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18.11.2013–24.11.2013
ĐSLAM'A BÜYÜK BĐR DÜŞMANLIK
DUYUYORLAR
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
danışmanı ve eski Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Başkanı Ali Yüksel ile yaptığımız röportajda,
Erbakan Hoca'dan Selahattin Hocamıza, Avrupa'da Đslam'a bakış açısından, Avrupa'da Milli
Görüş Teşkilatı'nın etkinliklerine kadar bir çok konuyu konuştuk. Soluksuz okuyacağınız bu
röportajın ilk kısmı sizlerle
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Erbakan Hocamız her işin başında besmele çekmemizi, bu sünnete riayet etmemizi söylerdi.
Besmelemizi onu yad ederek çekelim ve röportajımıza başlayalım inşallah
ِ َ ِ ا َّر
ْ ِْــــــــــــــــــــــ ِ ا ِا َّر
Öncelikle hoş geldiniz. Kayseri’ye sebeb-i ziyaretinizi öğrenebilir miyiz?
Hoşbulduk. Bir dostumun burada nikahı vardı. Bu nikaha katılmak üzere geldim. Bu vesile ile
bazı ziyaretler yapıyoruz. Bir de eski Pınarbaşı müftülerinden, Avrupa’da birlikte çalıştığımız,
teşkilatımıza çok büyük hizmetler vermiş Selahaddin Hocamızın bayramın birinci günü vefat
etmesi münasebetiyle ailesine başsağlığı dilemek istedik.
Öncelikle biyografinizi şu şekilde aktarmak istiyorum. 1949 Antalya doğumlusunuz.
Đstanbul Đlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Antalya ve Çatalca'da müftülük
yaptınız. 1973-75 yılları arasında Diyanet Đşleri Başkanlığı Olgunlaştırma Dairesi
Müdür Yardımcılığı görevinde bulundunuz. 1978'de Antalya'da din bilgisi ve ahlak
dersleri öğretmenliği yaparken ihtisas için Almanya'ya gittiniz. 1985 senesinde AMGT
Genel Sekreteri ve 1995 senesinde AMGT Genel Başkanı oldunuz. 1991'de de "Avrupa
Şeyhülislamı" ilan edildiniz. Şuanda Başbakan’ımızın danışmanlığını yapıyorsunuz.
Avrupa milli görüş teşkilatı başkanlığı yaptınız ve dolayısı ile Erbakan Hocamızı
yakından tanıyorsunuz. Bizlere onu anlatmanızı istesek neler söylersiniz?
Erbakan hocamız bu işlere niyetlendiği sırada ben Antalya Milliyetçi Hareket Partisinde kaydı
olan bir talebeydim. Đstanbul’da okuyordum. Erbakan Hocamızın islam ve ilim üzerine yaptığı
konferanslar neticesinde onu çok sevdik, takdir ettik. Bize “özgüven” verdi. Şuan belki yavaş
yavaş öğretiliyor ama Bizler geçmişte, sanki müslümanlar hiç bir şey yapmadı, sanki ilim
dünyası ile ilgileri yok, geri kaldı, hep batı bu işleri yürütüyor gibi bir hava içerisinde
yetiştirildik. Fakat Erbakan hocamız geçmişteki Müslüman alimlerin, müslümanların ilim
dünyasına olan hizmetlerini anlatan bir seri konferans verdi ve bizler o konferanslarla katıldık.
O konferanslar küçük kitapçık halinde de basılmıştı. Onları okuyunca ve de dinleyince “bizim

yerimiz burasıdır” dedik ve Erbakan Hocamızın peşine takıldık. Sonrasında Milli Selamet
Dönemi’nde Türkiye’deydik ama 1978 de Avrupa’ya gittik Refah döneminde orada hizmete
devam ettik. Beraber çalıştık. 1985 senesinde, Hocamızın hapisten çıktıktan sonra Avrupa’ya
ilk ziyaretinde Almanya’da ki kardeşi Akgün Erbakan’ın evindeydik. Konuşurken, Milli
Nizam Partisinin niye kapandığını anlattı. Bir gün parti merkezinde otururken iki kişi yanına
gelmiş. Yahudi cemaatindenmişler. “Bana dediler ki” dedi ““Sizi tanıyoruz, biliyoruz. Eğer
bize zarar vermezseniz partinizin bir geleceği olur. Yoksa bir geleceği olmaz” diyerek aba
altından sopa gösterdiler. Bende o zaman dedim ki “La havle vela kuvvete illa billah” Her
türlü güç ve kuvvet Allah’a aittir.” dedik dedi. Ve nitekim biliyorsunuz ki Đzmir’de ki bir şiir
münasebetiyle yani eften püften sebeplerle parti kapatıldı. Allah rahmet eylesin, Erbakan
hocamız durmadan çalışan, en kötü şartlar altında bile ümitsizliğe düşmeyen bir yapıya
sahipti. Gerçek manada, gerçek bir liderdi. 1987 seçimlerini hatırlıyorum. Bende Antalya’dan
ikinci bölgeden adaydım. Tabi, seçimler olduktan sonra barajı aşamadık. O sırada Ecevit istifa
etti, Türkeş istifa edeceğini duyurdu. Erbakan hocamıza da geldiler dediler ki “Ecevit istifa
etti, Türkeş istifa edeceğini beyan etti. Siz ne düşünüyorsunuz, istifa edecek misiniz?”.
Hocamız dedi ki “bu netice bize şunu öğretmiştir; daha çok ve daha disiplinli çalışmamız
gerekiyor”. Đstifa düşüncesi olmadığı gibi daha çok çalışmaya karar vermişti.
Erbakan Hocamız ile ilgili anlatmak istediğiniz özel bir anınız var mı?
1985’den sonra ben Avrupa milli görüş teşkilatlarında genel sekreterdim. Biraz önce
söylediğim mesele ilk defa Avrupaya geldi. O zaman bir dizi programlar yaptık.Bir gün içinde
gittiğimiz yerlerde ikişer program yapıyorduk. Her biri bir buçuk iki saat kadar sürüyordu.
Birisi üyelerimize, birisi herkese açık. Oradan Hannover’e(Almanya’da bir eyalet) geçildi.
Bahsettiğim gibi iki program burada yapıldı. Đkişerden 4 saat program yapıldığını düşünün.
Oradan da benimde evimin olduğu Kamen eyaletine geçildi. Orada da önce üyelere
sonrasında herkese iki porgram yapıldı. Yollar da geçen zamanı da ekleyip ne kadar
yorulunduğunu bir düşünün. Biz o zamanlar gençtik. Bizler yorgunluktan dokunulsa yıkılacak
vaziyetteydik ama Erbakan hocam kürsüye öyle bir çıkıyordu ki sanki ilk konferansıymış gibi
canlı canlı ve heyecanla anlatıyordu. O gün akşam yemeğini gece yarısı saat iki de yiyebildik.
Sonrasında da bizim orada kızlar için yaptığımız bir kurs vardı, orada Hocamızı misafir
edecektik. Bende o gün kendi evimde kalmadım. Hocamlarla beraber kursta kalacaktım. Aslı
Kayserili Mustafa Efe hocamız vardı. Eski Kırıkkale müftüsü fetva heyeti başkanımızdı. O da
konferans sırasında Erbakan hocamıza yetiştirdiği talebelerini sabah namazından sonra
dinlemesi için bir ricada bulundu. Hocamız da kıramadı, kabul etti. Gece saat 2’de yemek
yedik, yatmaya gittiğimizde saat 3’dü, 5 gibi sabah namazı için kalkılacaktı ve arkasından
hocamız öğrencileri dinlemeye gidecekti. O zaman alarm için telefon veya kurabileceğimiz
bir saat yoktu. Bu yüzden ya kalkamazsam düşüncesi ile tedirgin yattım. Uykuya dalınca
birden uyanıyorum, acaba vakit geçti mi diye saate bakıyorum ve henüz 15- 20 dakika geçmiş
oluyordu. En az 4-5 kere bu şekilde uyandım. Saat 5 olunca hocamı kaldırayım abdest alıp
hazırlansın diye kapısına vurduğum da “Ali Yüksel sen misin?” dedi. “Evet hocam benim”
dedim, “Tamam geliyorum” dedi. Ben hemen abdestimi alıp hazırlanacağımı söyledim fakat o
çoktan abdestini almış, hazır vaziyetteydi. Đnanamadım. Hep birlikte camiye gittik. Namazı
kıldıktan sonra kendisi Mustafa Efe hocamızın talebelerini dinlemeye başladı. Bu arada
Hocamızın abisinin oğlu -ki benden sonra Avrupa Milli Görüş’ün genel başkanı olduyanımda oturuyordu. Hocam hiç yorulmamış gibi talebeleri dinlerken Mehmet Sabri Erbakan
birden bire yorgunluktan devrili verdi. Biz gençler artık hocam bir gitse de dinlensek demeye
başladık. Hocamızı uğurlayınca ben hemen eve gittim. Hanıma beni namaza kadar
kaldırmamasını söyledim ve hemen yattım. Yani hocamız hiç yorulmadan, hiç dinlenmeden
bu ümmet ve bu dava için çalışan büyük bir liderdi.

Avrupa’da milli görüş teşkilatının etkinlikleri ve faaliyetleri nelerdir?
Đşçilerimiz Türkiye’den Avrupa’ya gönderilirken devlet ve hükümet, onların hiçbir
ihtiyaçlarını düşünmemiş. Özellikle de manevi eğitimlerini. Buradan göndermişler, oralarda
işçi yurtlarında vs yerlerde kalmışlar. Namaz kılacakları yerler yok, toplanabilecekleri bir yer
yok, tamamen sahipsiz kalmışlar. Đşte bu arada dini yönden hassasiyeti olan kardeşlerimiz
“namaz kılacak yer ayarlayalım, bir derneğimiz olsun” düşüncesi ile teşkilatlar kurmuşlar
daha sonrada Erbakan Hocamızla iletişim kurmuşlar. Böylece Avrupa’da Milli Görüş
Teşkilatları oluşmuş oldu. 1978’de biz gittiğimiz de Avrupa Milli Görüş Teşkilatı adı altında
faaliyet gösteriyorlardı. Bizden önce de kardeşlerimiz orada çok hizmetler verdiler. Yaptıkları
hizmetler ise orada cami açmak, dernek açmak, insanların ibadet ihtiyaçlarını
giderebilecekleri imkanlar sunmaktır. Đlk sıralar da Avrupa’da çocukların güzel yetişmesi için,
Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri için bir ihtiyaç hasıl olmuş. O çocukları okutuyorlardı. Önceleri
kimse çocuklarını getirmediyse bile sonraları insanlar çocuklarını ve eşlerini de getirmeye
başladılar.
Teşkilatınıza ilgi nasıldı?
Đlgi oldukça iyiydi çünkü ciddi bir açlık vardı. Gerçi çok zorluklar ve imkânsızlıklar vardı
ama fedakâr insanlar bu faaliyetleri desteklediler. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Avrupa’da,
Türkiye’den giden insanların manevi ve kültürel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için her türlü
çalışmaları yaptı.
Avrupa’da Đslam’a olan yaklaşım nasıl? Biz gündemimiz onlara nasıl görülüyor?
Aslında ilk giden işçilerimiz büyük bir fırsatı kaçırdılar. Çünkü Avrupalılar “Osmanlı’nın
torunları geliyor” diye gözlerinde büyüttükleri, değer verdikleri kişiler geliyor diye beklediler.
Bir çok yerlerde törenlerle karşılamışlar. Aradan geçen zamanla fark etmişler ki bu gelenlerin
Osmanlı ile alakası yok. Onların bekledikleri, hayran oldukları, tarihten bildikleri o eski asalet
yok. Tabi büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. Şimdiler de yeniden bu imajı düzeltmek çok
zor tabi ki. Bu bakımdan zorluklar çekildi. O zamanlar biz baktık ki Almanların Đslam’a davet
edilmesinden, onlara Đslam’ın anlatılmasından çok kendi insanımızın buna ihtiyacı var bizde
yabancılardan daha ziyade kendi insanımızla uğraştık. Bir de ilk giden nesilde Almanca bilen
çok yoktu. Onların okulunda okumuş, onların dilini bilen de çok yoktu. Elhamdülillah şimdi
var. Bu şartlara rağmen, çok sayılmaz belki ama Đslam’a ilgi duyan, araştıran ve Müslüman
olanlar da oldu. Yalnız orada çok büyük bir taassub var, Hristiyanlık taassubu. Orada en
dinsiz Hristiyan bile Haçlı zihniyetine sahiptir ve Đslam’a büyük bir düşmanlık duyuyorlar.
Đslamı seçenler çevresi tarafından çok yadırgandı, ablukaya alındılar ve öyle ki bazıları
dinlerine geri dönmek zorunda kaldılar. Bazıları da kafayı oynattı. Şunu da itiraf etmek lazım
ki, buradan ilk giden insanlarımız Đslam’ı güzel temsil edemediler. Yusuf Đslam’ı örnek olarak
verelim. Đngiliz ve de çok popüler bir şarkıcıydı Cat Stevens. Avrupa’da ki müslümanların
halini bize çok güzel gösteriyor. Diyor ki: “Eğer ben Kur’an’la tanışmadan, Müslüman
olmadan önce Müslümanlarla tanışmış olsaydım herhalde Müslüman olmazdım”.
Müslümanların Đslam’ı temsil edemediğini, yaşamadıklarını ortaya koyan bir hadisedir. Çok
büyük mesuliyetlerimiz var. Artık gençlerimiz yetişti şuan Almanlarla iletişim kurmakla ilgili
gayretler var ama bunlar da yeterli denilemez.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3977.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kaski’de Đhale
KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce, ‘Autocad tasarım ve çizim programı lisans alım’ ihalesinin,
açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.Đhalenin,
Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını...
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KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce, ‘Autocad tasarım ve çizim programı lisans alım’ ihalesinin,
açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
Đhalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKĐ’nin web sitesinden
(www.kaski.gov.tr) canlı olarak yayınlandığını belirten KASKĐ Genel Müdürü Ender
Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda
yapılan ihale hakkında şunları söyledi:
“Autocad tasarım ve çizim programı lisans alım ihalesine 6 firma katıldı. Bunlardan; Altar
Elektronik Teknoloji San.ve Tic. Ltd. Şti. 108.360,00 lira, Prota Bilgisayar Mühendislik
Danışmanlık Hiz. A.Ş. 115.815,00 lira, Alvar Yazılım Makine Mühendislik Savunma San. ve
Tic. Ltd. Şti. 111.150,00 lira, Alba Teknoloji Ltd. Şti. 121.050,00 lira, Sentim Bilişim
Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş 121.185,00 lira, Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
136.200,00 lira teklif verdi.”
Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında
belirleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3978.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Ali Đsmail Korkmaz Davasının Dosyası
Kayseri’ye Ulaştı
Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında darp edildikten sonra hayatını kaybettiği ileri
sürülen Ali Đsmail Korkmaz’ın zanlılarının yargılanacağı dava, güvenlik gerekçesiyle
Kayseri’ye alınmıştı. Davanın dosyasının Kayseri’ye...
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Eskişehir’deki Gezi Parkı olayları sırasında darp edildikten sonra hayatını kaybettiği ileri
sürülen Ali Đsmail Korkmaz’ın zanlılarının yargılanacağı dava, güvenlik gerekçesiyle
Kayseri’ye alınmıştı. Davanın dosyasının Kayseri’ye ulaştığı öğrenildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
Esas Masası Otomatik Tevzii’nden duruşmanın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği
öğrenilirken, duruşmanın gün ve saatinin kısa sürede içinde toplantı yapılarak belirleneceği
öğrenildi.
Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında eli sopalı kişilerce dövüldüğü iddia edilen ve daha
sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversiteli Ali Đsmail Korkmaz olayına

ilişkin iddianame, geçtiğimiz Ekim ayında Eskişehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul
edilmişti.
Ardından 1’i kamu görevlisi, 5’i tutuklu 8 sanıklı Korkmaz Davası’nın, ilk duruşmasının 20
Kasım’da Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verilmişti. Davaya
bakacak olan mahkemenin, yargılamanın Eskişehir’de görülmesinin kamu güvenliği
yönünden bir sorun oluşturabileceğine dair ve nakille ilgili Valilik, Emniyet ve Cumhuriyet
Başsavcılığı’ndan bilgi istedi.
Konuya ilişkin yapılan araştırmanın ardından hazırlanan raporda, kamu güvenliğinin
sağlanmasında güçlük yaşanacağı, provokasyonların olacağı istihbaratının olduğu vurgusu
yapılarak, davanın il dışına nakli yönünde görüş bildirilmişti.
Bu nedenlerden dolayı Ali Đsmail Korkmaz’ın davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri’ye
alınmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3979.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Yenidoğan'da 5 Caddeye Asfalt Atıldı
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri, adeta yeniden doğan Yenidoğan
mahallesinde 5 caddede toplam uzunluğu 2 kilometre olan yol asfaltlamaya başladı.Kayseri
Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) ekiplerinin Oğulcuklu...
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri, adeta yeniden doğan Yenidoğan
mahallesinde 5 caddede toplam uzunluğu 2 kilometre olan yol asfaltlamaya başladı.
Kayseri Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) ekiplerinin Oğulcuklu 1, Oğulcuklu 2,
Çelikevler, Boraevler ve Buğra caddelerinde sağlık açısından zararlı olan eski asbestli
boruları söküp yerine sağlıklı ve kaliteli duktil borular döşemesinin ardından asfalt ekipleri
çalışmalarına başladı. Alt yapı ve içme suyu hatlarının değişmesiyle önce eski asfaltı kazıyan
ekipler, daha sonra silindirle zemini sıkıştırarak asfalta hazır hale getirdi.
Sıcak asfaltın serilmeye başladığı Yenidoğan Mahallesindeki caddelerle ilgili konuşan Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, sezon kapanmadan tüm hızla asfalt sermeye çalıştıklarını
söyledi. Başkan Yıldırım, Yenidoğan Mahallesinde sadece KASKĐ'nin 5 caddede çalıştığı
asfalt işinin kaldığını belirterek, "Altyapının da tamamlanmasının ardından ekiplerimiz hızla
bu caddelerde sıcak asfalt sererek kaldırımları yeni kilitli parkeyle değiştirmeye başladı. En
kıza zamanda bitirmeyi hedeflediğimiz bu çalışmaların ardından artık Yenidoğan
Mahallemizdeki çalışmalarımız tamamıyla bitmiş olacak. Yollarımız şimdiden vatandaşımıza
hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3980.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Başkan Büyükkılıç’dan Hakem Adaylarına
Aşure Đkramı
Sporun ve Sporcunun dostu Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Basketbol il
temsilciliği tarafından düzenlenen Basketbol hakem kursuna katılan kursiyerlere Aşure
ikramına bulundu.Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda gerçekleştirilen,120...
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Sporun ve Sporcunun dostu Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Basketbol il
temsilciliği tarafından düzenlenen Basketbol hakem kursuna katılan kursiyerlere Aşure
ikramına bulundu.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda gerçekleştirilen,120 kursiyerin katıldığı FĐBA hakemi
ve Basketbol Federasyonu Eğitim Komisyonu üyesi Fatih Söylemezoğlu tarafından
gerçekleştirilen Hakem Kursunu ziyaret ederek,kursla ilgili Basketbol Đl Temsilcisi Mehmet
Sağlam’dan bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Kayserimiz kendisinden hep olumlu yönleri ile söz ettiren bir şehir.Son yıllarda da Kayseri
artık Sporunda Merkezi olma yönünde adımlar atmaktadır.Yapılan devasa tesisler bunun en
önemli göstergesidir.Biz Melikgazi belediyesi olarak,sporun ve sporcunun özellikle salon
sporlarının her zaman destekçisi olduk.Göreve geldiğimizde takımlarımız idman yapacak
salon bulamazken şu anda birçok semtimizde bölge spor salonları inşa ettik.Parklarımızda
fitness aletleri yerleştirdik,basketbol ve voleybol sahaları yaptık.Tartan pist yürüyüş yolları ile
sağlıklı yaşam için vatandaşlarımı teşvik ettik.Bayanlar için tesislerimizde aerobik salonları
açtık.Yeşili önemsedik ve çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar yaptık.Bunları yaparken tek
düşüncemiz sağlıklı bir nesil oluşmasına imkan sağlamaktı.”
Basketbol Đl Temsilcisi Mehmet Sağlam ile FĐBA Hakemi ve Basketbol Federasyonu Eğitim
Komisyonu Üyesi Fatih Söylemezoğlu’da, ”Melikgazi Belediyesi bize çok iyi ev sahipliği
yaptı.Sporun ve Sporcunun destekçisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.Basketbol federasyonu
ve hakem adayları adına teşekkür ediyoruz dediler.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı
Serdar Öztürk ve Đl Temsilcisi Mehmet Sağlam ile birlikte basketbol hakem kursuna katılan
kursiyerlere aşure ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3981.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Đncesu Belediyesi Mezarlıklara Bakım Yaptı
Đncesu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Đncesu’da merkez ve mahallelerde bulunan
toplam 13 mezarlığın çevresinin temizliği ve ağaçların bakımları yapıldı.Đncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol yaptığı açıklamada, Đncesu...
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Đncesu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Đncesu’da merkez ve mahallelerde bulunan
toplam 13 mezarlığın çevresinin temizliği ve ağaçların bakımları yapıldı.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yaptığı açıklamada, Đncesu Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Đncesu Belediyesi olarak mezarlıkların bakımlarının devam ettiğini, Đncesu’da eskiden sadece
bir mezarlık olduğunu, şimdi ise yeni bağlanan yerlerle birlikte toplam 13 mezarlığın
olduğunu belirtti. Bu mezarlıklarda ağaç dikimi, otların çapalanması, güz aylarında da
ağaçların budaması yönünde Đncesulu vatandaşlara hizmet ettiklerini, eskiden ottan, çöpten
girilmeyen mezarlıklarda on yıl önce dikilen fidanların büyümesi ile mezarlıkların artık
ormanlık alan ve park alanı görünümünü aldığını kaydetti. Karayol, ''Bu konuda her zaman
Đncesulu hemşehrilerimizin hayır dualarını ve takdirlerini almaktayız. Bu da bizi son derece
memnun etmektedir'' dedi.
Karayol, bu hizmetlerin Kızılören, Süksün ve diğerleri olmak üzere toplam 13 mezarlıkta
devam ettiğini ve bundan sonrada yeşil alan oluşturma gayreti ve mezarlık bakımlarının hızla
devam edeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3982.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Nuri Alço Taktiğine 11 Yıl Hapis Cezası
Kayseri'de, verdiği hap sonrasında kendinden geçen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel
istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan sanığa yapılan yargılama
sonrasında, 11 yıl hapis cezası verildi.Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde...
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Kayseri'de, verdiği hap sonrasında kendinden geçen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel
istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan sanığa yapılan yargılama
sonrasında, 11 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık Y.G., hazır
bulunurken, mağdur olan 14 yaşındaki G.D. şikayetini Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı

olarak verdi. Duruşmada okunan şikayet dilekçesinde G.D., "Y.G. ile Mimarsinan Parkı'nda
tanıştım. Bir ara kendisine başımın ağrıdığını söyledim. Bunun üzerine Y.G. bana bir hap
verdi. ne olduğunu sorduğumda bana 'Eczane hapı' cevabını verdi. Đlacı içtikten sonra
kendimden geçtim. Daha sonra da beni evine götürerek, bir kaç kez ilişkiye girdi" iddiasında
bulundu.
Şikayet dilekçesi okunduktan sonra savunması alınan sanık Y.G. ise, "Üzerime atılı olan
suçlamayı kabul etmiyorum. Olayın olduğu söylenen tarihte benim babam vefat etmişti.
Babamın vefat ettiği bir zamanda ben nasıl böyle bir şey yapabilirim. Benim bir çocuğum var.
Çok mağdur olduk. Adaletinize sığınıyorum. Ayrıca bana suç atan G.D. ile yüzleşmek
istiyorum. O söylediklerini benim yüzüme söylesin" dedi.
Mağdur G.D.'ye, yaptığı şikayet dilekçesinin ardından ulaşılamadığı öğrenilirken, Y.G.
yapılan yargılama sonucunda 'Zincirleme Cinsel Đstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma'dan suçlu bulunarak 11 yıl 5,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3983.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Mhp Büyükşehir
Sarıoğlan Đlçesinde

Adayı

Mustafa

Özsoy

Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimlerinde Kayseri’de adaylarını ilk belirleyen parti olan MHP,
seçmenle buluşmaya devam ediyor. MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy
ve MHP Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Ali Osman Yıldız, Sarıoğlan...

