteriyor. Günün sıcak saatlerine dışarıya
çıkarılmayan yavrulara, özel menü hazırlanıyor. Yavruların bakımı hakkında bilgiler veren
hayvana bahçesi müdürü İsmail Tamokur, "Anadolu Harikalar Diyarı bünyesinde bildiğiniz
gibi 173 türden 2 bin üzerinde hayvan barındırıyoruz ve birçok hayvanda yavrulama oluyor.
Bu bizler için çok sevindirici bir olay. Buradaki hayvan refahının en üst seviyede olduğunu
gösteren bir olay bu. Zaten amacımız burada barındırdığımız hayvanların yaşam standartlarını
en iyi şekilde sağlamak" dedi.
Tamokur ayrıca, "Yavrulama olayları da bizleri gerçekten çok sevindirip mutlu ediyor.
Burada barındırdığımız 10 tane kurdumuz var ve bundan yaklaşık 3 ay önce 2 adet yavru
dünyaya geldi. İlk 3 aylık dönemi de çok rahat bir şekilde atlattılar. Keyifleri yerinde özellikle
yavrulu olan hayvanlarımızda beslenme rejimlerine de dikkat ediyoruz. Yavrular günün serin
saatlerinde çıkmayı seviyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8314.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Suriyeli Mülteciler İçin Arapça Tercüman
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Muhammed Mustafa, Suriyeli mülteciler için
gönüllü olarak Arapça tercümanlık yapıyor.Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
gönüllü olarak Suriyeli vatandaşlara tercümanlık yapan Muhammed...
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Muhammed Mustafa, Suriyeli mülteciler için
gönüllü olarak Arapça tercümanlık yapıyor.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllü olarak Suriyeli vatandaşlara tercümanlık
yapan Muhammed Mustafa “1 aydır hastanede görevliyim. Suriyeli misafirlere yardımcı
oluyoruz. Kayıttan tahlillere, muayeneye kadar her işi yapıyoruz. Gönüllü olarak yardımcı
olmaya çalışıyorum” dedi.
Kendi kararıyla gönüllü olarak bunu yapmak istediğini belirten Mustafa “ Elimizden geldiği
kadarıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sabah 8’den akşam 4’e kadar hastanede
duruyorum. Aslında çok iyi oluyor. Kayıttaki ekiple birlikte yardımcı oluyoruz. Onlarda
bizlere yardımcı oluyorlar. Hastalar gördüğünde şaşırıyorlar. Tercüman yoktu, zorluk
çekiyorlardı. Şimdi tercüman olduğundan biraz daha rahatlamış durumdalar. Bizde elimizden
geleni yaparak onlara yol gösteriyoruz ”diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8315.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Furkan Doğan'ın ismi Sri Lanka'da yaşayacak
Kayserili avukatlar, Mavi Marmara gemisinde İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen
Furkan Doğan'ın ismini, Sri Lanka'da açtırdıkları su kuyusuna verdi
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Kayseri Barosu'na üye avukatlar tarafından Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da açılan 4 su
kuyusundan birine, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisinde
bulunan ve İsrail askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın ismi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8316.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

"Yeni Başbakanımızla daha iyi olacağız"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Türkiye yeni dönemde daha da büyüyecek"
dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,"Şükürler olsun ne ben ne diğer arkadaşlarım,
koltuklarıyla, masa ve sandalyeleriyle ilgili herhangi bir kaygı içinde bulunmamaktadır.
Türkiye'nin büyümesi, geleceği, yeni başbakanımızla, yeni kurulacak hükümetle mutlaka daha
da iyi olacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8317.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Türk Damatlar Kendinden Küçük Gelin Arıyor
Türkiye'deki evliliklerin yalnızca yüzde 8'inde gelin ve damatların yaşlarının eşit olduğu
görüldü.
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) illere ve yaş farklarına göre yaptığı evlilik araştırması,
ilginç sonuçlar ortaya koydu. Türkiye'de 2012'de 603 bin 751 nikah kıyıldı. Bu evliliklerin
453 bin 844'ün de damatların, 82 bin 845'in de ise gelinlerin yaşlarının daha büyük olduğu
görüldü. Başka bir ifadeyle her 100 nikahın 75'inde erkeklerin, 13,7'sinde de gelinlerin
yaşının daha büyük olduğu tespit edildi.
Yaşları eşit 48 bin 187 çift dünya evine girerken, 18 bin 875 evlilikte ise yaş bilgilerine
ulaşılamadı. Kadın ve erkeklerin yaşlarının aynı olduğu evlilik oranı yüzde 8'de kaldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8318.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Öğrenciler Dikkat! Yarın Son Gün
MEB’in devlet okullarında okuyan öğrencilere özel okullara gitmeleri için vereceği teşvikten
yararlanmak için yarın son gün.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okullara
yönelik verilecek 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasındaki eğitim öğretim teşviki için başvuru
süresi yarın sona eriyor.
Eğitim ve öğretim desteği almak isteyen özel okullar ve öğrenciler, yarın saat 17.00'ye kadar
başvurularını yapabilecek. Destekten yararlanmak isteyen özel okullar, başvuru takviminde
yer alan tarihlerde okul yöneticileri tarafından MEBBİS'te yer alan "Özel Öğretim Kurumları
Modülü" üzerinden, veliler ise öğrencinin okuduğu okul müdürlüğü ve e-Okul'daki "Özel
Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği" menüsünü kullanarak başvurularını yapacak.
Eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı
haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren resmi belge ile üniversitede eğitim gören diğer
kardeşlerin öğrenim durumunu gösteren belgeler müracaat esnasında okul müdürlüklerine
teslim edilecek.
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri 5-9 Eylül'de, e-Okul
üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8319.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel:
''ADAYIM''
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 2015 genel seçimlerinde milletvekilliği için
tekrardan aday olacağını açıkladı.Karayel, “Ben şuan Milletvekiliyim. Arkadaşlarımla birlikte
şuan şehrimize hizmet ediyoruz. Partim beni aday gösterirse...

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8320.html
Erişim Tarihi: 25.08.2014