18 Kasım 2013 Pazartesi 14:21

Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimlerinde Kayseri’de adaylarını ilk belirleyen parti olan MHP,
seçmenle buluşmaya devam ediyor. MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy
ve MHP Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Ali Osman Yıldız, Sarıoğlan ve Palas Đlçe esnafını
ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy,
yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesi ilçe ziyaretlerine Sarıoğlan’dan başladı. Đl Yönetimi
Kurulu üyeleri ile Sarıoğlan Đlçe Teşkilatı yöneticileri ile buluşan Özsoy, ilçelerdeki en büyük
sıkıntının göç olduğunu belirterek, “ iktidar tarım ve hayvancılığı bitirdi, insanlar büyük
kentlerde asgari ücrete mahkûm edildi” dedi. Özsoy ve Yıldız daha sonra Sarıoğlan Đlçe
esnafını ziyaret etti. Esnafların sıkıntılarını dinleyen Özsoy, bölge de kurulan ilçe pazarını
ziyaret etti. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Özsoy, daha sonra Palas Beldesini
geçti.
Palas Beldesinde de mahalle sakinleri ve partililer tarafından karşılanan Özsoy, Sarıoğlan
Belediye Başkanı Adayı Ali Osman Yıldız ile Palas’lı esnafları ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3984.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Memur-sen Kayseri Şubesi Kasım Ayı Đl Divan
Toplantısı Yapıldı
Memur-Sen Memur-Sen Kayseri Şubesi Kasım Ayı Đl divan Toplantısı’na Genel Başkan
Vekili Günay Kaya, Đl temsilcisi Aydın Kalkan, 11 iş kolunun il başkanı ve yönetim kurulu
üyeleri katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Đl Temsilcisi Aydın...
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Memur-Sen Memur-Sen Kayseri Şubesi Kasım Ayı Đl divan Toplantısı’na Genel Başkan
Vekili Günay Kaya, Đl temsilcisi Aydın Kalkan, 11 iş kolunun il başkanı ve yönetim kurulu
üyeleri katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Đl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Memur-Sen bildiğiniz gibi
1995’de yolculuğuna bir avuç insanla başlıyor, 2013 yılına gelindiğinde artık Türkiye’de 750
binleri bulan sayısıyla uluslararası sendikacılıkta da Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanmış
bulunuyor. Kayseri’de de Memur-Sen ailesi 15 bin üyesiyle Kayseri’nin en büyük sivil
toplum örgütüdür. Darbelere karşı ve sivilleşme için en büyük mücadeleyi veren
konfederasyonumuz Kamuda çalışan görevlilerimizin serbest kıyafetle işyerlerine girmesini
önemsemiştik ve bununla ilgili Kayseri'de de 300 bin imza toplamıştık, bu konuda emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Memur-Sen Genel Başkanvekili Günay Kaya ise Kayseri'deki 15 bin üyeyle mücadelelerini
sürdürdüklerini ve 750 bin Memur-Sen üyesinin kararlılığına ve azmine güvenerek yola
çıktıklarını söyledi. Mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten Günay Kaya,
şunları kaydetti:
"Sendika olarak arkamızı karanlık odaklara ya da devlete yaslayarak Memur-Sen'in varlık
alanını inşa etmiyoruz. Gücümüzü, örgütümüzden, mücadele azmimizden alıyoruz.
Birbirinden değerli üyelerimizle el ele, yürek yüreğe vererek Memur- Sen'in varlık alanını
inşa ediyoruz. Sendikacılığın tanımı neyse bunu yerine getiriyoruz. Bizi var eden şey,
medeniyet değerlerimizdir. Üyelerimize güvenerek yola çıktık. Đnşallah bu işin üstesinden
geleceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3985.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Arkadaşını Av Tüfeği Đle Öldüren Zanlı Đlk
Duruşmasına Çıktı
Kayseri’de aynı evi paylaştığı arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldüren sanık ilk kez hakim
karşısına çıktı.Kocasinan ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen
olayda M.T., aynı evi paylaştığı M.A.’yı aralarında...
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Kayseri’de aynı evi paylaştığı arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldüren sanık ilk kez hakim
karşısına çıktı. Kocasinan ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen
olayda M.T., aynı evi paylaştığı M.A.’yı aralarında çıkan tartışma sonucunda bacağından av
tüfeği ile yaralamıştı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A. sabah
saatlerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Felahiye ilçesi, Adana, Afyon ve Tekirdağ’a
kaçan M.T. polisin sıcak takibi sonucunda bir binanın kalorifer dairesinde saklanırken
yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada,
tutuklu sanık M.T ile hayatını kaybeden M.A.'nın annesi H.A. ile kız kardeşi Ç.A. hazır
bulundu. Davada ilk ifadesi alınan M.T., hayatını kaybeden M.A. ile aralarındaki tartışmanın
kız meselesi yüzünden başladığını belirterek, M.A.'yı öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını
söyledi. Hayatını kaybeden M.A.'nın kız kardeşi Ç.A. ise, kardeşinin M.T. ile kız meselesi
yüzünden kavga etmediğini kaydederek, aralarındaki tartışmanın uyuşturuc yüzünden
çıktığını ileri sürdü. Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından, dosyalardaki eksikliklerin
giderilmesi amacıyla başka bir güne ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3986.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Gaspçılara Ceza Yağdı
Kayseri'de, girdikleri evde gasp suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanan 2 kişiye mahkeme
heyeti, 13 ile 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi.1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, R.A.
ile G.M. (16) hazır bulundu. R.A. ile G.M.'nin 2 ayrı eve...
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Kayseri'de, girdikleri evde gasp suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanan 2 kişiye mahkeme
heyeti, 13 ile 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, R.A. ile G.M. (16) hazır bulundu. R.A. ile
G.M.'nin 2 ayrı eve hırsızlık amacıyla girdikleri tespit edilirken, olay yerinde S.K. ile F.U.'yu

gasp ettikleri öğrenildi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan sanıklar, tutuklandıktan bir süre
sonra mahkemeye çıkarıldılar.
Yapılan yargılama sonucunda, son sözü sorulan R.A., "Yapmadığım suçun cezasını
çekiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. G.M. ise, "Biz bu suçu kabul etmiyoruz. Benim zaten
yaşımda küçük tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama
sonucunda, R.A.'ya 13 yıl hapis cezası verirken, G.M.'ye'de olay tarihinde yaşı 18'den küçük
olması nedeniyle cezasında indirim yaparak 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Verilen kararın
ardından sanıklar gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3987.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

“çağırağası Konağı Restorasyonu”
Tarihi Kentler Birliğinin 2014 yılı çalışma planlamasının yapılması amacı ile Şanlıurfa
ilindeki toplantısında yapılan değerlendirme Melikgazi Belediyesi tarihi sahiplenmesi ve bu
amaç ile yaptığı çalışmalar ödüllendirildi.Melikgazi...

18 Kasım 2013 Pazartesi 13:35

Tarihi Kentler Birliğinin 2014 yılı çalışma planlamasının yapılması amacı ile Şanlıurfa
ilindeki toplantısında yapılan değerlendirme Melikgazi Belediyesi tarihi sahiplenmesi ve bu
amaç ile yaptığı çalışmalar ödüllendirildi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları
içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon yaptıklarını ve
bu çalışmanın başta vatandaşlar olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşça takdir edildiğini
bildirdi.
Yarışmaya konu olan ve Kentin simgeleri arasında gösterilen 19. yy konağının aslına uygun
olarak onarılması ve Erciyes Üniversitesine bağışlanarak bilimin hizmetine sunulmasının
ödüle layık bulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışmanın Tarihi Kentler
Birliğinin Şanlıurfa ilinde yapmış olduğunu toplantısında “Tarihi Kültürel Mirası Koruma ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ödüllendirildiğini belirtti.
Tarihi Kentler Birliğinin Şanlıurfa ilinde yapılan toplantısında yarışmaya katılan eserlerin
sergilendiği bir de sergi açıldığını ve bu sergi de hem resim hem de video gösterisinin
yapılarak katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Tarihi Kentler Birliği Özendirme yarışmasına ilk kez katılan kentin simge yapılarından bir
19. Yüzyıl konağının titizlikle aslına uygun olarak restore eden ve Erciyes Üniversitesinin
kullanımına sunan Melikgazi Belediyesi UYGULAMA ÖDÜLÜNE uygun görülmüştür.
Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri iç
içe ve kaynaşmışçasına beraber durmaktadırlar. Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyetin ilk
dönemine ait yapıları koruma altına alıyoruz. Koruma altına aldığımız Çayırağası Konağını

aslına uygun olarak restore ettik. Yapısı ile adeta tarihe ışık tutan bu konak şimdi de bilime ve
kültüre hizmet vermektedir“
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3988.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

BĐR SEYYAH VE FOTOĞRAFÇI PORTRESĐ:
ÖZCAN YURDALAN
Özel bir fotoğrafçılık kursunda, “Atölye 9 Fotoğraf Grubuna” eğitim vermek için
Kayserimize gelen, günümüzün seyyahı Özcan Yurdalan Hoca ile bir söyleşi gerçekleştirdik
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Özcan Yurdalan 1957 Adana doğumlu.1977 AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği)
kurucuları arasında yer aldı. 1980’e kadar DĐSK-Genel Đş Sendikası Foto Film Merkezinde
çalıştı.1999 Marmara Depreminden sonra Dayanışma Gönüllülerinin Fotoğrafçı Çocuklar
Atölyesinde çalıştı. 2000 yılında FV(Fotoğraf Vakfı), 2004 Yılında Nar Photos kurucuları
arasında yer aldı. Serbest Gazetecili yapıyor ve uzun yolculuklara çıkıyor.
Yayınlanmış Kitapları:Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj(2007), Fas’t a Yolculuk(1998), Đran
Yolculuğu(2001), Pakistan Yolculuğu(2001), Hindistan Yolculuğu-Namaste(1995), Nepal
Yolculuğu-Sagarmatha Eteklerinde(2005), Suriye Yolculuğu-Naure Çarkı(2006), Çocuklarla
Fotoğraf(2004)
Kayseri Gündem: Hocam, bize kendinizden bahseder misiniz?
Özcan Yurdalan: Ben fotoğraf ve yazıyla uğraşıyorum. Fotoğraf ve yazıyı birleştirdiğim alan
ise seyahat etmek. Hem fotoğraf çekiyorum, hem seyahat ediyorum. Bütün bunları yaparken
hem seyahatin hem fotoğrafın arka planına bakmaya çalışıyorum. Đnsan neden fotoğraf çeker?
Đnsan neden gezer? Sorularına cevap bulmaya çalışıyorum. Her iki alanında kuramsal
yanlarıyla bu anlamda ilgileniyorum. Çünkü insan yaptığı şeyi neden yaptığını sorgulayan bir
varlıktır.
Kayseri Gündem: Hocam fotoğrafla nasıl tanıştınız?
Özcan Yurdalan: Çok eskiden tabi. Çocukluğumda bir sınıf geçme hediyesi olarak bana
fotoğraf makinası alınmıştı. Power Star markalı bir fotoğraf makinesi. Çoğumuz bir vesile ile
tanışmıştır bir aletle, bir sporla, hayatını değiştirecek birisi ile. Ben de bu vesile ile tanıştım
fotoğrafla. O günden bu güne fotoğraf çekiyorum.
Kayeri Gündem: Hocam bize seyahat ve seyyahlıkla ilgili neler söylersiniz.
Özcan Yurdalan: Bizim kültürümüzde seyahat etmek ağırlıklı bir yer tutmuyor. Bu bağlamda
çok seyyahımız yok. Evliya Çelebi ve birkaç seyyahı sayabiliriz. Biz daha çok toplu olarak
hareket eden bir toplumuz. Orta Asya’dan çıkıp, Anadolu’ya gelmişiz toplu olarak.
Şimdilerde de Avrupa’ya doğru toplu bir hareketimiz söz konusu. Aşağı-yukarı 50 yıldır toplu

olarak Batı’ya gidiyoruz. Kültürümüzde alıp başını gidişlerden pek haz etmeyiz. Evliya
Çelebi bu anlamda orijinal bir örnek. Alıp başını gitmiş ve bu gidişi bize anlatmıştır.
Yeni bir çalışmayı tamamladım. Evliya Çelebi’nin izinde 15 şehre gittim. Bu şehirleri tekrar
Evliya Çelebi’nin gözünden görmeye ve anlamaya çalıştım. Bunu yaparken Seyyah gibi
gidişin nasıl bir şey olduğunu bir kez daha tecrübe ettim. Bunun insana kattığı değer çok
önemli.
Kayseri Gündem: Evliya Çelebi’nin gitmiş olduğu şehirleri, bugünle kıyaslarsanız; nasıl
bir tablo çıkıyor ortaya?
Özcan Yurdalan: Hiç umut verici değil. Evliya Çelebi her şehrin girişinde yeşilden
bahsediyor. Şehirlerin bir birinden oldukça farklı olduklarını görüyoruz Evliya Çelebi’nin
anlattıklarından. Oysa bugün yeşil doku neredeyse yok olmuş. Şehirler karakteristik
özelliklerini kaybetmişler ve birbirlerine benzemişler. Mesela; Konya, Kayseri, Antep
arasında bir fark yok.
Kayseri Gündem: Hocam bu anlamda bugünkü turizmi ve turisti nasıl
değerlendirmeliyiz?
Özcan Yurdalan: Bu gidişlerin öteki ucu ise günümüzdeki turizm faaliyetidir. Bu bir
endüstridir. Üstelik kirleten bir endüstri. Çevreyi, doğayı, tarihi ve kültürü kirletiyor. Zarar
veriyor. Bunu ortadan kaldırmanın yolu ise sürdürülebilir veya alternatif turizm denilen şey.
Herkes seyyah gibi seyahat edemez kuşkusuz. Ama gidilen yere saygı duymak, anlayarak
gitmek, kültürel dokuyu korumak amaç olmalı bu seyahatlerde.
Kayseri Gündem: Hocam sizin birçok ülkeye karayolu ile seyahat ettiğinizi biliyoruz.
Nerelere gittiniz?
Özcan Yurdalan: Hindistan, Pakistan, Moğolistan, Nepal, Fas, Suriye gibi bir çok doğu
ülkesine seyahat ettim. Bunların birçoğunu karayolu ile yaptım. 40.000 km’lik yolculuklarım
oldu. Çin sınırına kadar gittim.
Kayseri Gündem: Hocam bu ülkelerin hepsi doğuda. Doğuya gitmenizin özel bir sebebi
var mı?
Özcan Yurdalan: Batıyada gittim ama ben doğuya gitmeyi tercih ediyorum. Doğu
endüstrileşmemiş, tek tipleşmemiş ve özgünlüğünü kaybetmemiş. Farklılığını sürdüren
kültürler ve coğrafyalar. Hem sanat anlamında hem kültür anlamında farklı ipuçları
buluyorum oralarda. Başka türlü bir hayat olabilir mi diye sorduğumda, doğuda farklı
haytaların yaşandığını görüyor ve gözlemleyebiliyorum.
Kayseri Gündem: Hocam fotoğrafın kuramsal boyutu ile ilgili bir soru sormak
istiyorum. Fotoğraf bir amaç mıdır yoksa bir araç mıdır?
Özcan Yurdalan: Fotoğrafı; Gezi Fotoğrafı ve Belgesel Fotoğraf olarak iki bölüme ayırıyoruz.
Gezi fotoğrafı amaç olabilir fakat belgesel fotoğraf ele aldığı konuyu anlatmak için bir
araçtır. Hayata, topluma müdahil olmak için fotoğraf çeker belgesel fotoğrafçı. Bu fotoğrafı
çekerken estetiğe de dikkat eder. Ama asıl amaç konuya, soruna ya da neyi anlatmak istiyorsa
onu ön plana çıkarır. Fotoğraf bu anlamda güçlü bir araçtır insanın kendini ifade etmesinde.
Kayseri Gündem: Hocam dersinizde güzelin peşinden değilim, hakikati arıyorum
dediniz. Bulabildiniz mi hakikati?
Özcan Yurdalan: Yok bulamadım. Bana göre kıymetli olan bu arama sürecinin kendisidir. Bu
arayış aynı zamanda insanın kendi derinliklerini de keşfetmesinin bir yolu. O yüzden
arıyorum ve bu arayışta beni huzurlu kılıyor.
Kayseri Gündem: Hocam son olarak Kayseri ile ilgili düşüncelerinizi almak isteriz.
Özcan Yurdalan: Çarşılarla Anadolu kitabımı hazırlarken gelmiştim Kayseri’ye. Kapsamlı bir
çalışmaydı. Kayseri’de uzunca bir vakit geçirdim. Kayseri Çarşılarını fotoğrafladım ve
esnafla sohbet ettim. Esnaf kültürünün kaybolmamış olması beni mutlu etmişti o zamanlar.
Bugünde aynı gözlemi yaptım. Fakat birçok Anadolu şehri gibi Kayseri’de karakteristik
özelliğini yitirmekte. Eski yerleşim yerleri şehrin önemli değeri. Buralar korunmalı ve

güzelleştirilmeli. Şehrin kendi hafızasına, kendi tarihine göndermeler yapmasını çok
önemsiyorum.
Kayseri Gündem: Hocam bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Özcan Yurdalan: Ben teşekkür ediyorum.
Röportajı yapan: Veysel TÜFEKÇĐ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3989.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Forum Kayseri'de Çocuklar Đstanbul Modern
Sanat Müzesi Atölyeleri Đle Eğlenerek
Öğrenecek
Forum Kayseri, 23-24 Kasım tarihlerinde Kayseri’de bir ilke daha imza atıyor. Đstanbul
Modern Sanat Müzesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan atölyelerde çocuklar hayal güçlerini
geliştirecek tasarımlar yapacaklar.Çocuklar tekstil, mimarlık,...
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Forum Kayseri, 23-24 Kasım tarihlerinde Kayseri’de bir ilke daha imza atıyor. Đstanbul
Modern Sanat Müzesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan atölyelerde çocuklar hayal güçlerini
geliştirecek tasarımlar yapacaklar. Çocuklar tekstil, mimarlık, takı ve endüstri atölyeleriyle
hem tasarım süreçlerini yaşayacak hem de özgün tasarım ürünleri ortaya çıkaracak.
Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, Đstanbul
Modern Sanat Müzesi işbirliğiyle kentte bir ilki daha gerçekleştirerek 6-10 yaş arasındaki
çocuklara özel tasarım atölyeleri düzenliyor. Forum Kayseri’de çocuklar, 23-24 Kasım
tarihlerinde Đstanbul Modern Sanat Müzesi Eğitim Bölümü’nün hazırladığı eğitim
atölyeleriyle tekstil, mimarlık, takı ve endüstri alanlarındaki tasarım süreçlerini görecek ve
kendi yaratıcılıklarını kullanarak yeni ürünler ortaya çıkaracaklar. 23-24 Kasım tarihlerinde
her gün 13.00, 15.00, 17.00 saatlerinde Bir Kostümün Öyküsü, Bunu Senin Đçin Yaptım ve
Geleceğin Tasarımları olmak üzere üç farklı atölye çalışması düzenlenecek. ‘Bir Kostümün
Öyküsü’ atölyesinde çocuklar, Đstanbul Modern Sanat Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan
yapıtların fotoğraflarını inceleyecek ve en çok etkilendikleri yapıtlardan esinlenerek kâğıttan
kostümler tasarlayacaklar. Çocuklar, ‘Bunu Senin Đçin Yaptım’ atölyesinde beğendikleri
yapıtlardan küçük obje ve desenler üretecekler. Tasarımlarını takıya dönüştürecek olan
çocuklar, sevdiklerine hediye etmek için özel hediye paketleri de hazırlayacaklar. ‘Geleceğin
Tasarımları’ atölyesinde ise çocuklar, geleceğe yön veren tasarım araçlarının neler olduğunu
tartışacak ve 3 bin yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağımızı, ne gibi tasarım araçları
kullanacağımızı hayal edecekler. Atölye çalışmalarına katılan çocuklar, bir saatlik eğitimin
sonunda programı başarıyla tamamladıklarına dair katılım sertifikasının sahibi olacaklar.
Forum Kayseri, tüm çocukları hem eğlenmeye hem de Đstanbul Modern Sanat Müzesi Eğitim
Bölümü’nün hazırladığı eğitim atölyeleriyle keyifli vakit geçirmeye davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3990.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kaski, Okulların Su Depolarını Đnceledi
KASKĐ Genel Müdürlüğünce, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte
Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Đncesu ilçelerinde bulunan toplam 216 okulun su
deposunun incelendiği belirtildi.Son yıllarda okullarda bulunan su...
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KASKĐ Genel Müdürlüğünce, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte
Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Đncesu ilçelerinde bulunan toplam 216 okulun su
deposunun incelendiği belirtildi.
Son yıllarda okullarda bulunan su depolarının kontrol edilmesine büyük önem verdiklerini
kaydeden KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, bu yılki alınan sonuçların geçen yıla oranla
fark edilebilir bir şekilde iyileşme gösterdiğini belirterek, “Çocuklarımızın sağlıklı ve temiz
su içebilmeleri için, okullarımızdaki rutin kontrollerimizi gerçekleştirdik. Depolardan ve
şebekeden aldığımız numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarında
içme suyu depolarının geneline bakıldığında geçen yılki tarama sonuçlarına göre oldukça iyi”
dedi.
Geçen yıl gerçekleştirilen okul tarama programının faydasını bu yıl gördüklerini kaydeden
Batukan, “Bu yıl, okullarımızın büyük bir bölümünde içme suyu depo kullanımının azaldığını
tespit ettik. Depo kullanımı olan okulların birçoğunda da depo temizlik ve bakımlarını
gerçekleştirdiği görüldü. Ancak ne yazık ki birkaç okulumuzun su depolarında bakteri tespit
edildi. Bu depoların en kısa zamanda temizlenmesi için de ilgili okul yöneticilerine ve Đl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne yazı yazıldı” dedi.
Binalarında su deposu kullanan abonelerin, depo temizliğine çok dikkat etmeleri gerektiğine
bir kez daha dikkat çeken Batukan, “Suyun muhafaza edildiği su depolarına gereken bakım ve
dezenfeksiyonun yapılmaması nedeniyle sular fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak
kirlenmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından abonelerimizin su deposuna kadar
getirdiğimiz sağlıklı ve temiz su, içme suyu depolarında bekletilerek zamanla suyun
içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini kaybetmesine neden olmakta. Bunun sonucunda da
suda hastalık oluşturan mikropların üremesine neden olmaktadır” diye konuştu.
Batukan, KASKĐ Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu depo kontrolleri ve su analizleri ile
Kayseri halkına ve geleceğin büyükleri olan çocuklara sağlıklı su içirmeyi amaçladıklarını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3992.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği
Hazırlıklarını Sürdürüyor

Maçı

Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında kendi evinde oynayacağı
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat
Çapa yönetiminde futbolcular antrenman yaptı. Antrenman öncesinde...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında kendi evinde oynayacağı
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Hacı Boydak Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde futbolcular antrenman
yaptı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Fuat
Çapa, Gençlerbirliği maçının kendileri açısından önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek,
"Üzerimizde bulunan takımlarla aramızdaki puan farkını açmamak için önemli bir karşılaşma.
Galip geldiğimiz takdirde rakibimizle aramızdaki puan farkını 1'e indireceğiz. Elazığ
galibiyetinin ardından yine galip geldikten sonra takımımızı ve camiamızı bir sonraki maça
hazırlayacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3993.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

“göç” Konulu 20 Hikaye Kitaplaştırıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile
birlikte düzenlenen GÖÇ konulu hikâye yarışmasının tamamlandığını ve ilk yirmi eserin kitap
haline getirildiğini söyledi.Balkanlarda Göç, Almanya’ya...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ile
birlikte düzenlenen GÖÇ konulu hikâye yarışmasının tamamlandığını ve ilk yirmi eserin kitap
haline getirildiğini söyledi.
Balkanlarda Göç, Almanya’ya Đşçi Göçü, Terör Dolayısı ile Göç, Kan Davası Nedeni ile Göç,
Tayin Sebebi ile Göç, Kiracı Göçü olmak üzere 6 ayrı olayda göç konusunun işlenmesinin
istendiği yarışmaya 57 eserin katıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Türkiye
çapında düzenlenen yarışmaya yazar düzeyindeki 57 eserin katıldığını kaydetti.
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu çalışma ile hem
ülkemizin hem de özellikle Kayserimizin kültür ve edebiyat dünyasına hizmet etmiş
olduklarını ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi belediyeciliği her alanda her
düzeyde ve her hizmet branşında kendini göstermektedir. Đmarlı ve planlı şehirleşmeyi bu
mekânlarda yaşayan bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da göz önünde
bulundurmaktadır. Edebiyat yaşayan ve gelecek kuşaklara aktarılan bir toplumsal öğedir. Bu
açıdan yazılan her belge ve bilgi esasında tarihi vesikadır” dedi.
30 Kasım 2013 günü Melikgazi Tiyatro Salonunda düzenlenecek ödül töreninde derece alan
eserlere ödüller verileceğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür bir güzelliğe vesile
olan, öncülük eden ve eserleri titizlikle tek tek inceleyen Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri
Şubesi Başkanı Ahmet Đlhan ile Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3994.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Bilgisayar Denetimli Yeşil Alanlar
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan büyük
ölçekli yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini bundan böyle bilgisayar sistemi ile kontrol
edeceklerini ve bilgisayarlı sulama sistemini uygulayacaklarını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan büyük
ölçekli yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini bundan böyle bilgisayar sistemi ile kontrol
edeceklerini ve bilgisayarlı sulama sistemini uygulayacaklarını bildirdi.
Park ve bahçelerde sulama sularını yer altı sularından kullandıklarını, içme suyu ile sulama
gerçekleştirmediklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak
parklarda açılan sondaj ile yeşil alanlarda sulama gerçekleştirdiklerini ancak bununla
yetinmeyip otomatik sulama sistemi ile parkları donattıklarını belirtti.
Sulamanın rastgele yapılmadığını mevsimine göre, güneş ışığına göre, hava ısısı ve saatlere
göre sulama yapıldığında daha ucuza ve uzun ömürlü yeşil alanların oluşturulabileceğini bir
ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi olarak çevresi ve doğa dostu bir belediye olarak birçok çalışmayı
gerçekleştirdik. Bu yöndeki çalışmalarımız başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere
birçok kurum ve kuruluşça ödüllendirildi. Çünkü yaşanılan çevreyi korumak ve yeşil alanları

oluşturmak, bunların bakım ve onarımını gerçekleştirmek geleceğe yapılan bir yatırımdır.
Belediye olarak 87 park ve yeşil alanda otomatik sulama sistemi oluşturduk. Bu sistem ile
belirli saatlerde sulama yapılmakta idi. Ancak şimdi sulama scada sistemi ile merkezden ve
bilgisayar kontrollü, destekli yapılacaktır. Böylece mevsimine göre, hava şartlarına göre, ısıya
göre, güneş ışığına göre, suyun miktarına göre sulama yapılacaktır. Enerji verimliliği projesi
kapsamında yapılan bu çalışma ile yeni bir ilki gerçekleştiriyoruz. ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3995.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Ucuz Altın Vaadiyle Kayserilileri 9 Milyon TL
Dolandırdı
Kayseri’de ucuz altın vaadiyle yaklaşık 150 kişinin 9 milyon TL'sini dolandırdığı öne sürülen
Nuh Mehmet G. her yerde aranıyor.Đddiaya göre kızına 5 yıldızlı otelde düğün yapan Nuh
Mehmet G., salona başta Aziz Yıldırım ve Yıldırım...
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Kayseri’de ucuz altın vaadiyle yaklaşık 150 kişinin 9 milyon TL'sini dolandırdığı öne sürülen
Nuh Mehmet G. her yerde aranıyor.
Đddiaya göre kızına 5 yıldızlı otelde düğün yapan Nuh Mehmet G., salona başta Aziz Yıldırım
ve Yıldırım Demirören olmak üzere birçok ünlünün isminin yazılı olduğu çelenkler gönderdi.
Bu sayede davetlilerin güvenini kazanan Nuh Mehmet G., kendisiyle konuşanlara devletin
kendisine özel yetki verdiğini ve Darphane’den ucuz altın alabileceğini söyledi. Ucuz altınları
cüzi bir karla satabileceğini söyleyen Nuh Mehmet G.’ye inanan aralarında polis ve pilotların
da bulunduğu yaklaşık 150 kişi, tüm paralarını Nuh Mehmet G.’ye verdi.
Ucuz altın vaadine kanan yaklaşık 150 kişiyi toplam 9 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen
Nuh Mehmet G. kayıplara karışınca dolandırıldıklarını anlayanlar suç duyurusunda bulundu.
Her yerde aranan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3996.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Eski Đl Milli Eğitim Müdürü Son Yolculuğuna
Uğurlandı
Kayseri'de 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Eski Đl Milli Eğitim Müdürü Hayrettin
Tokbay, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camii'nde
kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. 1997-2000...
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Kayseri'de 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Eski Đl Milli Eğitim Müdürü Hayrettin
Tokbay, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. 1997-2000 yılları
arasında Đl Milli Eğitim Müdürlüğü görevi yapan Tokbay, 1999 Gölcük Depremi'nde aileleri
ölen Büşra ve Burçin isimli 2 kız çocuğunu evlat edinmişti.
Tokbay, kılınan cenaze namazının ardından Gesi Đldem Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3997.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Mhp Büyükşehir Belediye
Mustafa Özsoy Bünyan’da

Başkan

Adayı

Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Đl Yönetim Kurulu
üyeleri Bünyan ilçesini ziyaret etti. Adaylar Bünyan Belediye Başkanı Mehmet...
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Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Đl Yönetim Kurulu
üyeleri Bünyan ilçesini ziyaret etti. Adaylar Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ile
birlikte Bünyan esnafını ve Salı Pazarını ziyaret etti.

Đlçe gezilerine dün Sarıoğlan Đlçe gezisi ile başlayan MHP Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa Özsoy, ilçe ziyaretlerine Bünyan ile devam etti. Đlçe ziyaretine MHP
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete, Đl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil
Karamete ilk ziyaretini MHP Đlçe Başkanlığına yaptı. Burada Đlçe Başkanı Abdulkadir Yalçın
tarafından karşılanan Özsoy, yaptığı konuşma da Kayseri’nin Ulaşım, Sağlık, Kültür, Eğitim
ve birçok alanda sorun yaşadığını dikkat çekti.
Göç sorununa Bünyan Đlçesine yaptığı ziyarette de dikkat çeken Özsoy, Kayseri’de tarım
konusunda 20’ye yakın proje gerçekleştirildiğini belirtti.
MHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ise yaptığı konuşma da 30 Mart
seçimlerinin ülkenin kaderini belirleyecek bir seçim olduğunu vurguladı.
Đlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy,
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Đl Yönetim Kurulu üyeleri Bünyan
esnafını ziyaret etti. Fırıncı esnafının sofrasına oturan adaylar, Bünyan Đlçesinde kurulan Salı
Pazarı esnafı ile bir araya geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3998.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kocasinan Akaryakıt Đhalesi Yaptı
Kocasinan Belediyesi 2014 yılında yapacağı hizmetlerde kullanmak üzere akaryakıt ihalesi
yaptı. Muhammen bedeli 10,5 milyon lira olan ihaleye 3 firma katıldı.Başkan Bekir Yıldız
Kocasinan Belediyesi sınırlarının genişlemesine paralel olarak...
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Kocasinan Belediyesi 2014 yılında yapacağı hizmetlerde kullanmak üzere akaryakıt ihalesi
yaptı. Muhammen bedeli 10,5 milyon lira olan ihaleye 3 firma katıldı. Başkan Bekir Yıldız
Kocasinan Belediyesi sınırlarının genişlemesine paralel olarak belediye hizmetlerinin hızının
da arttığının altını çizerek,“ Hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak için
hizmetlerin gerçekleştirilmesinde önemli kaynaklarımızdan biri de akaryakıt" dedi. Başkan
Bekir Yıldız, "Sorumluluk alanımız arttığı gibi araç filomuzu da sürekli yenileyip sayısını
artırıyoruz. 2014 yılında yapılacak hizmetler için kullanılacak; motorin, benzin, gaz yağı gibi
akaryakıt ürünlerinin alımı için ihale yaptık. 50 bin litre 95 oktan benzin, 750 bin litre (euro)
dizel, 2 milyon litre pro dizel, bin litre gaz yağı için ihale yaptık" şeklinde bilgiler verdi.
Đhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan, ihaleye; Çavdarlar, Deka ve Sompet Petrol
isimli firmaların katıldığını, ihaleyi 9 milyon 297 bin 297 liralık teklifiyle Çavdarlar Petrol'ün
kazandığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3999.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kayserili Çiftçiler, Teknik Geziyle Katıldı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki çiftçilerden 45 kişilik heyet, elma üretimi konusunda bilgi
almak için Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine gitti.Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Đlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Pınarbaşılı...
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki çiftçilerden 45 kişilik heyet, elma üretimi konusunda bilgi
almak için Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine gitti.
Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Pınarbaşılı çiftçileri
elma konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacı ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine
bağlı Çardak ve Kanlıkavak kasabası ile Tahirbey köyünde bulunan büyük elma bahçelerini
gezdirerek çiftçilere yetkililerden bilgi aktardı.
Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy, çiftçilere yaptığı konuşmada, ''Pınarbaşı ile Göksun arası
yaklaşık 90 kilometre. Bu bölge ise Göksun Çardak bölgesi. Yaklaşık Pınarbaşı'na 120
kilometre uzaklıkta. Bu bölgede gerçekten çok profesyonelce elmacılık yapılıyor. Biz de
Pınarbaşı ilçemizdeki çiftçilerimizi buraları gezdirerek aynı rakımda ve aynı şartlarda olan
ilçemizde de bu yetiştiriciliğin yapılabileceğini yerinde göstermek istedik” dedi.
Pınarbaşılı çiftçiler geziden çok memnun olduklarını belirterek “Pınarbaşı Đlçe Tarım
Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gezi
düzenlediler. Büyük bahçeler kurmuşlar. Yetkili kişiler teknik bilgiler verdiler. Bizler de
köyümüze döndüğümüzde bunları değerlendireceğiz. Bahçelerimizde bu öğrendiklerimizi
uygulayacağız” dediler.
Pınarbaşı Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Demirbaş, teknik gezi ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Demirbaş, ''Burada amacımız, Pınarbaşılı çiftçilerimize amatör değil
de, profesyonel olarak elmacılık yaptırmak. Burası her şartlarda bizim ilçemize çok yakın.
Pınarbaşı ilçemizde de bir kaç yıldır bu elmacılık üzerine çalışmalarımız devam etmekte.
Örnek çalışmalarımız ve bahçelerimiz var. Bu çalışmalar bizim ümitli olmamıza sebep
olmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4000.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

TALĐMATI SÜLEYMAN DEMĐREL VERMĐŞ
Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, eski Cumhurbaşkanlardan birisinin Mit'e talimat
vererek imam hatiplerin araştırılmasını isteyerek 200 sayfanın üzerinde bir doküman
hazırlattığını söylemişti. Karayel, bu cumhurbaşkanın Demirel olduğunu açıkladı.
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Ak Parti Kayseri Milletvekillerinden Yaşar Karayel KĐMDER’in geçtiğimiz hafta düzenlediği
organizasyonda şunları eski Cumhurbaşkanlardan birinin MĐT’e imam hatipler için talimat
verdiğini söylemişti. Karayel, yaptığı açıklamada “O Cumhurbaşkanının Demirel olduğu
biliniyor. Darbe araştırmaları komisyonunun ulaştığı sonuçlarda mevcut!” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4001.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

DERSHANE TARTIŞMASINDA KAYSERĐ
Dershane tartışmasına Kayseri’de bulunan Gülen Cemaati’nin önemli finansörlerinden
Boydak ve Kınaş dershanelerin kapatılmasına karşı çıkarken, Cemaatin kurumu olan Serhat
Dershanesi de öğrencilerine mesaj atarak destekte bulunmalarını istiyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın dershanelerin ve özel etüt merkezlerinin kapatılmasına yönelik
yasa tasarısının belli olmaya başlamasının ardından başlayan tartışma Gülen Cemaati’ni ve
hükümeti karşı karşıya getirdi. Cemaatin yayın organı Zaman Gazetesi’nin birkaç gündür ilk
sayfasının büyük bir kısmını bu konuya ayırdı. Hatta zaman gazetesi neredeyse sadece
dershane haberleriyle yayınlanır oldu. Tabi Gülen Cemaati’nin güçlü olduğu Kayseri’de
cemaat büyük destek gördü. Kayseri’de cemaatin önemli finansörlerinden Boydak ve Kınaş
dershanelerin kapatılmasına karşı çıkarak, dershanelerin kapatılması halinde işsiz kalacak
öğretmenleri de istihdam edeceklerini söylediler.
Ayrıca Kayseri’deki cemaat kurumu olan Serhat Dershanesi’nin de öğrencilerine mesaj atarak
zaman gazetesinde yayınlanan haberlere sosyal medya da destek vermeleri yönünde mesajlar

gönderiyor. Dershane, tartışmaların başladığı ilk günde Zaman Gazetesi’nin ‘Eğitime Büyük
Darbe” manşetiyle çıkan haberine destek isteyerek haberin Twitter’da TT (Trending Topics)
olmasını istiyor. Gönderilen mesajda tam olarak şunlar yazıyor; “Twitter hesabınızdan
EğitimeDarbePlani etiketiyle dershanenize katkıda bulunmanızı bekliyoruz. @sosyalpencere
kullanıcısını takip edin. Retweet edin, favorileyin” Cemaatin yürüttüğü bu politika sonuç
alacağa benziyor. Çünkü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamalarda,
dershaneler ile ilgili verilecek karar öncesi kamuoyu yoklaması yapılacağını ifade etti. Arınç,
ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde bir talimatının olduğunu vurgulayarak
o sözleri aktardı: "Kim ne söylüyorsa görüşeceksiniz, neler karşılanabilir bakacaksınız sonra
da halkımızın karşısına net olarak çıkacaksınız"
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4002.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

BĐRKAF'DAN AŞURE VE KONFERANS
Kayseri Birleşik Kafkas Derneği Muharremin onuncu gününde aşure ikramı ve konferans
düzenledi.
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Dernek binasında düzenlenen aşure etinliğe konuşmacı Gazioğlu Camii imam hatibi Serhat
Aslandı. Aşure nin mahiyeti ile Kerbela faciası ile kafkasya da Ruslara karşı savaşırken şehit
olan Çerkezlerin mükafatlarını anlatan imamın konuşması dikkatle dinlenirken dernek başkanı
Mükremin Öner dernek çalışmaları ile yaptıkları faaliyetlerle ihtiyaç duydukları
gereksinimleri dernek üyelerine izah etti.Öner şunları söyledi. "Sevgili hemşehrilerimiz; yaz
aylarında BĐRKAF ımızın Hunat Hatun Medresesinde düzenlemiş olduğu kermeste 26 bin tl
gelir elde ettik. Tamamını eğitim giderlerine, ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz
öğrencilerimize harcadık. Kurban derilerinizi derneğimize verdiniz yine tamamını eğitim
amaçlı harcadık. Derneğimize 151 öğrenci burs başvurusunda bulundu 90 kadarına burs
verme imkanımız oldu. 70 kadarına veremedik, imkanlarımız kıttı. Tamamına vermek için
çaba harcamaya devam edeceğiz. Bazı arkadaşlar bu hususta ileri geri konuşuyor doğru değil.
Biz burs vermek için okula devam durumu, öğrencinin başarısı ile duruş ve davranışına göre
davranıyoruz. Bir de Suriye den savaş nedeniyle göç edip gelen mağdur Çerkezlere yardım
etmeye çalışıyoruz. Yardım ediyoruz. Şu ana kadar 22 aileye ulaşabildik ve ev kiralama işe
girme hususlarında yardımcı olduk. 3 aile de akrabaları tarafından getirilerek ihtiyaçları onlar
tarafından karşılanmıştır. Hepinizin aşureniz mübarek olsun katılımlarınız için teşekkür
ederiz" diyerek konuşmasını tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4003.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kayseri’deki Mucurlulardan Ergül’e Büyük
Destek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çeşitli kademelerde görevli iken yerel seçimler
için Kırşehir’in Mucur Đlçe Belediye Başkan aday adayı olan Bayram Ergül’e, Kayseri’de
yaşayan Mucurlulardan büyük destek var.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çeşitli kademelerde görevli iken yerel seçimler
için Kırşehir’in Mucur Đlçe Belediye Başkan aday adayı olan Bayram Ergül’e, Kayseri’de
yaşayan Mucurlulardan büyük destek var.
Kayseri’de yaşayan Mucurlular, “ Başkan Mehmet Özhaseki’nin yanında yetişmiş bir isim
olan Bayram Ergül’ün aday olması Mucur için bir kazanç olacaktır” diye konuştular.
Aday tanıtım toplantısında konuşan Mucur Belediye Başkan aday adayı Bayram Ergül,
kalkınmanın yerelden başladığını belirterek, “Ankara ve Kayseri arasına sıkışıp kalan
Mucur’u öne çıkarmak ve bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek her Mucurlu’nun görevi
haline gelmiştir. Bende bu göreve talip olarak aday adayı oldum” diye konuştu.
Bayram Ergül’ün aday adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşma partililer tarafından büyük
beğini toplarken, Mucur için en güçlü adayın Bayram Ergül olduğu ifade ediliyor.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4005.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

YEREL SEÇĐMLERE DOĞRU KAYSERĐ VE
YEŞĐLHĐSAR
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
20 Kasım 2013, 10:38

Bugün farklı bir konu ile ilgili yazı yazmak vardı aklımda ama. Yine arkadaşlarla oturup
konuşurken laf döndü dolaştı siyasete geldi.

Geçenlerdeki yazıma yorum yapan okuyucularımdan birisi demiş ki “ Hep MHP’yi
yazıyorsun. Başka Partimi yok”
Yazılarımı takip ettiği için teşekkür ederim. Ancak okuyucumun dediğinin aksine (yazıları mı
sürekli takip edenler bilir) bu aralar AK Parti’yi yazmaktan başka partilere sıra gelmiyor.
Çünkü adayları netleşmeyen partilerin başında AK Parti geliyor. Her bir ilçeye 5’er, 10’ar
aday adayı olunca bize de yazacak çok malzeme çıkıyor.
MHP ile ilgili benim oldukça çok yazım var. Allah nasip ederse de, MHP ile ilgili yazı
yazmaya devam edeceğim.
Neyse.
Biz konuya gelirsek. Herkeste bu hafta içinde başta Büyükşehir Belediye Başkan adayı (
Yüzde 99.9 Mehmet Özhaseki ) olmak üzere ilçe belediye başkan adaylarının netleşmesi
yönünde bir beklenti var.
Edindiğimiz bilgilere göre ve aldığım duyumlara göre, hafta sonuna kadar bazı şeyler
netleşecek. Partinin resmi açıklaması gelmeden Kayseri’nin bazı ilçelerinde durumun
netleştiği yönünde parti içinden gelen haberler var.
Mesela.
Kayseri’nin Bekir abisi olan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız. Aday olmayacağını
söylemişti. Parti’de Bekir abisine karşı yakışanı yapmış ve Kocasinan adayını onun
belirlemesini istemiş. Yani Partinin verdiği karar, Bekir Başkanın verdiği karar olacak.
Kocasinan’da şu ana kadar Mimarlar Odası Başkanlığından ayrılarak aday adayı olan Đsmail
Ruhlukürkçü’nün dışında resmi müracaatı olan bir kişi yok. Ama AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz ile Mustafa Çelik isimleri de Kocasinan için geçmiyor değil
Aynı şey Hacılar için de geçerli. Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem’in ikna edildiği ve
aday olmayacağı zaten söyleniyordu ama herkes ( Acaba) demeden de edemiyordu. Ancak
son gelen bilgilere göre Ahmet Herdem aday olmayacak.
Kayseri’nin pek gündemde olmayan ama ilçe sınırlarında oldukça hararetli seçim
çalışmalarının sürdüğü diğer bir ilçesi de Yeşilhisar. Yeşilhisar Đlçemiz; Đç Anadolu Bölgesi
ile Akdeniz Bölgesini birbirine bağlayan Araplı Geçidi ile Kayseri ve Nevşehir’den
Çukurova’ya, Konya-Karaman’a giden yollar üzerinde, ekolojik ve tarihsel özellikleri dikkate
alındığında gerek turizm gerekse tarımsal üretim açısından büyük potansiyele sahip bir yer.
Kısaca bu bilgiyi verdikten sonra Yeşilhisar’ın mevcut Belediye Başkanı Đhsan Ünal’ın aday
olmadığını hatırlatarak devam ediyorum.
Yeşilhisar Belediye Başkan aday adayları: MUSTAFA TEPE, ABDULKADĐR AKDENĐZ,
YUSUF ERGÜL, BURHANETTĐN BOLAT, MURAT MENKEN
Bu aday adayları arasında ön plana çıkan iki isim var. Bunlar eski Belediye Başkanlarından
Abdulkadir Akdeniz ve Develi Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılarak aday
adayı olan Mustafa Tepe geliyor. Bu arada Abdulkadir Akdeniz’in ağabeyi dün vefat etti.
Kendisine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Bu iki aday Yeşilhisar’da oldukça etkili isimler. Bunlardan Mustafa Tepeli isminin ilçede
biraz daha ağır bastığı yönünde görüşler oldukça fazla. Mustafa Tepe, projeleri ile de ön plana
çıkan bir isim. Yeşilhisar’ı iyi tahlil etmiş ve ortaya koyduğu projelerle ilçeyi geliştirmeye
çalışacağını söyleyen Mustafa Tepeli’nin Yeşilhisar için 3 T Formülü var. Bunlar; Tarım
Hayvancılık, Tarihi ve Kültürel değerler, Turizm odaklı Kalkınma Bu projelerin detayları
oldukça fazla. Ama ben bunların hepsini burada aktaramam. Ancak şunu söyleyebilirim ki; bu
projelerin hayata geçirilmesi durumunda Yeşilhisar için büyük bir atılım olur kanaatindeyim.
Yine de her şeyin hayırlısını dilemek lazım.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4006.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Tezek Dumanı Hasta Ediyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Tutar, ''Đlerleyici bir akciğer hastalığı olan KOAH'ın oluşumunda tütün
kullanımı ve evlerde kullanılar odun, tezek, kök...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Tutar, ''Đlerleyici bir akciğer hastalığı olan KOAH'ın oluşumunda tütün
kullanımı ve evlerde kullanılar odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan duman en önemli
risk faktörleridir'' dedi.
Dünya KOAH Günü nedeniyle ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde düzenlenen
etkinlikte, vatandaşlara KOAH testi yapıldı. Etkinlikte gazetecileri açıklamalarda bulunan
Yrd. Doç. Dr. Nuri Tutar, Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığının
(KOAH), nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir
akciğer hastalığı olduğunu bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Tutar, ''Bu yıl 12'ncisini düzenlediğimiz
KOAH Günü ile bu hastalığın kamuoyunda bilinmesini sağlamak ve halkımızı bu hastalığa
karşı bilinçlendirmek istiyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlikle her yıl 250-300 kişiye ağrısız bir
nefes testi yapıyoruz ve KOAH hastalığı bulunup bulunmadığını belirliyoruz. Bu testlerde
ortalama her yıl 30-40 KOAH hastası tespit ediyoruz ve bu vatandaşlarımızı polikliniğe
yönlendiriyoruz. Bugün burada bu hastalık için her yıl yapılan aktiviteyi yapıyoruz'' diye
konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün, 2030 yılında KOAH'ın tüm dünyada en önemli ölüm nedenleri
arasında 3. sırada olacağını öngördüğünü bildiren Yrd. Doç. Dr. Nuri Tutar, ''Şimdiki verilere
göre ölüm nedenleri arasında 4. sırada bulunan KOAH oluşumunda en önemli risk faktörleri
tütün kullanımı, ev içi hava kirliliği (özellikle evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri
yakıtlardan çıkan duman), çeşitli gaz ve tozlara çevresel veya mesleki maruziyettir. Bu
hastalık çok önemli bir sağlık sorunu olmasına rağmen ne yazık ki kamuoyu tarafından
yeterince tanınmamaktadır. Hastalık halk arasında müzmin bronşit ve amfizem olarak da
bilinir'' ifadelerini kullandı.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Tutar, Türkiye'de 40 yaş üstü erişkinlerde yaklaşık yüzde 20 oranında bu
hastalığın olduğunun bilindiğini, düzenlenen etkinliklerde yapılan kontrollerde hastalığın
tespit edilmesi durumunda vatandaşın polikliniklere yönlendirilerek tedavi sürecinin
başlatıldığını da sözlerine ekledi.
KOAH hastalığının tespiti için solunum testi yaptıran bir vatandaş da kendisinin KOAH
hastası olduğunu, etkinliğe gelerek ölçüm yaptırdığını ifade ederek, ''Bu hastalığın ilerleyip
ilerlemediğine dair sonuç almış olduk. Çok güzel bir faaliyet. Sürekli bizim ailemizde de olan
bir hastalık olduğu için kendimizi kontrol altında tutarak sağlıklı bir şekilde hayatımızı
sürdürmek durumundayız. Bu kalıcı bir hastalık, nereye kadar gider bilemiyorum. Ağabeyimi
de bu hastalıktan kaybettik. Ağabeyim de KOAH hastasıydı. Vatandaşlarımıza sigaradan ve

tozlu, kirli ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Temiz hava çok önemli.
Kendilerine dikkat etsinler'' diye konuştu.
Test yaptıran bir vatandaş da 1971 doğumlu olduğunu ve uzun yıllar sigara içtikten sonra 5 yıl
önce sigarayı bıraktığını belirterek, ''Şimdi test yaptırdım, doktorlar sonuçların çok iyi
çıktığını söyledi'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4007.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Tgb’lilerden Ali Đsmail Korkmaz Açıklaması
Türkiye Gençlik birliği (TGB) Đl Başkanı Aykutalp Avşar, adliye önünde basın açıklaması
yaparak, Ali Đsmail Korkmaz'ın dava dosyasının Kayseri'ye geldiğini belirterek, dava gününde
binlerce kişiyle birlikte adliye önünde davayı takip...
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Türkiye Gençlik birliği (TGB) Đl Başkanı Aykutalp Avşar, adliye önünde basın açıklaması
yaparak, Ali Đsmail Korkmaz'ın dava dosyasının Kayseri'ye geldiğini belirterek, dava gününde
binlerce kişiyle birlikte adliye önünde davayı takip edeceklerini söyledi.
Adliye önünde basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik birliği (TGB) Đl Başkanı Aykutalp
Avşar, "Eli palalı eşkıyalar tarafından katledilen, Ali Đsmail Korkmaz için buradayız ve Ali
Đsmail davasının Kayseri’ye alınmasına karşı tepki olarak milletin iradesini ortaya
koymaktayız. Eskişehir’den Kayseri’ye alınan davanın bugün tarihi belli olacak. Dosyalar
Kayseri’ye daha dün ulaşmıştı. Dava tarihinin açıklandığı günde Adliyede yine binlerce
insanımızla burada olacağız. Biz bunu temsil ediyor ve ilanını veriyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4008.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

“bütün
Şehirlerde
Kayseri
Büyükşehir
Belediyesi Gibi Belediye Olsun Tiyatro Değer
Görür”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro açılışına katılan Seksenler Dizisi’nin kasabı Faruk
Sofuoğlu, belediyeye övgüler yağdırdı. Sofuoğlu, “Türkiye’de ki bütün şehirlerde Kayseri
Büyükşehir Belediye gibi olsun, bakın tiyatro...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro açılışına katılan Seksenler Dizisi’nin kasabı Faruk
Sofuoğlu, belediyeye övgüler yağdırdı. Sofuoğlu, “Türkiye’de ki bütün şehirlerde Kayseri
Büyükşehir Belediye gibi olsun, bakın tiyatro nasıl ayağa kalkıyor” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro açılışında TRT 1’de yayınlanan Seksenler
Dizisi’nin 2 oyuncusu hayranları ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda
alkışlar eşliğinde karşılanan ünlü tiyatrocular Faruk Sofuoğlu ve Berat Yenilmez, söyleşi
yaptı. Program öncesinde konuşan Kayseri Büyükheri Belediyesi Sosyal Đşler Daire Başkanı
Oktay Durukan, " Her yıl yıl içerisinde çok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Konserler, geziler,
sergiler, sempozyumlar gibi. Bunların içerisinde bir tanesi tiyatrodur. Bizim için gerçekten
çok ayrı öneme sahip. Tiyatro insanı insana insanca anlatma sanatıdır" dedi.
Programda, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, katılanlar tiyatro hakkında merak
ettikleri konuları tiyatro ustalarına sordu.
“BÜTÜN ŞEHĐRLERDE KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ GĐBĐ BELEDĐYE
OLSUN TĐYATRO DEĞER GÖRÜR”
Bir katılımcının ‘Tiyatroya değer veriliyor mu?’ sorusu üzerine cevap veren Seksenler
Dizisi’nde kasap rolünü oynayan Faruk Sofuoğlu, “Bizi buraya belediye çağırdı. Şimdi ben
belediyeyi örnek vereceğim. Emin olun Türkiye’de ki bütün şehirlerde Kayseri Büyükşehir
Belediye gibi olsun, bakın Tiyatro nasıl ayağa kalkıyor. Kaç tane salon var. Birçok şehre
gittik salon yok. Zor şartlarda da olsa yine işimizi yapıyoruz. Eğer Türkiye’de böyle salonlar
olsun, emin olun tiyatro değer görür ve görmeye devam edecek. Çünkü insanlar tiyatroyu
seviyor. Çünkü insanlar tiyatroda kendini görüyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4009.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Yaşlı Kadın Sobadan Sızan Gazdan
Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Şam Sokak’ta yalnız
yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Karaaslan’dan akşam saatlerine...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Şam Sokak’ta yalnız yaşayan
80 yaşındaki Ayşe Karaaslan’dan akşam saatlerine kadar haber alamayan komşuları, yaşlı
kadın kapısını açmayınca polise haber verdi.
Polislerle içeri giren Ayşe Karaaslan’ın komşuları, yaşlı kadını oturma odasında yatar
vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yaşlı kadının
hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, soba borusunun tıkandığı tespit edildi.
Hayatını kaybeden Ayşe Karaaslan’ın yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğulurken, yaşlı
kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4010.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Sarraflar Ve Kuyumcular Derneği Başkanı
Ömer Gülsoy:
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altının kredi kartı ile
taksitlendirilmemesi için çıkacak olan yasa ile ilgili olarak, “Altının taksitlendirilmemesi
bizim için daha iyidir” dedi.Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular...
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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altının kredi kartı ile
taksitlendirilmemesi için çıkacak olan yasa ile ilgili olarak, “Altının taksitlendirilmemesi
bizim için daha iyidir” dedi.
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altının para olduğunu
söyledi. Altının kredi kartı ile taksitlendirilmesinin kuyumcular için de iyi bir şey olmadığını
dile getiren Gülyos, “Altın paradır. Tabi ki altının kredi kartı ile taksitlendirilmesi bizim
içinde iyi bir şey değildir. Çünkü kredi kartı ile taksitlendirilmediği zaman altının
yükseldiğinde biz zarar ediyoruz. Ama artık ticaret değişiyor. Đnsanların bu durgunluğu
atlatabilmesi için kuyumcular ve sarraflar içerisinde taksitlendirme yapan arkadaşlarımız tabi
ki bundan biraz zarar görecekler. Ama bizim yan ürünlerimiz olan pırlanta ve elmas gibi
konumlarda olan değerli madenlerin satımını yapan arkadaşlarımız vardı. Bu bizim yan
ürünlerimizin satışına katkı sağlamayacak. Şuanda duygun olan piyasayı biraz daha iç
piyasamızı durgunluğa sevk edecektir. Yoksa altının taksitlendirilmemesi de zaten bizim için
daha iyidir” ifadelerini kullandı.
Kuyumcuların Kayseri’de altın yatırım aracı görüldüğü için taksitlendirme yapılmadığını
söyleyen Ömer Gülsoy, şunları kaydetti:
“Artık ticarette değişiyor. Ürünlerin diğer ticaret araçları da artık eskisi gibi değil. Müşteriye
alternatif sunmak için taksitlendirme veya ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Sağlanması gerekir
diye düşünüyorum. Çünkü artık bütün tüketicilerimiz ödeme kolaylıkları sağlandığı zaman
ticaret oluyor. Bir potansiyel yakalanıyor. Artık eskisi gibi peşin satan veresiye satan anlayışı
bitti. Bu kredi kartları hem ticaretin kolaylaşmasına hem de ticaretin biraz daha aksiyon haline
gelmesini sağlamaktadır. Ama şuan taksit sayılarının düşürülmesi de diğer sektörlere de zarar

verecektir diye düşünüyorum. Bunu keşke kredi kartlarının ilk çıktığında, caddelerde dağıtılan
kredi kartları olmadan önce bu tedbirler alınsaydı çok daha güzel olurdu.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4011.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Organik Tarım, Köye Turist Getirdi
Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün katkılarıyla Buğday Derneği'nin
yürüttüğü "Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası" (TaTuTa)
Projesi kapsamında Kayseri’nin Bünyan Đlçesi Karahıdır...
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Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün katkılarıyla Buğday Derneği'nin
yürüttüğü "Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası" (TaTuTa)
Projesi kapsamında Kayseri’nin Bünyan Đlçesi Karahıdır köyü’ne turist geldi.
Organik Sebze ve Meyve yetiştiricisi Köy Muhtarı Süleyman Orhan’a misafir oldular.
Karahıdır köyünde yapılan organik tarım, hayvancılık, köyün doğal güzellikleri, kültürel
özellikleri ve tarım potansiyeli konularında yerinde bilgiler verildiği belirtildi.
“Türkiye'yi yakından tanımak, çiftçilerle iletişim kurmak, doğal yaşamla iç içe olmak,
buradaki tarımsal faaliyetleri ve kültürü yakından gözlemlemek için geldik” diyen Turistler,
domatesi ile ünlü köyde bol, bol domates ve ekolojik ürünler tüketerek, hem çalışıp hem de
tatil yapan turistler, Türkiye'de olmaktan ve tarlada çalışarak tatil yapmaktan mutlu
olduklarını söyledi.
Köylerin de yaklaşık iki yıldır organik tarım yapıldığını ve Buğday Derneği üyesi olduğunu
anlatan, evli ve 5 çocuk babası Süleyman Orhan ise üretilen ürünlerin, Kayseri Đl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün katkılarıyla il ve ilçede kurulan organik pazarlarda
değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.
Köy Muhtarı Süleyman Orhan, söz konusu proje kapsamında Malezyalı turistlerin iki gün
köylerin de misafir olarak kaldıklarını, gönüllü turistlere meyvecilik ve tarımsal faaliyetleri
hakkında bilgi verdiklerini, diğer yandan ise Türk örf ve adetleri ile misafirperverliğini
yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4012.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Şaban Ünlü Sıcak Yuvada Çocuklarla Buluştu
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sıcak
Yuvamızda Buluşalım' projesi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Ünlü, yurtlarda kalan çocuklarla bir araya geldi.Kayseri...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sıcak
Yuvamızda Buluşalım' projesi kapsamında Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Ünlü, yurtlarda kalan çocuklarla bir araya geldi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte
Talas Erkek Yetiştirme Yurdunda koruma altında bulunan çocukları ziyaret ederek birlikte
yenilen akşam yemeği sonrasında sohbet etti.
Çocuklarla yakından ilgilenen Şaban Ünlü, çıraklık yapılmadan ve başkasının yanında
çalışmadan işadamı olunamayacağını söyleyerek, "Đsrafa karşıyım. Ben çocukluğumda gazoz
satarak ve eczanede çıraklık yaparak bu günlere geldim. Yeni nesiller olarak risk alma ve
zamanı iyi kullanma konusunda kendinizi sürekli olarak yenileyin. çok okuyun ve sürekli
arayış içinde olun. Hayatta başarılı olmak için ön yargıdan uzak durun. Hoşgörü ile hareket
ederek insanları sevin ve dürüst, çalışkan, mütevazi, tutumlu ve kendinizden emin olun"
tavsiyelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4013.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Uyuşturucuları Bırakıp Tren Đle Kaçmaya
Çalıştı
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda uyuşturucuları bırakarak tren ile kaçmaya çalışan iki kişi yakalanarak gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık...
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Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda uyuşturucuları bırakarak tren ile kaçmaya çalışan iki kişi yakalanarak gözaltına
alındı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda, tren istasyonunda bulunan bir otomobilde bulunan M.B.’nin
üst aramasında bir gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
Tren ile gelerek elindeki spor çantaları bırakarak tren ile kaçmaya çalışan R.A.’nin ise
Bogazköprü Tren Đstasyonu’nda yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. R.A. ve M.B.’nin
bıraktıkları çantada yapılan aramalarda 29 kilo 317 gram esrar ve 3 gram kokain ile 123 adet
uyuşturucu tablet ele geçirildi.
Polis ekiplerinin Sivas-Kayseri karayolunda yaptıkları bir başka operasyonda ise C.K. ve
M.A.S.’nin yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. M.A.S.’nin üzerinde yapılan
aramalarda bir adet tabanca ve bir adet dolu şarjör ele geçirilirken, araç içinde yapılan
aramalarda ise 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan 4 kişinin haklarında yapılan soruşturmanın tamamlanmasının
ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4014.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Boy Kısalığı Sorunu Đlizarov Đle Çözülüyor
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Halıcı
boy uzatmasında kullanılan ilizarov yöntemi hakkında bilgi verdi.Kemik uzatma ameliyatları
çocukluk çağında ya da yetişkinlerde her dönemde yapılabilmektedir....
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Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Halıcı
boy uzatmasında kullanılan ilizarov yöntemi hakkında bilgi verdi.
Kemik uzatma ameliyatları çocukluk çağında ya da yetişkinlerde her dönemde
yapılabilmektedir. Çocuklarda 4- 6 yaş itibariyle, söylenilenleri yapılabilmesi ve yapılanların
farkında olabilmesi için ortalama 6 yaş civarında uzatma işlemlerine başlanmalıdır.
Yetişkinlerde her yaşta yapılabilmekte ancak yaşlı hastalarda uygulanamamaktadır. 60
yaşından sonra boy uzatma işlemlerinden uzak durulmalıdır. Birtakım sistemik hastalıkları
olanlar (diyabet, kalp yetmezliği, kanser hastası) olanlara ilizarov yapılamamaktadır.
Kemik uzatma işleminin sorunsuz gerçekleşebilmesi için 6 ile 7,5 cm arasında uzama
yapılmalıdır. Bazı özel durumlarda, cücelerde bu kemik 8-9 cm’ye kadar uzatılabilmektedir.
Cüce çocuklarda hedef, 150 cm’nin üzerine ulaşmaktır. Eğer hastaya zamanında müdahale
edilmiş ve gerekli önlemler alınmışsa, boyu 150’nin üzerine uzatılabilmektedir. Hastaların
çocukluktan itibaren takibi çok önemlidir. Cücelerde en az iki uzatma yapılması gerekir. Đlk
uzatma 4-6 yaş arasında, ikincisi ise 12-14’lü yaşlarda yapılmalıdır.

Kemik uzatma işlemi, kemikler düzeltildikten sonra kemik iliğinin içine konan bir çivi ya da
kemiğin üzerine yapışan bir plakla tespit yapılarak, yine ameliyat kesisi oluşturmadan bir
santimetrelik kesilerle gerçekleştirilmektedir. Bacaklardaki eğrilik tamamen düzeltilerek kan
kaybı yaşanmadan estetik anlamda hastayı rahatsız edecek bir görüntü ortaya çıkmamaktadır.
Kesi küçük olsa bile özellikle kadın hastalarda herhangi bir yara izi kalmaması için özen
gösterilmektedir.
Bir bacak uzatıldığında kişi 6 -7 ay tek taraflı koltuk değneğiyle yürüyüp, sonra 6 -7 ay diğer
taraf için koltuk değneği kullanılmaktadır. Bu süreç tamamlandıktan sonra hastanın yürüyüp
koşabilmesi için 6 ay ila 1 yıllık süreye ihtiyaç vardır. Sonra kişi sağlıklı bir birey olarak
yaşamını sürdürmekte ve uzayan kemik hiçbir şekilde ayırt edilmemektedir.
Đlizarov, sadece boy uzatmak için değil aynı zamanda vücuttaki eğrilerin düzeltilmesinde,
kırıkların tedavisinde ve yanığa bağlı deformasyonların düzeltilmesinde de
kullanılabilmektedir. Eklem hareket kısıklıklarının giderilmesinde de uygulanan ilizarov
yönteminin diğer boy uzatma yöntemleri karşısında bir takım üstünlükleri de bulunmaktadır.
Đlizarov, kemiği her üç düzlemde düzeltebilen ve uzatabilen bir sistemdir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4015.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Melikşah'lı Öğrenciler 3 Ödül Đle Döndü
Melikşah Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri 9. Ulusal Ev
Mobilyaları Tasarım Yarışması’ndan 3 ödülle döndü.Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Ulusal Ev...
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Melikşah Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri 9. Ulusal Ev
Mobilyaları Tasarım Yarışması’ndan 3 ödülle döndü.
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen
Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması ödül töreni, 7 Kasım 2013 Perşembe günü TĐM’in
Đstanbul’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti.
Akademisyen Prof. Dr. Özlem Er, Đtalyan Tasarımcı Roberto Serio, MOBĐ Yönetim Kurulu
Başkanı Raşit Karaaslan gibi önemli isimlerin aralarında bulunduğu jüri ekibi, finale kalan 16
tasarım içinden 6 kategorinin birincilerini seçti. Birbirinden farklı ve kullanışlı tasarımların
yer aldığı yarışmada, jüri tarafından seçilen 6 ayrı tasarım kendi kategorilerinin birincileri
olarak bu yıl da damgasını vurdu. Ödül töreninde birinci aşamada seçilen 16 finalist 3 bin’er
TL ile ödüllendirilirken, ikinci aşamada her kategoride birincilik alan 6 tasarımcıya da 3 bin
TL daha verilerek 6 bin TL ile ödüllendirildi.
9.Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’nda Melikşah Üniversitesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölüm öğrencileri Fatih Zerdeli ve Ayşe Elif Sivritepe; iki kategoride 3 tasarımla ilk
üçe kalarak finalist oldular. Finalist tasarımlar mobilya firmaları ile eşleştirildi.

Prototip üretimleri; Fatih Zerdeli’nin Oturma-Dinlenme kategorisindeki “Various” adlı
tasarımı Đstikbal Mobilya, Tamamlayıcı Mobilya Servis Ünitesi kategorisinde “Sehpalet” adlı
tasarımı da Kelebek Mobilya ve Ayşe Elif Sivritepe’nin Oturma-Dinlenme kategorisindeki
“Rolling Armchair” adlı tasarımı da Bellona Mobilya firmaları tarfından gerçekleştirildi.
Finalde Fatih Zerdeli’nin Oturma-Dinlenme kategorisindeki “Various” adlı tasarımı birincilik
ödülünü aldı.
Üniversitelerin Tasarım Bölümü öğrencilerinin 150 den fazla proje ile katıldığı yarışmada
ödül alan öğrencileri tebrik eden Melikşah Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz; “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm öğrencileri Fatih
Zerdeli ve Ayşe Elif Sivritepe’nin yaptıkları çalışmaları ile ödüle layık görülmeleri
bölümümüzün bu konudaki eğitim kalitesini ve öğrencilerimizin kabiliyetlerini ortaya
koymaktadır” dedi.
Henüz 4 yıllık geçmişi olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümümüz öğrencilerinin
yarışmadan 3 finalist ödülü ve bir birincilik ödülü olmak üzere 4 ödül birden alması, Melikşah
Üniversitesi için bir prestij, öğrencileri için de motivasyon ve gurur kaynağı olmuştur.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devam edeceğini umuyoruz” dedi.
Ödül alan öğrencileri tebrik eden Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut D. Mat,
üniversite olarak öğrencilerin proje ve araştırma olarak destekçisi olduklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4016.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

‘’Başbakanımız Milli
yetişmiş bir genç.’’

Görüş

dergâhında

Geçtiğimiz hafta gazetemizde, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'de bulunan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve eski Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Başkanı
Ali Yüksel ile yaptığımız röportajı yayımlamıştık. Đşte o büyük röportajın ikinci kısmı
sizlerle!
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Sayın Ali Yüksel, röportajımızın ilk bölümün de Avrupa’ya ilk gidenlerin Đslam’ı güzel
temsil edemediklerini ve orada ki beklentileri karşılayamayıp Osmanlı’dan
kaynaklanan güzel imajımızın bozulduğundan bahsetmiştik ve bu imajı düzeltmenin zor
olduğunu söylemiştiniz. Başbakanımızın bu konuda başarılı olduğunu biliyoruz. Siz bu
konuda ne söylemek istersiniz?
‘’Bu zorlu bir süreç. Çünkü Avrupa’da insanları Đslam’dan nefret ettirmek için gerek basın
yoluyla gerek yayın yoluyla çalışan bir şebeke var.Dünyada hakim güçler bunu
yapıyor.Televizyon,gazete ve dergilerde bu konuda yalan haberler çıkıyor.Çünkü
orada
yayılmasından,insanların
Đslam’a
girmesinden
neden;korkuyorlar.Đslam’ın
korkuyorlar.’’

Bir anısını anlatıyor:’’Bir gün papazlar heyeti bizi ziyarete geldiler.Teşkilatımızın çalışmaları
neticesinde gençlerin uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarının,hırsızlık gibi topluma zarar veren
huylarının önüne geçildiğini anlatınca;aralarından samimi olduğunu düşündüğüm biri
gülerek,ya da boş bulundu bilemiyorum şöyle söyledi:’Buranın Milli Görüş’e karşı negatif
tutumunun sebebi sizin iyi hizmet yapmıyor olmanız değil.Tam tersi;iyi hizmet yaptığınız
için.Yani negatif tutumlarının sebebi adamlarını kaybedecek olmalarıdır.’ ‘’
‘’Hocamızın 97’de başbakan olmasıyla ve 28 Şubat sürecinin gerçekleşmesiyle hükümetle
uğraşıldı.Bu dönemde yeri çok önemli olan sol görüşlü ‘Köln Radyosu’ ve radyonun Türkiye
muhabiri olan ‘Varlık Özmelek’ bir gün genel merkezimizi ziyarete geldi ve hocamızın
başarılarını kendisi de anlattıktan sonra gülerek dedi ki:’Malum güçler aslında Erbakan
Hoca’nın başarılarından rahatsız.Çünkü havuz sistemi gibi çalışmalar birçoklarının
hortumunu kesti.Bundan dolayı onunla uğraşıyorlar ve öyle zannediyorum ki götürecekler.’
Müslümanların da orada Đslamı iyi temsil etmeleri onları korkutuyor,ürkütüyor.Çünkü onlar
Müslüman olmamayı kafalarına yerleştirmişler.Bunun için direniyorlar ama bütün bunlara
rağmen Almanlardan,diğer yabancılardan Đslam’a yönelenler var.Hatta ‘House the Đslam’
adıyla bir kuruluş var.Tamamen Alman Müslümanların kurduğu bir dernek.Onların da güzel
hizmetleri var.Đnşallah akıbeti güzel olacak.
Hocam konuşmalarınızdan da yola çıkarak şunu sormak istiyorum;yıllarca laiklik diye
Đslam’ın sanattan siyasetten spordan uzak tutulduğu bir anlayış var.Avrupa’da da
Hristiyanlar’da da laiklik anlayışı bu şekilde mi yürüyor? Onların laiklik anlayışı nasıl?
-‘’Hristyanlığın dayandığı bazı temeller var.Mezhep savaşlarının ardından kilise sağlam bir
zemin üzerine oturtulmuş.Ayrıca maddi olarak da ciddi kaynakları var.Kiliselerin maddi
olarak büyük imkanları var.Çeşitli gelirlerin dışında bir de halktan kilise vergisi alınarak
devlet eliyle kilise kalkındırılıyor.Kilise bu bakımdan zengin.
Laiklik olarak da; orada laikliğin farklı uygulamaları var.Örneğin Almanya’da kilisenin
yetkisi fazla olduğu gibi siyaset bakımından da kilise fazlaca yetkiye sahip.Đktidarda olan
Hristiyan demokratlar var.Türkiye’de Đslamla ilgili bir parti kurulabilir mi? Ama orada
‘Hristiyan Demokrat Parti’ var.Dinî bir isimle siyaset yapılıyor.Kilisenin onayı olmadan
kanun çıkarılamıyor.Din ve devlet birbirine karışmayacak deniyor ama görüldüğü gibi orada
sistem iç içe.
Ülkemizdeki laiklik anlayışında ise ‘aman Đslam hiçbir yere girmesin’ düşüncesi
hakim.Bunun sebebi olarak da insanlarımızın eğitim düzeyi gösterilebilir.Đnsanımız sanki batı
gibi hatta onlardan ileri giden tutumlar sergiliyor.
Başbakanımızla olan danışmanlık süreciniz nasıl başladı?
-‘’Ben Milli Görüş’te iken kendisiyle irtibatımız vardı.Genel kurullara,konferanslara davet
ediyorduk.Tanışıktık.Ben yeniden Bağcılar Belediyesi’nde memuriyete müşavir olarak
geldim.Bu dönemde bir programda karşılaştık ve bana ne yaptığımı,nerede bulunduğumu
sordu.Bağcılar Belediyesi’nde memuriyette bulunduğumu söyledim.Sonrasında beni çağırttı
ve ‘Seni başbakanlık müşavirliğine alalım,yurtdışındaki Türklerle ilgili bize danışmanlık yap’
dedi.Danışmanlığına başlamam bu şekilde oldu.’’
Başbakanımızla ilgili neler söylemek istersiniz , onu nasıl anlatırsınız?
-(Gülerek) : ‘’Başbakanımız Milli Görüş dergâhında yetişmiş bir genç.’’
Peki neden bu kadar ayrı görünüyorlar. Aslında ayrı olmamalarına rağmen?
-‘’Ayrı görünmüyorlar. Sadece daha önceki arkadaşlarında makam, mevkî ve kıskançlıklar
devreye girdi.Başbakanımız ise onların bu kadar aleyhtar olmalarına rağmen onlar hakkında
konuşmadı,üstelik onların sıkıntılı olduğu konularda da onlara yardımcı oldu.’’
Peki Erbakan Hocamızla başbakanımızın yöneticiliği açısından sizce farklar nedir?
Ülkemize göre hangisinin uygulamalarının daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?
-‘’Böyle bir kıyaslama yapmak doğru olmaz.Çünkü Erbakan Hocanın bulunduğu şartlar ile
sonraki şartlar çok farklı.Bir kere 28 Şubat süreci var.Bu süreç toplum vicdanında çok büyük

tepki aldı.Onların yaptığı bu zulmet,toplumda ters etki yaptı ve bir nevî toplumun uyanışını
sağladı diyebiliriz.28 Şubatın AKP’nin başarısında büyük etkisi vardır.Çünkü bu süreçteki
baskılarla zulümlerle insanlar bilendi.Ama elinde silah yok ki vursun.Millet;’gün gelir biz
sana cezanı veririz’ dedi.Sandıkta da dersini verdi.AKP kurulduktan bir yıl sonra seçime girdi
ve tek başına iktidâr oldu.Böyle bir şey mümkün müydü? Demek ki konjüktör,ortam müsait
hale geldi.O bakımdan Erbakan Hoca’nın bulunduğu dönemdeki başarısı da küçümsenemez.
Cumhuriyet tarihindeki en büyük zammı memurlar,askerler bu dönemde alabildi.En fazla
maaş artırımı o dönemde oldu.Bu çok büyük bir başarıdır.Ama daha önce de söylediğim gibi
onun bu başarısı bazısının hortumunu kesti.Özellikle dış mihraklarla menfaat ilişkileri olan
kesimlerde büyük bir endişe meydana getirdi.Hemen dolaplar,ayak oyunları
çalıştırıldı.Ellerindeki basın imkanıyla ordudaki insanlara tesir ederek bu başarı yıkıldı.Ama
bilmiyorlardı ki başlarına yıkıldı.28 Şubat bin yıl sürecek diyorlardı ne oldu; 4-5 yıl
sürdü.Halk da onlara cezasını sandıkta verdi.2005-2007 yıllarında hükümeti yıkma çabaları
cereyan etti.Muvaffak olamadılar.En son da bildiğiniz gibi gezi olayları sahnelendi.Bu
oyunlarla hükümet yıkılmaya çalışıldı.Yurt dışı destekli,onlarla menfaat birliği yapmış
kesimler hükümete son vermek için çalıştılar ama elhamdülillah başaramadılar.Eğer biz
uyanık olursak başaramayacaklar.Şartlar gittikçe Müslümanların lehine oluyor inşallah.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4017.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kaski Genel Kurul’u Yeniden Toplanacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Kurulu, l.
birleşimde (11 Kasım 2013) Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuları görüşüp
karara bağlamak üzere, 22 Kasım cuma günü yeniden toplanacak.KASKĐ...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Đdaresi (KASKĐ) Genel Kurulu, l.
birleşimde (11 Kasım 2013) Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuları görüşüp
karara bağlamak üzere, 22 Kasım cuma günü yeniden toplanacak.
KASKĐ Genel Kurul’u 2. birleşim toplantısı saat 17:00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Meclis Salonu’nda yapılacak ve komisyona havale edilen 7 konu görüşülerek karara
bağlanacak.
2. Birleşimde, 2013 yılı yatırım programı revizesi hakkındaki Plan ve Bütçe komisyon raporu,
2013 yılı ek ödenek talebinin Plan ve Bütçe komisyon raporu, 2014-2015-2016 yılları
performans programı hakkında Plan ve Bütçe komisyon raporu, 2014 yılı yatırım programın
Plan ve Bütçe komisyon raporu, 2014 yılı ücret tarifelerinin Plan ve Bütçe komisyon raporu,
2014-2015-2016 yılları gelir-gider bütçesi hakkında Plan ve Bütçe komisyon raporu ile Kadro
değişikliği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek karara bağlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4018.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kayseri'ye
Geliyor
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) düzenlediği '2013
Yılı Sanayi Gecesi'ne katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.KAYSO tarafından Ommer Otel'de
29 Kasım Cuma günü düzenlenecek Sanayi Gecesi'ne katılacak olan...
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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) düzenlediği '2013
Yılı Sanayi Gecesi'ne katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.
KAYSO tarafından Ommer Otel'de 29 Kasım Cuma günü düzenlenecek Sanayi Gecesi'ne
katılacak olan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın burada gündemle ilgili
değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4019.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Başkan Özhaseki Çocuklarla Lazer Oyunu
Oynadı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Harikalar Diyarı’nda çocuklarla
birlikte lazer oyunu oynadı.Başkan Özhaseki, Harikalar Diyarı’nda yaptığı gezide lazer
oyunları merkezine de uğradı. Burada çocukların büyük ilgisiyle...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Harikalar Diyarı’nda çocuklarla
birlikte lazer oyunu oynadı.
Başkan Özhaseki, Harikalar Diyarı’nda yaptığı gezide lazer oyunları merkezine de uğradı.
Burada çocukların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Özhaseki, twitter hesabından,
“Çocukların ısrarlarını kıramayarak bir süreliğine çocukluğumuza döndük ve kendimizi oyun
alanında bulduk. Tabiî ki oyundan galip çıkan çocuklardı” ifadelerini ve çocuklarla çekindiği
hatıra fotoğrafını paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4020.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Forum Kayseri'de Ağız Ve Diş Sağlığı Günleri
Başlıyor
Forum Kayseri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ziyaretçilerine ücretsiz muayene
imkanı sunuyor. Forum Kayseri ziyaretçileri, hem faydalı ipuçlarıyla sağlıklı diş ve gülüşler
için yapmaları gerekenleri öğreniyor hem de ağız...
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Forum Kayseri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ziyaretçilerine ücretsiz muayene
imkanı sunuyor. Forum Kayseri ziyaretçileri, hem faydalı ipuçlarıyla sağlıklı diş ve gülüşler
için yapmaları gerekenleri öğreniyor hem de ağız sağlığı ürünlerini deneme fırsatı buluyor.
Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan Forum Kayseri, Ağız ve Diş
Sağlığı Haftası kapsamında, Dental Park ve Listerine markası işbirliğiyle kurduğu stantlarla
ziyaretçileriyle sağlıklı dişler ve güzel gülüşlerin sırlarını paylaşıyor. Forum Kayseri’de 21-23
Kasım tarihlerinde 11.00-20.00 saatleri arasında kurulacak stantlarda ziyaretçiler, ücretsiz
ağız ve diş muayenesi yaptırabilecek; ağız ve dış sağlığı için örnek ürünleri deneyebilecekler.
Ağız ve diş sağlığına dair ipuçlarının anlatılacağı stantlarda bilgilendirici broşürler ve örnek
ürünler de ziyaretçilere dağıtılacak. Forum Kayseri herkesi, ağız ve diş sağlığı hakkında
bilgilendirici etkinlikte buluşmaya davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4021.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Melikgazi Belediyespor Takımları,
Deplasmanda Galibiyet Arayacak
Melikgazi Belediyespor Basketbol ve Voleybol takımları bu hafta sonu deplasmanda galibiyet
arayacaklar. Basketbolcular Trabzon’da Đdmanocağı takımına konuk olurken, Voleybolcu
takımı Hatay’da Payas Belediye 1975 takımının konuğu olacak.Geçtiğimiz...
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Melikgazi Belediyespor Basketbol ve Voleybol takımları bu hafta sonu deplasmanda galibiyet
arayacaklar. Basketbolcular Trabzon’da Đdmanocağı takımına konuk olurken, Voleybolcu
takımı Hatay’da Payas Belediye 1975 takımının konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta Kulüp
Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da izlediği karşılaşmada Sivas Gençlikspor takımını
mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Basketbol takımımız bu hafta sonu deplasmanda
oynayacağı Trabzon Đdmanocağı karşılaşmasının hazırlıklarını antrenör Nihat Kahraman
nezaretinde Keykubat Tesislerinde günde tek idman yaparak sürdürüyor. Sivas Gençlikspor
karşılaşmasında sakatlanan oyun kurucu Gökhan’ın kısa sürede tekrar takıma katılmasının
kendileri için çok önemli olduğunu belirten Antrenör Nihat Kahraman,”Đdmanocağı ligin son
sırasında. Ancak biz her rakibimizi önemsiyor ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz.
Deplasmanda alacağımız galibiyet bizi biraz daha yukarıya doğru çıkartacaktır. Bize
güvenenleri mahcup etmemek için oyuncularım ile birlikte elimizden gelenin en iyisini
yaparak galip geleceğimize inanıyorum'' dedi. Melikgazi Belediyespor ligde oynadığı 3
karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 3 puan topladı ve 5 puanla 4. sırada bulunuyor.
Trabzon Đdmanocağı-Melikgazi Belediyespor karşılaşması 23 Kasım 2013 Cumartesi günü
saat 14: 00’da oynanacak. Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi B grubunda şehrimizi temsil
eden Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı ise ligdeki kötü gidişe dur demek ve üst
sıralara tırmanmak için deplasmanda oynayacağı Hatay Payas Belediye 1975 karşılaşmasına
dönüm maçı gözü ile bakıyor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayarak oynadığı 5
karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve topladığı 4 puanla 9. sırada bulunan temsilcimiz
Payas Belediyespor karşılaşması için hazırlıklarını Antrenör Fuat Kalay nezaretinde
sürdürüyor. Şansızlıklar ve tecrübesizliğin geride kalan 5 haftada çok büyük sıkıntılarını
yaşadıklarını belirten Antrenör Fuat Kalay, “Artık kötü gidişe dur demek istiyoruz. Çok iyi
motive olduk. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi. Hatay Payas Belediye 1975Melikgazi Belediyespor karşılaşması 24 Kasım 2013 Pazar günü Saat 13:30’da oynanacak.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç’da yaptığı
açıklamada, ”Geçtiğimiz hafta basketbol takımımızın maçına giderek onlara destek olmaya
çalıştık. Takımımızda bize mahcup etmedi ve bize güzel bir galibiyet hediye etti. Aynı
başarıyı Trabzon deplasmanında da göstermelerini bekliyorum. Voleybol takımımızın da en
kısa sürede toparlanarak, galibiyet serisi yakalaması en büyük dileğim. Aslolan Kayserimizin
ve Melikgazi Belediyesinin salon sporlarında en iyi şekilde temsil edilmesidir. Takımlarımız
da centilmenlikleri ve başarıları ile bunu fazlası ile yerine getirmektedirler'' ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4022.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kocasinan, Marifet'i Büyüttü
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, her geçen gün gelişen ve genişleyen belediye
sınırları içinde kaliteli ve güvenli ulaşım sağlamak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.Başkan
Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi sınırları...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, her geçen gün gelişen ve genişleyen belediye
sınırları içinde kaliteli ve güvenli ulaşım sağlamak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi sınırları içinde özellikle son 4 yıl içinde yoğun bir
imar hareketi yaşandığına dikkat çekerek "Kocasinan Mahallesi’nde Marifet Caddesi’ni;
Elektrik Şirketi, Kaski, Kaygaz, Telekom ve Kocasinan Belediyesi’nin koordinasyonuyla
bütün alt yapı çalışmalarını 2 milyon liraya tamamlayıp hizmete sunmuştuk. Marifet
Caddesi'nde yeni konutların yapılması sonrası virgül koyduğumuz yerden çalışmaya yeniden
başladık” dedi.
Bin 500 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki Marifet Caddesi'nin önemli bir geçiş
yolu haline geldiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Beyazşehir, Kocasinan ve
Melikgazi’nin Mimarsinan Mahalleleri’ni birbirine bağlıyor. Marifet Caddesi'ni 3 yıl önce
bıraktığımız noktadan sonra yeni konutlar yapıldığı için yeniden ele aldık. Caddeyi hem
genişlettik hem de bir kilometreye yakın uzattık. Kaldırımlarını yaptık. 500 bin lira civarında
harcama yaptık. Vatandaşlarımız güle güle kullansın, Allah kaza bela vermesin” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4023.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Çevre Dostları Derneği'nin Anlamlı Ziyareti
Çevre Dostları Dernek Başkanı Gülhanım Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nurhan Kaş,
Sevil Bulut, Ganimet Çetiner, Melikgazi Belediyesinin çevre ve doğayı koruma çalışmaları ile
bu çalışmalara gönül verenlere vermiş olduğu desteklerinden...
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Çevre Dostları Dernek Başkanı Gülhanım Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nurhan Kaş,
Sevil Bulut, Ganimet Çetiner, Melikgazi Belediyesinin çevre ve doğayı koruma çalışmaları ile
bu çalışmalara gönül verenlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Çevre Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülhanım Coşkun, Dernek olarak 2012
yılında Çevre Dostları Hatıra Ağaçlandırma alanı oluşturduklarını ve bu alanda Melikgazi
Belediyesinin hem alan tahsisi hem de fidan konusunda yardımcı olduğunu hatırlatarak
şunları söyledi:
“Çevreyi korumak ve kollamak, doğayı sahiplenmek ve gelecek kuşaklara yeşil bir çevre
bırakmak için çalışmak her zaman bir gönül işidir. Bu tür çalışmalar zorla yaptırılamaz,
bireyin gönüllü ve istekli olması gerekir.Biz de dernek olarak gönüllü çevre ve doğa dostları
olarak bir araya geldik. Bu çalışmalarımızda en büyük desteği Melikgazi Belediyesinden
alıyoruz. Derneğimiz adına hatıra ağaçlandırma alanı oluşturduk. Bundan dolayı hem
katkılarından hem de desteklerinden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür
ediyoruz.”
Yaşanılan bölgenin doğa ve çevresini korumak, kollamak ve geliştirerek gelecek kuşaklara
aktarmak özellikle kent yöneticilerinin en önemli görevleri arasında olduğunu belirten

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş
olduğu yeşil alan ve çevre çalışmaları hem bakanlıkça ödüllendirilmiş olup hem de birçok
kurum ve kuruluşça tescillenmiştir. Çok amaçlı ve büyük ölçekli parklar, doğal sit alanlarının
korunması, ayrıştırılmış çöp toplama ve geri dönüşüm Melikgazi Belediyesinin çevreci ve
doğa dostu olduğunun bir kanıtıdır. Pakistan Devleti’nin çöp toplama sistemi için
belediyemizi örnek alarak, davet etiğini hatırlatmak isterim” dedi.
Çevre Dostları Derneğince Melikgazi Belediyesine verilen teşekkür plaketinin çok anlamlı
olduğunu ve bundan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu Teşekkür
Plaketinin çalışanlara ve çalışmalara şevk ve heyecan vereceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4024.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Esenyurt Sosyal Ve Spor Tesisi Hayırlı Olsun
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esenyurt Mahallesinin her geçen gün alan
olarak büyüdüğünü hem de iki katlı binaların yerine çok katlı binaların yapılması ile nüfusun
kat kat arttığını sonuç itibari ile mahallenin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esenyurt Mahallesinin her geçen gün alan
olarak büyüdüğünü hem de iki katlı binaların yerine çok katlı binaların yapılması ile nüfusun
kat kat arttığını sonuç itibari ile mahallenin ihtiyaçlarının hem değiştiğini hem de artığını
söyledi.
Esenyurt Mahallesinin 1940’lı yıllarda kuruluşunun başladığını ve alt yapısı, yolları, imarlı ve
zamanın modern yapısı ile 2000’li yıllara kadar iki nesile ev sahipliği yaptığını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, mahallenin çok katlı imar planı ile hem nüfus yoğunluğunun
artığını hem de sınır olarak Becen Bağlarına dayandığını kaydetti.
Büyüyen ve gelişen mahallenin ihtiyaçlarında da haklı olarak farklılıklar oluştuğunu ve bu
neden ile spor, dinlenme, sosyal çalışma, park gibi bir çok etkinliği bir arada sunan Sosyal ve
Spor tesisi inşa ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Esenyurt Mahallesinde
daha önce çok amaçlı ve büyük ölçekli Hangar Parkını inşa ettik. Şimdi ise bu parkın devamı
niteliğinde Sosyal ve Spor Tesisi inşa ederek çalışmada bütünlük sağladık. Sosyal ve Spor
tesisi 500 metrekare zemin üzerinde 3 katlı olup toplam inşaat alanı 1500 metrekaredir.
Đnternet Salonu, Bahar Evi, ve Derslikler zemin katta yer almaktadır. Đdare Odaları, Meslek
Edindirme Derslikleri, aerobik Salonu, wc ve duş alanları ise birinci kattadır. Son katta ise
çok amaçlı toplantı ve nikah salonu mevcuttur. Tesisin çevresinde ise çocuk oyun alanı,
kamelyalar, oturma grupların yer aldığı 8000 metrekare park inşa edilmiştir. Bu çok amaçlı ve
büyük ölçekli Sosyal ve Spor Tesisimiz Esenyurt Halkına Hayırlı olsun” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4025.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Tiyatro Sanatçıları, Kayseri'deki Kültür-sanat
Faaliyetlerini Yorumladı:
Büyükşehir Belediyesi 2013-2014 tiyatro sezonunu TRT'nin sevilen dizilerinden Seksenler'in
iki sanatçısı ile açtı. Trakyalı Pastaneci tiplemesiyle tanınan Berat Yenilmez Kayseri'ye
hayran kaldığını belirtirken, Seksenler'in kasabı Faruk...
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Büyükşehir Belediyesi 2013-2014 tiyatro sezonunu TRT'nin sevilen dizilerinden Seksenler'in
iki sanatçısı ile açtı. Trakyalı Pastaneci tiplemesiyle tanınan Berat Yenilmez Kayseri'ye
hayran kaldığını belirtirken, Seksenler'in kasabı Faruk Sofuoğlu "Türkiye'deki bütün
şehirlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi belediye olsun tiyatro ayağa kalkar" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan söyleşiye, TRT'nin sevilen dizilerinden
Seksenler'de Trakyalı Pastaneci rolüyle dikkat çeken Berat Yenilmez ile yine aynı dizinin
Kasap Bahtiyar'ı Faruk Sofuoğlu katıldı. Sanatçıların söyleşisi öncesi kısa bir konuşma yapan
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan, Büyükşehir
Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 2013-2014 tiyatro sezonunu
açtıklarını ifade eden Durukan, "Haziran ayının ortasına kadar her cuma günü büyüklere, her
pazar günü de küçüklere oyunlarımız başlıyor. Geçtiğimiz yıl 30 bin kişiyle biraraya geldik.
Ayrıca ilk ve tek olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin bu yıl dokuzuncusunu
gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin farklı illerinden oyuncu gruplarının yanı sıra Almanya, Güney
Kore, Fransa ve Macaristan'dan da okullar Kayseri'ye gelecek. Bu kapsamda da yaklaşık 20
bin kişiyle buluşuyoruz. Dolayısıyla bir yılda 50 bin tiyatro izleyicisine ulaşıyoruz" dedi.
"ÜLKEMDE BÖYLE GÜZEL ŞEHĐRLER OLDUĞU ĐÇĐN GURURLUYUM"
Söyleşide salonu dolduran Kayserililerin sorularını cevaplayan sanatçılar sözlerinin başında
Kayseri ile ilgili düşüncelerini belirtti. Kayseri'ye sabah gelip öncelikle Kent Müzesi ve bazı
tesisleri gezdiklerini ifade eden Faruk Sofuoğlu, "Bu kadar temiz bir şehir, bu kadar güzel
tiyatro salonlarının olduğu bu şehrin belediyesini kutluyorum" dedi. Berat Yenilmez ise
"Kayserili değilim ama ülkemde böyle güzel bir şehrin olduğunu bilmekten gurur duyuyorum.
Sizler şanslısınız ki, böyle güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Ben de hayran kaldım" diye
konuştu.
Sanatçılar tiyatro ile ilgili düşüncelerini de dile getirdiler. Berat Yenilmez, "Tiyatro sadece
para kazandığımız bir iş değil, bu bizim yaşam biçimimiz. Tiyatro insanın ruhunu tamir eden,
yeni ufuklar açan, dünyaya farklı bakmasını sağlayan bir meslek" derken, Faruk Sofuoğlu bu
mesleğin insanları mutlu ettiğini vurguladı. Faruk Sofuoğlu tiyatroya ülkemizde yeterince ilgi
gösterilmediğine ilişkin bir soru üzerine çarpıcı sözler sarf etti. Sofuoğlu, "Emin olun
Türkiye'deki bütün şehirlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi belediye olsun, bakın
tiyatro nasıl ayağa kalkıyor. Kaç tane salon var kardeşim. Birçok şehre gittik, salon yok. Eğer
Türkiye'de böyle güzel salonlar olsun, emin olun Türkiye'de tiyatro değer görür" şeklinde
konuştu.

Söyleşi sırasında ayrıca hayatını kaybeden tiyatronun duayenlerinden Nejat Uygur da anıldı.
Sohbetin sonunda Kültür Daire Başkanı Oktay Durukan tarafından sanatçılara birer plaket
takdim edildi.
GENEL SEKRETER YALÇIN'A ZĐYARET
Tiyatro sanatçıları Berat Yenilmez ve Faruk Sofuoğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Ağırlıklı olarak kültür ve sanatın konuşulduğu
ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetleri üzerinde duruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4026.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Eğitim Bir-sen, Đlkleri Gerçekleştirmeye Devam
Ediyor
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi, üyelerine yönelik şube müdürlüğü için görevde yükselme
öğretimine uzaktan öğretim hizmetini de ekledi.Şube müdürlüğü için görevde yükselme
sınavına hazırlık için 2 ciltlik kitap dağıtımının...
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Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi, üyelerine yönelik şube müdürlüğü için görevde yükselme
öğretimine uzaktan öğretim hizmetini de ekledi.
Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına hazırlık için 2 ciltlik kitap dağıtımının
yanında bir ilki daha gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen, bütün illerde uzaktan öğretim hizmeti
vermeye başladı.
Kayseri’deki uzaktan öğretim faaliyeti Melikgazi Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi
konferans salonunda 17.11.2013 tarihinde saat 09.00'da başladı. Sınav tarihi olan Aralık ayı
son haftasına kadar devam edecek olan bu faaliyet, Pazar günleri gün boyu devam edecek.
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan’ın selamlama konuşması ile başlayan
uzaktan öğretim kursuna çok sayıda sendika üyesi katıldı. Kursun teknik yönlendirmesini
Cemal Bolgi yürütüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4027.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Sabancı Kültür Sitesi'nde Olay Çıktı
Abbas Güçlü ile Genç Bakış programında bir grup seyircinin Yeni Türkü'yü protesto
etmesiyle ortalık karıştı.
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Abbas Güçlü ile Genç Bakış programında bir grup seyircinin Yeni Türkü'yü protesto
etmesiyle
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karıştı.
Kanal
D
yayını
kesmek
zorunda
kaldı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen bu haftaki Abbas Güçlü ile Genç Bakış
programında ülkücülerin Yeni Türkü‘yü protesto etmesiyle ortalık karıştı.
Kanal D'de yayınlanan Abbas güçlü ile Genç Bakış programına bu hafta 'Yeni Türkü' grubu
konuktu. Programın ilerleyen dakikalarında seyircilerden bir grup 'Ölürüm Türkiyem'
şarkısını söylemesiyle salon karıştı. Çıkan olaylar nedeniyle Abbas Güçlü programı yarıda
kesmek zorun da kaldı. 'Genç Bakış' programının twitter hesabından ise şu açıklama yapıldı:
'Hoş olmayan nedenlerden dolayı programa devam edemiyoruz. Çok güzel bir program
olacaktı maalesef yarim kaldı. Herkesten Özür dileriz.' 'Programımız öğrencilerin kendi
aralarında yaşadıkları tartışmalardan dolayı bitmiştir. Hiçbir öğrenci arkadaşımıza bir şey
olmamıştır.' SOSYAL MEDYADA HASTAG AÇILDI
Olaylar twitter'da da gündeme oturdu. "GençBakışına ÖlürümTürkiyem" "Ölürüm
Türkiyem" "Abbas Güçlü" "Yeni Türkü" "SelçukluBozkurtlar PkkyaDurDedi"
hashtagleri ile TT listesine giren olayda çok sayıda yanlış bilgi ve povokatif tweetle
olaylar büyütülmeye çalışıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4028.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kayseri'de Soküm Toplantısı Yapıldı
Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi” kapsamında 7 ana başlık altında belirlenen konular komisyon üyeleri tarafından
değerlendirildi.Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet...
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Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi” kapsamında 7 ana başlık altında belirlenen konular komisyon üyeleri tarafından
değerlendirildi.
Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, konu hakkında yaptığı açıklamada,
"UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği ve ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu 'Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi' kapsamında Ülkemizin Somut Olmayan
Kültürel Mirasının tespiti ve Ulusal Envanteri’nin hazırlanması için Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda SOKÜM
Kayseri Đl Tespit Kurulu’nun 2013 Kasım Ayı toplantısını gerçekleştirdik" dedi.
Taymuş, "2013 Yılı Kasım ayında yapılan toplantıda, ilimiz dahilindeki “Avşar Ağıtları ve
geçmiş toplantılarda gündeme alınan “Kayseri’de Çocuk Oyunları”, Kayseri’de Ölüm
Folklorü”, Kayseri’de Oturma Geleneği”, Kayseri’de Düğün Geleneği”, Kayseri’de Gülmece
Kültürü”, Kayseri’de Asker Uğurlama” ve “ Kayseri’de El Sanatları” olmak üzere 7 ana
başlık olarak belirlenen unsurlardan komisyon üyelerince yapılan çalışmaların genel bir
durum değerlendirilmesi yapılmıştır" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4029.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Osmanlı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı 24
Kasımda Hizmete Açılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osmanlı mahallesinin 15 yıl önce
temellerinin atıldığını yani 15 yıllık bir mahalle olmasına rağmen alt yapı sorunu olmayan,
sosyal ve spor tesisleri ile büyük bir nüfusu barındırdığını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osmanlı mahallesinin 15 yıl önce
temellerinin atıldığını yani 15 yıllık bir mahalle olmasına rağmen alt yapı sorunu olmayan,
sosyal ve spor tesisleri ile büyük bir nüfusu barındırdığını söyledi. Osmanlı Mahallesi Kapalı
Pazaryerinin çok amaçlı olduğunu çünkü Melikgazi Belediyesi kapalı semt pazaryerlerinin
haftanın bir günü hizmet vermediğini 365 gün hizmet veren kamu tesislerini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, Kapalı semt pazaryerinin 2580 m2 olduğunu ve betonarme ile çelik
konstrüksiyon yapım sistemi ile inşa edildiğini kaydetti. Osmanlı Mahallesi Kapalı Semt
pazaryeri ile inşa edilen 240 kişilik düğün salonunda bulunduğunu bu iki tesisin çevresinde de
çevre düzenlemesi yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi belediyesi
olarak Osmanlı mahallesinde hem semt pazaryeri hem de bu bina ile bitişik olarak düğün
salonu inşa ettik. Düğün salonu bölge halkı için çok önemli idi. Çünkü nişan, düğün gibi
sosyal toplantılar için şehir merkezine geliyorlardı. Şimdi ise Osmanlı, Selçuklu ve
Danışmentgazi mahallesine dolayı ise 70 bin nüfuslu bir yerleşim alanına hizmet verecektir.
Pazaryeri ise üstü kapalı olup çok amaçlıdır. Çünkü melikgazi pazaryerleri çok amaçlıdır.

Haftanın bir günü semt Pazar yeridir. Diğer günler kapalı basketbol sahası, üstü kapalı
otopark, kurban kesim yeri gibi ihtiyaçları da gidermektedir. Bu iki tesisin çevresinde ise 200
araçlık açık alan otopark ile bahçe düzenlemesi yapıldı. Kısacası üç ayrı yatırım halkın
hizmetine sunulmaktadır ” dedi. Başkan Büyükkılıç, Osmanlı Mahallesi Kapalı semt
Pazaryeri, Düğün Salonu ve çevre düzenleme yatırımların tamamlandığını ve 24 Kasım 2013
günü 14.30’da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4030.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kayserispor Rize’ye Bileniyor
Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile
oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Kadir Has Tesisleri’nde teknik direktör Robert
Prosinecki yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşu...
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Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile
oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kadir Has Tesisleri’nde teknik direktör Robert
Prosinecki yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin
ardından taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda, futbolcuların morallerinin
yerinde olduğu gözlemlendi. Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı Cumartesi günü saat
15:30'da Yeni Rize Şehir Stadı’nda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4031.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Mhp'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy, Akkışla’da
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu Üyeleri ilçe ziyaretlerine Akkışla ile devam etti. Đlçe esnafı ve mahalle sakinlerini
ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa...
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Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu Üyeleri ilçe ziyaretlerine Akkışla ile devam etti. Đlçe esnafı ve mahalle sakinlerini
ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy’a Akkışla Belediye Başkan
adayı Mehmet Varol da eşlik etti. Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimler Öncesi Đlçe ziyaretleri
gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy,
il yönetim kurulu üyeleri ile Akkışla Đlçesini ziyaret etti. Partililer tarafından ilçe girişinde
karşılan Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, daha sonra Đlçe teşkilatını ziyaret etti.
Ziyarette konuşma yapan Mustafa Özsoy, ilçelerde büyük sorunların yaşandığına dikkat çekti.
Özsoy ayrıca, “Akkışla Đlçesi Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılığın yapıldığı önemli bir
ilçedir, ancak son dönemlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan rakamlarında önemli bir düşüş
söz konusu, bunu tekrar ayağa kaldırmak için önemli projeler gerçekleştireceğiz, Kayseri’nin
ilçelerindeki pazarların durumunun içler acısı halde, Benim Büyükşehir Belediye Başkanı
olmam ile birlikte, istisnasız tüm ilçelere modern kapalı semt pazarı yapacağım” dedi.
Akkışla’nın kanalizasyon ve yol problemlerinin olduğunu da söyleyen Özsoy, "Bize sahip
çıkın biz bu problemleri halledelim” diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim Kurulu Üyeleri Akkışla Esnafını
ziyaret etti. Đlçe esnafının sıkıntılarını dinleyen Özsoy, sıkıntılara çözüm getireceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4032.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Üniversite Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti
Kayseri’de yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Ahmet Ozan Ok’un kullandığı 38 ET 229 plakalı otomobil,
Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde...
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Kayseri’de yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Ahmet Ozan Ok’un kullandığı 38 ET 229 plakalı otomobil, Melikgazi
ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde kontrolden çıkarak yol
kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan Ahmet Ozan Ok, ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan
Ahmet Ozan Ok’un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında
toprağa verildi.
Ok'un cenaze törenine katılan okul arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, yakınları ise tabuta
sarılarak sinir krizleri geçirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4033.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Saadet Partisi'nden Ak Parti'ye 'üye'
Eleştirisi
Saadet Partisi Melikgazi Đlçe Başkanlığı, 2012 yılında AK Parti'nin, bazı Saadet Partisi
üyelerini bilgileri olmadan üye kaydettiğini bu nedenle 5. Olağan Kongre'yi ertelemek
zorunda kaldıklarını belirtti. Đlçe Başkanlığından yapılan...
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Saadet Partisi Melikgazi Đlçe Başkanlığı, 2012 yılında AK Parti'nin, bazı Saadet Partisi
üyelerini bilgileri olmadan üye kaydettiğini bu nedenle 5. Olağan Kongre'yi ertelemek
zorunda kaldıklarını belirtti. Đlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, ''Bizim parti olarak
yaşadığımız bu hadise akp li bazı yöneticilerin keyfi ve kişi hak ve hürriyetlerini hiçe sayan
uygulamaları sonucu olduğu bilinmelidir. Kanunlarımız kişinin izni ve bilgisi olmadan
kimsenin herhangi bir dernek ya da partiye üyeliğinin alınamayacağını söylerken hükümet
partisinin bu tutumu karşısında nasıl bir ceza alacağı tarafımızdan merak edilmektedir''
denildi.
Saadet Partisi Melikgazi Đlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, ''Siyasi gündemin
canlandığı, seçimlere yaklaşıldığı bu günlerde bizlerde diğer siyasi partiler gibi teşkilat
çalışmalarımıza hız vererek seçimlerden en iyi sonuçları almak gayretindeyiz. Bilindiği üzere
bu çalışmalar parti üyeleri ve delegeler vasıtası ile yürütülür. 2012 yılında gerek yönetim
kurullarımızda gerekse parti üyelerimizden bazı arkadaşlarımızın bilgisi dışında AKP'ye üye
yapıldıklarını tespit ettik. O tarihte bu durumu basın toplantısı ile dile getirerek kamuoyunun
dikkatine sunduk. Birtakım arkadaşlarımız bireysel çabaları ile izinleri ve imzaları olmadan
sahte evraklar düzenleyerek üye yapıldıkları AKP'den üyeliklerini sildirebildiler.
Bu durum kongre hazırlığında olan Melikgazi teşkilatımızı da zor durumda bırakarak
02.06.2013 tarihinde yapma kararı aldığımız 5. Olağan kongremizi ertelemek zorunda
bırakmıştır. AKP'nin bu illegal üye çalışmaları neticesinde Partimize üye ve aynı zamanda
delege olan dava kardeşlerimizin Yargıtay tarafından üyeliklerinin silinmiş olması bize
kongremizi erteletmiştir.
O tarihten sonra yoğun gayretlerimiz ile birçok üyemizin ıslak imzalı üyelik formlarını
yenileyerek yeniden partimize üye yaptık. Yeni kongre tarihimizi belirleyerek hazırlıklarımızı
tamamlamışken bu sefer karşımıza mevcut üyelerimizin Yargıtay tarafından onanmadan
delege sayılamayacağı sorunu çıktı. Genel Merkezimizin de devreye girmesi ile Yargıtay
tarafından onanan delegelerimiz ile 17.11.2013 tarihinde daha önce ertelenen olağan
kongremizi yaptık'' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ''Bizim parti olarak yaşadığımız bu hadise AKP'li bazı yöneticilerin keyfi ve kişi
hak ve hürriyetlerini hiçe sayan uygulamaları sonucu olduğu bilinmelidir. Kanunlarımız
kişinin izni ve bilgisi olmadan kimsenin herhangi bir dernek ya da partiye üyeliğinin
alınamayacağını söylerken hükümet partisinin bu tutumu karşısında nasıl bir ceza alacağı
tarafımızdan merak edilmektedir.
Bizler Saadet Partisi olarak bu olayla ilgili takibimizi sonuna kadar yapacak ve halkımızı
bilinçlendirmeye devam edeceğimizi kamu oyuna arz ederiz'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4034.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Futbol Saha Komiserleri Derneğinin Salon
Sporun Adresine Ziyaretleri
Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinası Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri Đlyas
Öksüz, Mehmet Yılmaz, Mustafa Koçyiğit ile Hüseyin Güngör, Melikgazi Belediyesinin tam
anlamı ile sporun ve sporcunun destekleyicisi ve adresi olduğunu...
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Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinası Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri Đlyas
Öksüz, Mehmet Yılmaz, Mustafa Koçyiğit ile Hüseyin Güngör, Melikgazi Belediyesinin tam
anlamı ile sporun ve sporcunun destekleyicisi ve adresi olduğunu bu spora gönül verenler
adına vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinası Acar, derneklerinin genel
merkezinin Antalya ilinde olduğu ve Kayseri Şubelerinde 30 üye ile faal çalıştıklarını, dernek
olarak çalışmalarına en büyük desteği belediyelerden aldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:
“Saha Komiserleri Derneği Genel Merkezi’nin ülke çapında 54 şubesi bulunmaktadır. Kayseri
şubemizin 30 üyesi bulunmaktadır. Kayseri ilinde futbol oyunu sorumluluğunu, disiplinini
geliştirmek ve futbolun nezih bir ortamda spor kurallarına göre oynanabilmesi için zemin
hazırlamak gibi asli görevimiz vardır. Çalışmalarımızda en büyük desteği Melikgazi
Belediyesinden alıyoruz. Derneğimiz adına özellikle spor camiası adına hem katkılarından
hem de desteklerinden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz”
Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde her mahalle de mutlaka spor spor sahası
yatırımlarının bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Melikgazi
Belediyesi sporcunun, sporun ve spora gönül vermiş herkesin dostu ve gönüldaşıdır. Özellikle
salon sporların adresi ve dostudur. 56 okul bahçesi ile 78 parkta açık alan futbol sahası, 24
parkta voleybol ve 2 parkta tenis kortu sahası vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 12 kapalı
spor sahamız mevcuttur. Yeniköy ve Melikgazi büyük ölçekli ve olimpik ölçülü futbol tesisi
inşa ettik. Sporu önemsiyoruz özellikle spor adamları olarak bulunan hakem, saha komiseri,
gözlemci, antrenör gibi futbola yön veren, gelişmesine ve yaygınlaşmasına, daha daha
önemlisi sevilmesine vesile olanları daha çok önemsiyor ve değer veriyoruz. ” dedi
Başkan Büyükkılıç, Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin bu
ziyaretlerinden son derece memnun oldukları ve birlikte etkinlik gerçekleştirmek için
çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4035.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Fuat Çapa: "bu Hafta Bizim Đçin Çok Önemli"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, haftasonu karşılaşacağı Gençlerbirliği
maçının hazırlıkları yaptığı antrenmanla sürdürürken, antrenmanda konuşan Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Oynadığımız...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, haftasonu karşılaşacağı Gençlerbirliği
maçının hazırlıkları yaptığı antrenmanla sürdürürken, antrenmanda konuşan Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Oynadığımız Elazığspor maçı bizim için ne kadar
önemliyse, aynı şekilde Gençlerbirliği maçına da iyi hazırlanıp 3 puan için gereken
mücadeleyi göstereceğiz" dedi.
Hacı Boydak Tesislerinde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde hazırlıklarını sürdüren
futbolcular, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Gençlerbirliği takımına bakıldığı zaman son 3 haftada gayet iyi
sonuçlar aldılar. Biz oradaki oyuncu grubu ile 2 yıl birlikte çalıştık. Bu hafta bizim adımıza
çok önemli bir karşılaşma. Çünkü bu karşılaşmayı kazandığımız takdirde rakibimizle olan
puan farkına 1’e indirmiş olacağız. Aynı zamanda diğer takımlarla aramızdaki puan farkını da
minimuma indirmiş olacağız. Onun için oynadığımız Elazığspor maçı bizim için ne kadar
önemliyse aynı şekilde Gençlerbirliği maçına da iyi hazırlanıp 3 puan için gereken
mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.
Basın mensuplarının sakatlıktan yeni çıkan Turgay Bahadır'ın son durumunu sorması üzerine
Çapa, "Turgay Bahadır ile ilgili olarak geldiği ilk günde söylemiştim. Türkiye’de bazı şeyler
değişik şekilde değerlendiriliyor. Unutmamamız lazım ki; Turgay 1 yıldır sakatlığından dolayı
futbol oynayamıyor. Turgay yaklaşık 3 haftadır antrenmanlara çıkmaya başladı. Bunu biz hem
medyaya hem de zaman zaman kendi yöneticilerimize anlatmakta güçlük çekiyoruz. Bir
futbolcunun bu kadar uzun süreli sakat kaldığı zaman 3-4 hafta hatta 2 ay takımla birlikte
çalıştıktan sonra zamanla eski temposunu yakalayabileceğini söylüyoruz ama anlatmakta
güçlük çekiyoruz. Nitekim son oynadığımız karşılaşmada oynayan Turgay’ın henüz hazır
olmadığını gördük. Burada hem biz Turgay’ı kazanmak ve bize katkı sağlamasını istiyoruz
ama bunu doğru zamanda yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Sinan Kaloğlu'nun cezası ile ilgili de konuşan Çapa, "Sinan’ın cezası ile ilgili yönetimin almış
olduğu bir karar var. Bu karar doğrultusunda da uygulanan bir süreç var ama nasıl diğer
oyuncularımız belli bir süre sonra takıma katıldıysa belli bir süreçte de Sinan’ın takıma
katılabilmesi için kapı açık ama bu süreci hem o hem biz hem de yönetim belirleyecek" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4036.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Karbonmonoksit Gazından 2 Kişi Zehirlendi
Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlenerek hastaneye
kaldırıldı.Edinilen bilgilere, Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde meydana gelen olayda,
odada uyuyan M.S. (55) ile kızı G.S. (19) sobadan sızan karbonmonoksit...
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Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere, Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde meydana gelen olayda, odada
uyuyan M.S. (55) ile kızı G.S. (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri M.S. ile
G.S.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Zehirlenen
M.S. ve G.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4037.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Đncesu'da Yenilenen Konutlar, Hak Sahiplerine
Verilecek
Đncesu Bahçelievler Mahallesinde 1972 yılında yapılan ve daha sonra Đncesu Belediyesi'ne
devredilen sosyal konutlar yıkılarak yerine yeni konutlar inşa edilip hak sahiplerine
verilecek.Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, sosyal konutların...
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Đncesu Bahçelievler Mahallesinde 1972 yılında yapılan ve daha sonra Đncesu Belediyesi'ne
devredilen sosyal konutlar yıkılarak yerine yeni konutlar inşa edilip hak sahiplerine verilecek.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, sosyal konutların zaman içerisinde çok eski bir
yapı olmasından dolayı işlevini kaybetmesi üzerine, bu konutların yıkılarak yerine
oturulabilecek şekilde konutlar inşa edildiğini bildirdi. Karayol, bu inşaatın toplam alanının
1.300 metrekare olduğunu ve 9 daire ile 1 dükkandan oluştuğunu da kaydetti. Đnşaat alanını
gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ''1972
yılında yapılarak Đncesu Belediyesine devredilen sosyal konutların günün ihtiyaçlarına cevap

vermemesi yüzünden 2013 yılında Đncesu Belediyesi olarak ihalesi gerçekleştirilmiş ve
yıkımın ardından, modern, doğalgazlı konutların çalışmalarına başlanmıştır. 2013 yılı Aralık
ayının 15’i gibi çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Fen Đşleri Müdürlüğünce de
çevre düzenlenmesi yapılarak hak sahiplerine dağıtımını yapacağız. Hak sahiplerine hayırlı
uğurlu olmasını dilerim'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4038.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kcetaş'tan Hafta Sonu Elektrik Kesintisi
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den (KCETAŞ) yapılan açıklamada şebeke yenileme
çalışmaları nedeniyle hafta sonu bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Buna göre; 23 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 08.30 - 16.00 saatleri...
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den (KCETAŞ) yapılan açıklamada şebeke yenileme
çalışmaları nedeniyle hafta sonu bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Buna göre; 23 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 08.30 - 16.00 saatleri arasında; Buğdaylı,
Akçatepe, Elagöz, Hasan Arpa, Yazır, Akin, Vatan Mahallelerine ve bu bölgelerde bulunan
tavuk üretim çiftlikleri, Sarımsaklı Sulama Kooperatifine bağlı trafolar ve diğer kuruluşlara,
24 Kasım 2013 Pazar günü saat 09.00 - 16.00 saatleri arasında ise Đncesu Saraycık ve Süksün
Cumhuriyet Mahallelerine, Kayseri - Ankara yolu Boğazköprü ile Süksün camii arası
işyerleri, Boğazköprü ile TUVTÜRK araç muayene istasyonu arası işyerlerine, 24 Kasım
2013 Pazar günü saat 08.30 - 16.00 saatleri arasında; Anbar Mahallesi Altınoluk Caddesi,
Kamyoncular garajı civarı, Şeker Mahallesi Nayman Sokak, 6161 Sokak, Taksim Sokak,
Đstasyon Kümeevler Caddesine elektrik verilemeyeceği bildirdi. Çalışmaların daha erken
bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla
bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4039.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Bayındır Memur - Sen Bölge Đstişare Toplantısı
Yaptı
Bayındır Memur-Sen, Kayseri'de bölge istişare toplantısı yaptı.Bir restoranda yapılan istişare
toplantısına, Vali Yardımcısı Davut Haner, Bayındır Memur - Sen Genel Başkanı Abdulhadi
Karasapan, Bem Bir - Sen Genel Başkan Vekili Recai Karslı,...
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Bayındır Memur-Sen, Kayseri'de bölge istişare toplantısı yaptı.
Bir restoranda yapılan istişare toplantısına, Vali Yardımcısı Davut Haner, Bayındır Memur Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan, Bem Bir - Sen Genel Başkan Vekili Recai Karslı,
Memur - Sen Đl Temsilcisi Aydın Kalkan, Bayındır Memur - Sen Đl Temsilcisi Ragıp Akkurt
ve çok sayıda Bayındır Memur - Sen üyesi katıldı. Programda açılış konuşması yapan
Bayındır Memur - Sen Đl Temsilcisi Ragıp Akkurt, "Bayındır Memur-Sen olarak
arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Kurumlarımızı geziyor, üyelerimizi ziyaret
ediyoruz. Đyi bir iletişim halindeyiz. Đnşallah bu birlikteliğimiz devam edecektir" dedi.
Memur - Sen Đl Temsilcisi Aydın Kalkan ise, "Bu memlekette birçok insan inançları gereği
zulüm gördü. Bildiğiniz gibi 2010 yılında Memur-Sen'in toplu sözleşmeye evet demesi var.
2010 yılında darbelere dur denildi. Bu ülkede artık kimse darbe yapamayacak. Ayrıca
bildiğiniz gibi kamuda serbest kıyafet olması için 12 milyon 300 bin imza toplandı. Bu
imzaların 300 bini de Kayseri'de atıldı. Karar alındı ve serbest kıyafetle herkes işine gidebildi.
Bu Cumhuriyet tarihinde bir devrimdir. Đnşallah bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye
konuştu.
Bem Bir - Sen Genel Başkan Vekili Recai Karslı'da, "Bugün güzel bir toplantıda birlikteyiz.
Bu toplantıya iştirak edenler her şeyin farkındalar. Sendikalar demokratik kitle örgütü olarak
sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor. Hukuk devleti olmayan yerlerde adaletten
bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca Türkiye'de memurlar toplu sözleşme hakkına kavuştular.
Onun için bu kazanımların farkında olalım. Lütfen ödediğiniz bedelleri unutmayın yoksa yeni
bedeller ödemeye fırsat verirsiniz" şeklinde konuştu.
Bayındır Memur - Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan ise, "Burada sizlerle bir arada
olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Büyük mücadelelerle 2001 yılında
kendilerine uygun o dönemin hükümeti tarafından dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan 4688
sayılı sendikalar yasasını 2010 referandumunda toplu sözleşme yaparak bugünkü toplu
sözleşme yasamız çıktı. 2010 yılı Türkiye’de darbecilerin ve karanlık güçlerin sonu oldu. Bu
sene ikinci defa oturduğumuz toplu sözleşme masasında ne yaptıklarımızı çıkarttığımız
kitapçıkta anlattık. Bu kitapçığı okumanızı tavsiye ediyorum. Mayıs 2013 tarihiyle 750 bine
yaklaşan Memur-Sen ailesine Türkiye’nin en büyük sendikası yaptınız. Bu konuda hepinize
çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4040.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

5 Yaşındaki Đnci, Gelinliğini Suriye’ye Gönderdi
Kayseri’de bir kültür merkezinde toplanan çocuklar, Suriye’de yaşanan olayların durması için
dua etti. Suriyeli yaşıtları için kıyafetlerini bağışlayan çocuklardan 5 yaşındaki Đnci, babasının
düğünlerde giymesi için aldığı...
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Kayseri’de bir kültür merkezinde toplanan çocuklar, Suriye’de yaşanan olayların durması için
dua etti. Suriyeli yaşıtları için kıyafetlerini bağışlayan çocuklardan 5 yaşındaki Đnci, babasının
düğünlerde giymesi için aldığı gelinliği gönderdi.
Miraç Kültür Merkezi Çocuk Komisyonu’nda eğitim alan yaşları 3 ile 6 arasında değişen
toplam 12 çocuk, Suriye’de yaşanan kargaşanın durması için dua etti. Suriye’deki yaşıtlarına
kullandıkları kıyafetleri gönderen küçük çocuklar, Asr Suresi’ni okudu. Duayı Sureyi meali
ile birlikte okuyan çocuklar, Suriye’de yaşıtlarının ölmemesini istedi. Kimi çocuklar
kumbaralarındaki paraları getirirken, kimileri de kıyafetlerini Suriye’ye bağışladı.
5 yaşındaki Đncir Kaynar da babasının düğünlerde giymesi için aldığı gelinliği Suriye’ye
gönderdi. Küçük kız, gelinliğini verdiği için mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4041.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Aile Ve Sosyal Đl Müdürlüğü Aile Eğitim
Programında En Başarılı 2. Đl Oldu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Aile Eğitim Programında, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü bin 300 aileye
ulaşarak en başarılı 2. il oldu.Aile ve Sosyal Politikalar...
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Aile Eğitim Programında, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü bin 300 aileye
ulaşarak en başarılı 2. il oldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Türkiye
genelinde başlattığı Aile Eğitim Programında Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
başarısıyla 2. oldu. Düzenlenen etkinlikte aileler bir araya getirilerek aile konusunda eğitim
verildi. Kayseri'de eğitim programı ile ilgili 25 toplantı yapılırken, bin 300 aileye eğitim
verildi. Aynı zamanda bu program için 103 personel eğitim aldı. Eğitimlere başlayalı 7 ay
olduğu öğrenilirken, en çok aileye ulaşan illere başarılarından dolayı ödül verildi. Kayseri'den
bu sıralamada 2. olarak ödüle layık görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4042.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Mhp Đl Başkanı Mete Eke’den Öğretmenler
Günü Mesajı
MHP Đl Başkanı Mete Eke, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Eke,
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümü olan 24
Kasım 1928, aynı zamanda 1981 yılından beri kutladığımız...
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MHP Đl Başkanı Mete Eke, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Eke, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümü olan
24 Kasım 1928, aynı zamanda 1981 yılından beri kutladığımız öğretmenler gününü 2013
yılında da birçok sıkıntı ve zorluklar içerisinde bulunan öğretmenlerimizin dertlerini ve
çığlıklarını duyuramadığı bir günde kutlamaya çalışmaktayız” ifadesinde bulunduğu mesajına
şu şekilde devam etti:
“Yılda bir kez akıllarımıza getirdiğimiz öğretmenlerimiz geleceğimizi emanet ettiğimiz
yavrularımızın şefkatli ellerinde devlet idaresinde en alt düzeyden en üst düzeye kadar çok zor
şartlarda onları bilgilerle donatan zihinlerini aydınlatan öğretmenlerimizin haklarını
ödememiz mümkün değildir.
Öğretmenlerimizin içinde bulunduğu sıkıntıları saymakla bitirmek mümkün değildir. Eşler
arasındaki tayinlerden tutunda ders ücretleri, alan tercihleri, sıkıntılarının en büyüğüdür.
Bunlarla beraber, son on yıldan beri yanlış bir milli eğitim politikası yüzünden onurları
kırılan, haklarını ararken şiddete maruz kalan, geleceğini tahmin edemeyen, öğretmenlerimiz
bu zorluklar karşısında bile minik yavrularımıza içinde bulundukları sıkıntıları hissettirmeden
onların en güzel yetişmesindeki gayretleri ve cefakâr mesaileri, takdire şayandır.
Görev yapan öğretmenlerimizin sıkıntıları kat kat fazla iken, atanamayan ve sayıları 400 bine
yakın olan öğretmen adaylarımızın hak arama mücadelesi karşısında, hükümetin ve milli
eğitim bakanının takındığı tavır ve söylediği sözler bütün öğretmen camiamızı yaralar ve
incitir mahiyettedir.
Öğretmenlerimizi yılda bir defa hatırlamak yetmez, onları her gün okullarında, sınıflarında,
dağ başındaki zor şartlarda görev yaptığı yerlerde hatırlamak ve onlara sahip çıkmak gerekir.
Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenlik unvanını aldığı yıl
dönümü ve 24 Kasım öğretmenler günümüzü kutluyor, saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4043.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Çocuklar Polise ‘güven Abi’ Đle Güvenecek
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen
proje çerçevesinde ‘Güven Abi’ adını taşıyan maskot yaptırıldı. Maskot ile çocuklara rol
model oluşturulacak.Emniyet Müdürlüğü tarafından...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen
proje çerçevesinde ‘Güven Abi’ adını taşıyan maskot yaptırıldı. Maskot ile çocuklara rol
model oluşturulacak. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Toplum Destekli
Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan proje ve faaliyetler kapsamında;
özellikle çocuklara yönelik olarak Polislik mesleğinin sevdirilmesi ve çocukların Polise
sempati ile bakmalarının sağlanması amacı ile ‘Güven Abi’ adını taşıyan maskot
yaptırılmıştır” ifadesinde bulundu. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Özellikle anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanacak faaliyetlerde
okullara götürülecek olan Güven Abi, yine proje ve faaliyetler kapsamında halkın yoğun
olarak bulunduğu yerlerde açılacak stantlarda sempatik hareketleri ile farkındalık yaratacağı
değerlendirildiğinden vatandaşlarımızla buluşturulması düşünülmektedir.
Güven Abi uygulaması ile çocukların üzerinde oluşturulması istenen etkiler;
-Çocuk- Polis dostluğunun pekiştirilmesi,
-Çocukların sağlıklı birer birey olarak hakları ve sorumluluklarının farkındalığı içinde
gelişmelerinin sağlanması,
-Çocukların eğlenerek öğrenme becerilerinin geliştirilerek küçük yaşlarına rağmen
güvenlikleri hakkında fikir sahibi olmalarının sağlanması,
-Çocukların kendilerine rol model olarak alabilecekleri "Güven Abi" uygulaması ile önlerine
hedefler koymalarının sağlanmasıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4044.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal:
Demokrat Parti (DP) Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Suriye’nin kuzeyinde değişen
şartların, Türkiye’yi etkilediği kadar, Irak’ın kuzeyinde oluşmuş olan Barzani’nin başı olduğu
yönetimin de gelecekle ilgili bir takım değişiklikler...
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Demokrat Parti (DP) Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Suriye’nin kuzeyinde değişen
şartların, Türkiye’yi etkilediği kadar, Irak’ın kuzeyinde oluşmuş olan Barzani’nin başı olduğu
yönetimin de gelecekle ilgili bir takım değişiklikler olduğunu gösterdiğini belirterek,
''Türkiye'nin birinci önceliği, kendi insanının birliği, huzuru ve milli güvenliğidir'' dedi.
Özbakkal, yaptığı açıklamada, iktidarın uyguladığı dış politikanın; Irak’ta da Suriye’de de
Irak’ı ve Suriye’yi bölen bir sürece hizmet ettiğinin ortada olduğunu belirterek, bu görüntünün
çok kısa vadeli olduğu kanaatini taşıdıklarını bildirdi. Özbakkal, ''Orta ve uzun vadede çok
kalıcı olacağı kanaati içerisinde değiliz. Ama geçici bir süre, başta bölücübaşı olmak üzere,
hapishanelerde bulunan diğer PKK terör örgütü üyelerine de, genel af tabiri yapılmadan ama
onu ima edecek, onu izhar edecek bir ifade kullanarak, cezaevlerinin boşalacağı gibi bir ifade
kullanarak, beklenti yaratılarak bu süreç ilerletilmektedir'' ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, ''Şehitlerimizin canları pahasına sahip olduğumuz bu vatan toprağı içerisinde
bayrağımızın dalgalandığı her yer vatanımıza aittir'' diyen Özbakkal, o noktada da bir
psikolojik bariyer örülerek, meseleyi her seferinde tahkim ederek, gönüllerde, zihinlerde bir
psikolojik yarılmanın da kemikleştirildiğini, somuta dönüştürüldüğünü gördüklerini kaydetti.
Özbakkal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
''Bütün bu değerlendirmeleri geniş bir çerçeve içerisine oturttuğumuzda; üzülerek ifade
edeyim ki, PKK hiç olmadığı kadar kendi gücünü ve kuvvetini pekiştirmek noktasındadır.
Bugün gücünü ortaya koyduğunda neye ulaşabileceğini, Türkiye’nin büyükşehirler de dahil
olmak üzere bir takım faaliyetler yürütebileceği, bombalamalar, patlamalar, suikastlar, canlı
cansız hedeflerle beraber yapabileceği tehdidini de ortaya koymuştur. Türkiye’nin birinci
önceliği kendi insanının birliği huzuru milli güvenliğidir.
2003 yılında ABD’nin Irak’a müdahale ettiği noktada kırmızı çizgilerimiz olarak ifade
ettiğimiz, Merkezi Bağdat hükümetinin dışında hiçbir özel şirketin ve devletin bölgesel
yönetimle anlaşma imzalamaması gerektiğini, merkezi Bağdat hükümetiyle petrol
anlaşmaları, doğal gaz anlaşmaları imzalanması gerektiğini ifade ederken, bugün bu kuralı,
adeta deyim yerinde ise ‘Türkiye oturduğu hasırın ipini kesercesine’ kendisi tersine çevirerek
yoklukla malül hale getirmiştir.
Biz kendimize yansıyan kısmıyla baktığımızda hakikaten bir yanda Esat gitsin de ne şekilde
giderse gitsin dediğimiz ama öte tarafta da Suriye’nin sonucunda birliğini, beraberliğini,
üniter yapısını korumasını beklediğimiz bir süreçten, ikisiyle örtüşmeyecek bir politikayla bu
sonucu bekleyemezsiniz.
Kısa vadede ya da uzun vadede çözüme ulaşılabileceği gibi bir kanaat görülmüyor. Türkiye,
22 Haziran’da düşürülen uçağımızın kim tarafından düşürüldüğünü bile tespit etmekte
yetersiz kaldı. Amaçlara uygun araçlarınız olmadığı takdirde yaptığınız dış politik tercihlerin
Türkiye’ye büyük bedelleri olduğunu görüyoruz.
Yurtta sulh, cihanda sulh hedefi önemli bir hedeftir ama beraberinde şunu unutmamak lazım
ki, sadece bu hükümet değil geçmişte Demokrat Parti hükümetleri de cumhuriyet
kurulduğundan itibaren pek çok hükümet bölgede farklı farklı kendi yetki alanı ve ilgi alanı
dahilinde bulunan her meselede müdahil olmaya gayret göstermiştir.
Soğuk savaş dönemi iklimi içerisinden bu tür ilişkileri geliştirmekteki çok yapısal engeller
bulunmakla beraber özellikle soğuk savaşın bitiminden itibaren Türkiye’nin önüne yeni bir
iklim açılmıştır. Ama bu iklimi doğru argümanlar üzerine kullanmadığınızda sahip olduğunuz
avantajları çok kalıcı bir şekilde dezavantaja dönüştürme riski de vardır. Bugün icra edilen
politika, deyim yerinde ise bu dezavantaja dönüştürme iklimidir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4045.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Çocuk
Oyunları
Ve
Spor
Konfederasyonu Ödülleri Verildi

Kulüpleri

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (ÇOSKK) 'Türkiye Ödülleri'
sahiplerini buldu.Tekden Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, ÇOSKK Başkanı Oktay Yerlikaya ve davetliler katıldı....
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Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (ÇOSKK) 'Türkiye Ödülleri'
sahiplerini buldu.
Tekden Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, ÇOSKK Başkanı Oktay Yerlikaya ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, kendi çocukluğunda günlerinin büyük bölümünü sokakta geçirdiğini
belirterek, ''O dönemlerde bizler sokaktan eve girmek bilmezdik. Arkadaşlarımızla sokakta
oyunlar oynardık. Şimdi ise çocuklarımızı bilgisayar ya da televizyonun başından kaldırmakta
zorlanıyoruz. Çocuklarımızın bedenen ve ruhen iyi yetişmeleri, geleceğimize güvenle bakma
noktasında çok önemli. Onlar fiziken ve ruhen iyi bir gelişim göstermeliler. Bu oyunların
çocuklarımızın iyi yetişmesi için de önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu oyunların
ortaya çıkarılıp bir sistem dahilinde yaygınlaştırılmasında emeği geçen Kaymakam, Belediye
Başkanı ve diğer görevli arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum'' dedi.
ÇOSKK Başkanı Oktay Yerlikaya da, federasyonu kurarken, Anadolu coğrafyasında oynanan
ancak kaybolmaya yüz tutmuş oyunları bulup çıkarmak, sistematize ederek spor branşına
dönüştürmek, olimpiyatlarda branş olarak oynanmasını sağlamak gibi hedeflerle yola
çıktıklarını belirterek, ''Yaz ve kış olimpiyatları olmak üzere 2 olimpiyat yapılıyor. Bu
olimpiyatlarda hiç bizim beden yapımıza uygun spor yok'' diye konuştu.
Oktay Yerlikaya, bir hayalden yola çıktıklarını, ancak sadece Türkiye'de değil, dünyanın çok
farklı ve değişik yerlerinde de bu oyunların oynandığını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından çocuk oyunlarının gelişmesinde katkı sağlayan Kaymakam, belediye
Başkanı ve diğer ilgililere plaketleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4046.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü’nden
Esnaflara Uyarı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, yaptığı açıklamasında gıda
işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri için son bir ay kaldığını duyurdu.Kayacan, “Gıda
Đşletmelerinin Kayıt ve Onay Đşlemlerine Dair Yönetmelik...
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, yaptığı açıklamasında gıda
işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri için son bir ay kaldığını duyurdu.
Kayacan, “Gıda Đşletmelerinin Kayıt ve Onay Đşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince tüm
gıda üretim ve gıda satış yerleri yani bakkal, market, büfe, kasap, şarküteri gibi ve toplu
tüketim yerleri olan lokanta, restaurant, dönerci, fast-food, kahvehane gibi gıda ve gıdayla
temas eden malzeme üretimi yapan üretim yerlerinin Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğüne kayıt veya onay işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir” dedi.
Kayacan, “Bu Yönetmeliğin yayım tarihi olan 17 Aralık 2011 tarihinden önce çalışma izni ve
gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet
gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31 Aralık 2013 tarihine
kadar kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadırlar” uyarısında bulundu.
Kayacan, “Kesimhane, et parçalama tesisleri, et ürünleri işleyen tesisler, su ürünleri işleyen
tesisler, süt toplama merkezleri, süt ürünleri işleyen tesisler, yumurta ve yumurta ürünleri
işleyen tesisler gibi hayvansal gıda üretim yerleri ise Đşletme Onay Belgesi almak zorundadır”
diyerek şu bilgileri verdi:
“Süresi içerisinde başvurusunu yapmayarak kayıt belgesi almayan gıda üretim işletmelerine
5996 sayılı Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendi gereğince 2 bin 560 Türk Lirası,
satış ve toplu tüketim işletmelerine ise bin 279 Türk Lirası Đdari Para Cezası uygulanacaktır.
5996 sayılı Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının ( b ) bendi gereğince Bakanlıktan onay
alması gereken işletmelerden, onay almadan üretim yapanlara 12 bin 801 Türk Lirası, depo ve
satış yerlerine 6 bin 400 Türk Lirası idarî para cezası verilecektir. Ayrıca bu işletmelerin
faaliyetleri durdurularak ürünlerine el konulacaktır.
Đlimizde faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerinin mağdur olmaması için sure bitimine kadar
faaliyetleri ile ilgili kayıt veya onay işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4047.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Sağlığa Hayırsever Katkısı
Kayserili hayırsever işadamı Osman Ulubaş, kendi adına Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil
Servis Merkezi, eşi Hayriye Ulubaş adına da Kur'an Kursu yaptırıyor.Melikgazi ilçesi
Eskişehir Bağları'nda yaptırılan Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil...
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Kayserili hayırsever işadamı Osman Ulubaş, kendi adına Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil
Servis Merkezi, eşi Hayriye Ulubaş adına da Kur'an Kursu yaptırıyor.
Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları'nda yaptırılan Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Servis
Merkezi ve Kur'an Kursu için toplu temel atma töreni düzenlendi. Törene Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve davetliler ile vatandaşlar
katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'nin Türkiye'de ticaret şehri
olarak tanındığını ancak Kayseri'nin aynı zamanda bir hayırseverler şehri olduğunu bildirdi.
Vali Düzgün, ''Osman amcamızı birçoğunuz benden iyi biliyorsunuz. Ben göreve geleli 6 ay
gibi kısa bir süre oldu ama Osman amcayı yakından tanıdım. Biz Osman amcanın yaptırdığı
bir yerin açılışını yaparken, bir sonraki yaptıracağı hayrın müjdesini de veriyor. Şimdi burada
Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Servis Merkezi ve Kur'an Kursu'nun temel atıyoruz. Buradan
Osman amcadan, ilkbaharda Fen Lisesi'nin temelini atma sözünü almak istiyorum. Osman
amcanın şahsında, bütün hayırseverlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz.
Kayseri'nin en eski üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'ne de hayırseverlerimiz pek çok
katkı sağladılar. Kayserili hayırseverlyer, eğitim ve sağlık alanlarındaki hayırlarına, dini
hizmetlerde de devam ediyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz'' diye konuştu.
Hayırsever işadamı Osman Ulubaş da konuşmasında temelini attıkları eserlerin vatana, millete
hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Hayırsever iladamı Osman Ulubaş ve eşi Hayriye Ulubaş, KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, yapılan duadan sonra butona basarak, inşaatların temellerine ilk harcı koydular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4048.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Başkan Büyükkılıç Konaklar Mahalle Halkı Đle
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konaklar mahallesinde yer alan Şuayip
Yalçın Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek belediye çalışmaları
hakkında memnuniyetlerini sordu. Konalar Mahallesinde gerçekleştirilen...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konaklar mahallesinde yer alan Şuayip
Yalçın Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek belediye çalışmaları
hakkında memnuniyetlerini sordu. Konalar Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, Belediye Meclis üyeleri, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Konaklar
mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan
Memduh Büyükkılıç, Konaklar semtlerinde halk ile sohbet ederek park ve asfalt yapılan
yolları gezdi. Başkan Büyükkılıç ” Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından
takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyorum. Bugün Konaklar
mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Konaklar gelişen ve planlı yapıları ile çehresi
değişmektedir. Belediyemizce yapılan yatırımlar ile şehir merkezinden farkı yoktur. Bölge’ye
özellikle yapılar inşa edilecektir. Konaklar Mahallesine çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve
spor tesisi yapacağız. Konaklar’d yaşayan vatandaşlarımız Melikgazi’nin diğer bölgelerinde
olduğu Melikgazili olmanın farkını yaşıyor. ” dedi. Mahalle de ikametgâh eden çocuklar
Başkan Memduh Büyükkılıç’tan açık alan spor aletlerinin yer aldığı basketbol spor sahası ile
kapalı spor sahası ve havuz isteğinde bulundular, Başkan Memduh Büyükkılıç,vatandaşlara
aşure ikramında da bulunarak, sohbet sonrası çocuklara birer futbol topu hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4049.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Mhp Büyükşehir Belediye
Mustafa Özsoy Yahyalı’da

Başkan

Adayı

Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi ilçe gezilerine devam eden Milliyetçi Hareket
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Yahyalı Đlçesini ziyaret etti.
Özsoy, Yahyalı Belediye Başkan Adayı Fatih Özdemir ve Đlçe...
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Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi ilçe gezilerine devam eden Milliyetçi Hareket
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Yahyalı Đlçesini ziyaret etti.
Özsoy, Yahyalı Belediye Başkan Adayı Fatih Özdemir ve Đlçe Başkanı Bekir Erdoğdu ile
Yahyalı esnafını ve pazaryerini gezdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy Sarıoğlan,
Bünyan, Tomarza ve Akkışla’nın ardından Yahyalı ilçesini ziyaret etti. Đlk olarak parti Đlçe
teşkilatını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy’a MHP Đl
Yöneticileri eşlik etti.
Đlçe teşkilatında konuşma yapan Mustafa Özsoy, yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi
ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek Yahyalı Đlçesinin sorunlarını yakından bildiğini ifade etti.
Özsoy, Yahyalının Buzhane, Paketleme gibi sıkıntıları bulunmakta, bu bölge de dünyaca ünlü
Kapuzbaşı gibi bir şelale var ancak bu şelale turizme bir türlü kazandırılabilinmiş değil” dedi.
Kayseri’nin sıkıntılarını çözmek için yola çıktığını belirten Mustafa Özsoy daha sonra Đlçe
Başkanı Bekir Erdoğdu, MHP Yahyalı Belediye Başkan Adayı Fatih Özdemir ile birlikte
Yahyalı Esnafını ziyaret etti. Yahyalı Cuma Pazarını da gezen Özsoy ve beraberindeki heyet,
Yahyalı Halısını yaşatmaya çalışan bir esnafı ziyaret etti. Özsoy, Yahyalı ve Bünyan
Halılarının hak ettiği yeri tekrar alması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4050.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Đgm Başkanı Sadettin Aydın'dan 24 Kasım
Mesajı
Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir kutlama
mesajı yayımladı.Başkan Sadettin Aydın'ın mesajı şu şekilde; “Öğretmenler, yarınlarımızı
emanet ettiğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi...

22 Kasım 2013 Cuma 15:29

Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir kutlama
mesajı yayımladı.
Başkan Sadettin Aydın'ın mesajı şu şekilde; “Öğretmenler, yarınlarımızı emanet ettiğimiz
çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren, ülkemizin aydınlık geleceği için özveriyle çalışan
çok kutsal ve onurlu bir mesleği icra ederler. Hiçbir maddi kıymetle ölçülmeyecek kadar
saygın bir meslek olan öğretmenlik; sevgi ve fedakarlığın yol göstericiliğinde milletimize
hizmet etmenin güzide yollarından birisi olmuştur. Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın
neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri,
toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Geleceğimizin
teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakarca ve vefakarca gayret gösteren öğretmenlerimiz
her türlü takdire fazlasıyla layıktır. Çocuklarımızın ruh ve karakterine biçim veren, bugünün

mimarı, yarınların hazırlayıcısı muhterem öğretmenlerimize çok şey borçlu olduğumuz iyi
bilinmeli, sadece 24 Kasımlarda değil, yılın her günü hatırlanmalıdır.
Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor; mutlu, başarılı ve huzur
içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. Görevi başında şehit düşen, ebediyete intikal
etmiş bütün öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla yad
ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4051.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kayseri, Aile Eğitim Programı’nda Türkiye’de
Đlk 5’te
Kayseri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı’nda
(AEP) Türkiye genelinde ilk 5 il içerisinde yer alarak ödüle layık görüldü. Vali Orhan Düzgün
ile eşi Gül Düzgün, Kayseri adına ödülü...
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Kayseri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı’nda
(AEP) Türkiye genelinde ilk 5 il içerisinde yer alarak ödüle layık görüldü. Vali Orhan Düzgün
ile eşi Gül Düzgün, Kayseri adına ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in
elinden aldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
Türkiye genelinde yürütülen Aile Eğitim Programları kapsamında Kayseri, gösterdiği etkinlik
ve performans bakımından Sakarya, Düzce, Hakkâri ve Kocaeli ile birlikte Türkiye’deki en
başarılı 5 il arasında yer aldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Bakan Fatma Şahin’in de
katıldığı sunum ve ödül törenine ödülünü almak üzere Vali Düzgün ile eşi Gül Düzgün’de
davet edildi.
Ankara’daki bir otelde düzenlenen ödül töreninde Bakan Fatma Şahin’den Kayseri’nin
ödülünü alan Vali Düzgün, yaptığı kısa konuşmada, Kayseri olarak haklı bir gururu
yaşadıklarını, Aile Eğitim Programları’na bundan sonrada hız kesmeden devam edeceklerini
vurguladı.
Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması bilinciyle, ailelerin eğitim, hukuk, iktisat,
medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmasını sağlamak
amacıyla Kayseri’de 103 aile eğiticisinin yetiştirildiğini belirten Vali Düzgün,
“Bakanlığımızın hayata geçirdiği AEP Programı’nı hassasiyetle hayata geçirdik. Formatör
eğitimlerimizi kendi iç bünyemizde, aile içi süreçlerin işlevselleştirilerek aile yaşam
kalitesinin artması yönünde tamamladıktan sonra saha çalışmalarımız başladı. Yetiştirilen 103
Aile Eğiticisi, halk eğitimlerine özel önem verdi ve bu alanda 1300 kişiye eğitim verdi.” diye

konuştu. Vali Düzgün, Kayseri’nin ödül almasını sağlayan çalışmaları yürüten Đl Müdürlüğü
çalışanlarına teşekkür etti.
Programda, son olarak kürsüye gelen Bakan Fatma Şahin ise, AEP ile 3 bin kişilik bir eğitim
ordusu oluşturulduğunu, ailenin neye ihtiyacı varsa bunu giderecek bilgi ve teknoloji
altyapısıyla, kulaktan dolma bilgiler yerine, bilimsel ve işi bilenlerin aileye hizmet vereceği
bir anlayışın hayata geçirildiğini söyledi.
Bakan Şahin, ödül törenini başarıyı teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini, Kayseri, Sakarya,
Düzce, Hakkari ve Kocaeli’nin çalışmalarda Türkiye’de ilk 5 içerisinde yer aldığını, bununla
birlikte bazı mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşlarının da “Aile” konulu programlar
nedeniyle ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, ödüle layık görülen illeri ve kurumları tebrik
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4052.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Kocasinan'da 25 Bin Lale Toprakla Buluştu
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılı ilkbaharında Kayseri'yi renklendirecek
25 bin laleyi toprakla buluşturduklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, mayıs ayının ilk
haftalarında açmaya başlayan ve temmuzda sökülen lale soğanlarının...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılı ilkbaharında Kayseri'yi renklendirecek
25 bin laleyi toprakla buluşturduklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, mayıs ayının ilk haftalarında açmaya başlayan ve temmuzda sökülen
lale soğanlarının dikimini tamamladıklarını kaydederek 2014 yılı için 25 bin lale soğanının
park, bahçe ve refüjlerde toprakla buluşturulduğunu vurguladı.
Lalenin imarlı, düzenli, bakımlı bir şehir imajını yansıttığına dikkat çeken Başkan Bekir
Yıldız, “Kayseri laleyle bir bütünlük oluşturuyor. Sarı, kırmızı ve mor renkli laleler; martta
yeşillenerek, mayıs ayında çiçeğe dönüşecek. Mayıs sonundan itibaren ömrünü tamamlayan
lale soğanları, haziranın ikinci yarısından sonra sökülüp kurutularak, sonbaharda yeniden
dikilmek üzere depolara alınıyor. 2014’ü renklendirmek üzere vatandaşımızın çok sevdiği 25
bin laleyi toprakla buluşturduk " şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4053.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın 24 Kasım
Öğretmenler Günü Mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yayımladığı
mesajında şu ifadelere yer verdi:“Gelecek nesillerin yetişmesinde...

22 Kasım 2013 Cuma 13:39
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yayımladığı
mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gelecek nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayan, onları
geleceğe hazırlayan, her türlü fedakârlığı gösteren öğretmenlerimizin gurur ve onur gününü
bir kez daha kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Zengin ve derin bir kültüre
sahip olan ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine erişmesinde şüphesiz ki en büyük görev
öğretmenlerimizindir. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş
bir donanımla yetiştiren, en zor koşullarda dahi ülkesine, milletine ve gelecek nesillere bağlı
hizmet veren bütün öğretmenlerimize gösterdikleri fedakârlık ve özveri için ülke olarak çok
şey borçluyuz. Ülkemiz, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının
şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve
minnetle anarken, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü
en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4054.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

“anaokulunda 'ana', Huzurevinde 'huzur' Yok“
Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Müslümanların birbirine 'Rahmet' vesilesi olması
gerektiğini belirterek, ailelerin öncelikle hayırlı evlat yetiştirmek zorunda olduklarını bildirdi.
Dilipak, ''Anaokulunda 'ana', huzurevinde de 'huzur'...
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Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Müslümanların birbirine 'Rahmet' vesilesi olması
gerektiğini belirterek, ailelerin öncelikle hayırlı evlat yetiştirmek zorunda olduklarını bildirdi.
Dilipak, ''Anaokulunda 'ana', huzurevinde de 'huzur' yok. Çocuklarını kreşe mahkum edenler,
yarın o çocuklar tarafından huzurevine gönderilirler. Orada görürsünüz huzurun ne demek
olduğunu'' dedi.
Dilipak, bir dizi konferans vermek için geldiği Kayseri'deki özel bir eğitim kurumunda
kadınlara yönelik yaptığı konuşmada, ''Çocuğunuzun Hz. Yusuf (a.s) gibi olmasını ister
misiniz? Öyle olan çocuğunuzu kardeşleri kuyuya atsa, köle tüccarı köle olarak satsa, iftiraya
uğrayıp hapse atılsa canınız yanar değil mi? Ama bunlar olmadan da Yusuf olunmaz ki. Yusuf
sadece biyolojik bir bebek değil. 'Öf' bile denilmemesi gereken anneye, 'Öf' derseniz,
yediğiniz 'domuz' afiyet olsun. Ne afiyeti, zehir, zıkkım olsun. Biz birbirimize Rahmet
vesilesi olmak zorundayız. Gelin, kaynanaya, kaynana da geline dua etmiyorsa, o evde bu
dediğim hayırlı çocuk yetişmez'' ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, ''Anaokulunda ana yok, huzurevinde de huzur yok'' diyen Dilipak, şöyle
devam etti:
''Çocuklarını kreşe mahkum edenler, yarın o çocuklar tarafından huzurevine gönderilirler.
Orada görürsünüz huzurun ne demek olduğunu. Etme bulma dünyasıdır bu dünya. Eee ne
olacak? Kaynananıza, kayınbabanıza tahammül edeceksiniz. Dedeyle nine eve dönecek.
Kur'an kursları kapanacak. Dede öğretecek torununa Kur'an'ı. Kur'an bizim için ders değil,
hayattır bizim için. Bakmak zorunda olduğunuz evinizdeki 3 çocuğunuz değil, yeryüzündeki
bütün açlardır çünkü yeryüzünün bütün açları, ümmetin yetimidir. Yeryüzünden hesaba
çekileceğiz. Hiçbir Müslüman yeryüzünde olup biten şeyleri görmezden, duymazdan,
bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Allah sizin ellerinizle yeryüzündeki zalimleri
cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istemektedir. Allah rızası için bir iyilik
yaparsanız, Allah size o iyiliğin 10, 100 hatta 700 katıyla geri verecektir. Suriyeliler,
Somalililer ya da dünyanın başka yerlerindeki insanlar, sizin gönderdiğiniz eski elbiseleri
giyiyorlar ve sizin gönderdiğiniz ekmekleri yiyorlar. Siz daha karlısınız.''
''Fatih'lerle övünerek cennete gidilmez'' diyen Dilipak, ''Babanız Peygamber olsa sizi
kurtaramaz. Şeyhiniz, lideriniz, örgütünüz... Geç onları. Öyle olsa Peygamberler çocuklarını
kurtarırlardı. Herkes için ancak yaptıklarının karşılığı vardır. Sizin Fatih'le övündüğünüz gün
değil, Fatih'in sizinle övündüğü gün siz cennete gireceksiniz. Onun için boşa geçirecek bir
günümüz yok bizim'' diye konuştu.
Yüzyıl önce Türkiye ile birlikte Orta Doğu'daki birçok devletin tek bir devlet olduğunu ancak
aradaki sınırları Đngilizlerin ve Fransızların çizdiğini kaydeden Dilipak, ''Sınırları biz
çizmedik. Osmanlı'daki Bilad-ı Şam'ın sınırları içerisinde bugün 5 devlet var. Bu arada, sizleri
Rabia selamıyla selamlıyorum. Bugün Rabia katliamının 100'üncü günü. Suriye'nin hemen
hemen tamamı kutsal topraktır (Vaad edilmiş toprak). Suriye çok yakında ayağa kalkacaktır
inşallah'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4055.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Halk Otobüsçüleri Odası Aşure Dağıttı
Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı.Kayseri Halk
Otobüsçüleri Esnaf Odası Ali Arslan, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtıldığını söyledi.
Oda olarak her sene aşure dağıtılacağını söyleyen...

22 Kasım 2013 Cuma 13:30

Kayseri Halk Otobüsçüleri Odası Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı.
Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Ali Arslan, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure
dağıtıldığını söyledi. Oda olarak her sene aşure dağıtılacağını söyleyen Arslan, “Halka
hizmet, Hakka hizmettir. Muharrey Ayı dolayısıyla aşure dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın
Muharrem Ayı’nı tebrik ediyorum. Dağıtılan aşurenin şifa olmasını temenni ediyorum. Bu
oda olarak bizim yaptığımız çalışmaydı. Oda olarak her sene oda üyelerimize ve
vatandaşlarımıza aşure dağıtmayı düşünüyoruz” dedi.
Arslan ayrıca, amaçlarının vatandaşlarla ve oda üyeleri ile birlikten olmak olduğunu sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4056.html
Erişim Tarihi: 22.11.2013

Bünyan’da Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken
bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bünyan Sümer Mahallesinde meydana gelen kazada,
E.A.’nın (18) kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini...

22 Kasım 2013 Cuma 19:49

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken
bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan Sümer Mahallesinde meydana gelen kazada, E.A.’nın (18)
kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince anne Gülbahar Ertural (69) ve kızı
Kıymet Altıntop’a çarptı. Gülbahar Ertuğral olay yerinde hayatını kaybederken, Kıymet

Altıntop ise ilk olarak Bünyan Devlet Hastanesi’ne ardından da Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrasında otomobil sürücüsü E.A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4057.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak:
Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, gazeteci yazar
Abdurrahman Dilipak, öğrencilere 'Đstiklal Mahkemeleri' konulu konferans verdi.Đktisadi ve
Đdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa...

22 Kasım 2013 Cuma 16:57

Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, gazeteci yazar
Abdurrahman Dilipak, öğrencilere 'Đstiklal Mahkemeleri' konulu konferans verdi.
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa konuşmacı
olarak davet edilen gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, "Adalet sahip olduğumuz herşeyin
temelidir. Adalet yoksa barışta yoktur. Adalet ve barış yoksa kimse özgür değilidir. O nedenle
adalet olması gerekir. Adalet uğruna baş konulacak bir şeydir. Kendiniz olun. O zaman
göreceksiniz ki gerçeğe ulaşmak zor olmayacak. Eğer gerçekten adalet duygusundan
bahsediyorsak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.
Đstiklal Mahkemelerine değinen Dilipak, "Đstiklal Mahkemelerinin çıkış nedeni o dönemler
askere katılım olmuyordu. Askere gidenlerde kaçıyordu. Bu nedenden dolayı Đstiklal
Mahkemeleri kuruldu. Đstiklal Mahkemeleri kanuna göre karar vermiyor, verdiği karar kanun
sayılıyordu. Adaleti korumayan yasa zulüm aletidir. Bu mahkemelerin hakimi hakim değil.
Bu mahkemelerin savcısı da, avukatı da yok. Yani siz Kürtsünüz Türkçe bilmiyorsunuz.
Kendinizi savunamıyorsunuz ve sizi savunacak kimse de yok. Orada verilen cezayı temyize
götürme şansınız ve delillerin toplanması diye birşey de yok. Đşte eğer adalet olursa bizim
şanımız yükselir. Bunun için geçmişteki zamanlardan ders alabiliriz. Bu memlekette
yapılması gereken ilk şey kapsamlı adalet reformudur. Burada Hukuk Fakültesinden öğrenci
arkadaşlar var. Bu Hukuk Fakültesinde okuyan öğrenciler namuslarını satmasınlar.
Mahkemede verecekleri kararlar namuslarıdır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4058.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

“DERSHANE ĐÇĐN ATILAN
TAKDĐR EDĐLMELĐ”

ADIMLAR

Đşadamı Ahmet Dandin, dershane tartışmasının seviyesiz bir hal aldığını kaydederek
başbakanın dershane konusunda attığı adımların takdir edilmesi gerektiğini söyledi.
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MÜSĐAD Yönetim Kurulu eski üyelerinden Đşadamı Ahmet Dandin son zamanlarda yaşanan
dershane tartışmaları ile ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Dandin, gazetemize
yaptığı açıklamada Başbakanın dershaneler ile ilgili attığı adımların takdir edilmesi
gerektiğini vurgulayarak bu açıdan özellikle STK’ların Başbakanı desteklemesi gerektiğini
söyledi. Yapılan dershane tartışmalarında Milli Eğitim’deki öğretmenlere büyük saygısızlık
ve haksızlık yapıldığının altını çizen Dandin; “Çocuklara okul dışında dayatılmaya çalışılan
alternatif eğitim ile çocukların enerjileri ve zamanları boşa harcanıyor. Ayrıca sanki
dershanelerin öğrencilere tek başına üniversite kazandırdıkları gibi bir hava oluşturularak
Başbakanın deyimiyle Milli Eğitim’deki 800 bin öğretmene haksızlık yapılıyor. Dershane
tartışmasının seviyesiz bir hal alması ve fitnecilere de gün doğurması da bizi son derece
üzüyor.” dedi. Dandin, asıl tartışılması gerekenin üniversiteye giriş şeklinin olduğunu
söyleyerek; “Tartışmanın Müslümanlar arasında fesada sebep olmaması gerektiğini” belirtti.
Dandin ayrıca dershane tartışmasının yeni bir tartışma olmadığını kaydederek bunun uzun
zamandır sorun teşkil ettiğinin dillendirildiğini aktardı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4059.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

“MUHTACA YARDIM GÖREVĐMĐZDĐR”
Miraç Kültür Merkezi “Suriyeli Çaresizlere Yardım” kampanyası çerçevesinde toplanan
yardımları Gönüllü Kültür Teşekkülleri’ne teslim etti.
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Miraç kültür Merkezi Hanımlar Komisyonu Ensar Grubu’nun organize ettiği Suriyeli
Mülteciler için yardım kampanyasında toplanan yardımlar Gönüllü Kültür Teşekkülleri’ne
teslim edildi. Toplanan yardımlar ve Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamalarda bulunan Miraç
Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı F. Yılmaz Altunöz; “Ülkemizde farklı şehirlerde
bulunan Suriyeli kardeşlerimizin son aylarda kayserimize de yoğun bir şekilde geldikleri ve
şu an 300-400 aile sayısına ulaştıkları bilinmektedir.” diyerek, gelenlerin aynı dinin ve
kültürlerin mensupları olduğunu farklı bir kültüre mensup olsalar dahi onların her şeyden
önce insan olduklarını söyledi. Bu nedenle yardıma muhtaç olanların kimliklerinin
sorulmaması gerektiğini vurguladı. “Tarihi kader birlikteliğimiz var” Şuanda Suriye’de 100
yaşında olan birinin Osmanlı nüfuz cüzdanı ile dünyaya geldiğini söyleyebilineceğini aktaran
Altunöz; “Bundan dolayı Suriyeli kardeşlerimizle tarihi kader birlikteliğimiz vardır.
Medeniyetimiz mazluma yardım ilkeleri üzerine oturmaktadır. Bu çerçevede gücümüz yettiği
kadar mazlumlara, muhacirlerle, kimsesizlerle ve yetimlerle ilgilenmek dinimiz ve
kültürümüz bağlamında görevimizdir. Đşte Miraç Ensar (yardım) Grubu üyeleri bu
sorumluluktan hareketle son bir yıldır Yetimlerle, yoksullarla ve kimsesizlerle ilgilenirken;
şimdide Suriyeli Mülteci kardeşlerimizle ilgilenmeye başladı.” dedi. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ve Gönüllü Kuruluşların 1 Kasım-30 Aralık tarihleri arası başlattığı yardım
toplama çağrısına uyarak, ciddi ve özverili bir çalışma başlatıldığını altını çizen Altunöz; “Bu
Đslami ve vicdani çalışmaya başta Miraç üyeleri kadın ve erkekler olmak üzere, Miraç Çocuk
Kulübü üyeleri minik kalplerimizde katılmışlardır. Şehrimizin gönül ehli hanımlarının verdiği
desteği ise kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Kartopu anlamında yuvarlandıkça büyüyen
bu çalışmaya kentimizin güzel insanlarını davet ediyoruz. Herkese ama herkese iğnenin ucu
kadar yardımı da olsa, emeği ile alın teri ile duası ile mazlumların ve bizim yanımızda olan
herkese teşekkürler.” şeklinde konuştu. Programa katılan minik çocuklarda Suriyeli
kardeşleri için ne gibi yardımlarda bulunduklarını söyleyerek bunun nedenlerini açıkladılar.
Kimi çocuklar harçlıklarını, kimleri giysilerini, kimileri de oyuncaklarını bağışladıklarını
söylediler. Minikler yardım etme sebeplerini söyledikleri hadislerle destekleyerek
konuşmalarını sonlandırdılar.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4060.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

ÖZKANLI, BAŞARIYA GĐDEN YOLLARI
ANLATTI
Gazetemiz yazarı Eğitimci-Yazar Ali Özkanlı Avukat Ahmet Ulucan Đlköğretim Okulu’nda
“Başarıya Giden Yollar” ile bir seminer verdi.
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Gazetemiz yazarlarından Eğitimci Yazar Ali Özkanlı Barbaros Mahallesi Avukat Ahmet
Ulucan Đlköğretim Okulu öğrencilerine “BAŞARIYA GĐDEN YOLLAR” konulu seminer
verdi. Yazar Özkanlı; başarıya giden yolun ilk basamağının okumaktan geçtiğini, bunun için
çok okumamız gerektiğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti. Okumalı, okuduğumuzu
düşünmeli ve uygulamalıyız. Uygulanmayan bilgilerin faydası olmaz. Başarının şartlarından
biri de istekli olmamızdır. Öz güven içinde hedefimizi belirleyip yapacağımıza inanmalı ve
güvenmeliyiz. Asla ümitsiz olmamalıyız. Önemli olan zor olanı başarmaktır. Kolay olanı
herkes yapar. Hayat inişli ve çıkışlı bir yol gibidir. Önemli olan bu yarışı en güzel şekilde
tamamlamaktır. Önümüze çıkan zorluklar bizi yıldırmamalı, hiçbir zaman pes etmemeli
mücadeleden kaçmamalıyız. Başarılı olmuş insanların hayatları bizler için güzel bir örnektir.
Topluma yön veren insanları takip etmeli, onların nasıl başarıya ulaştıklarını öğrenip onları
uygulamamız gerekir. Başarılı insanlar geleceğimizi aydınlatacak hayat ışıklarımızdır.
Başarırım diyeceğiz ve başaracağız. Yeter ki isteyelim. Düzenli ve verimli bir çalışmanın
içine girelim. Amacımızı çok iyi belirlemeliyiz. Neyi, nerede, ne zaman, niçin yapacağımızı
çok iyi bilmemiz gerekir.”Rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez” hedefimize
kilitlenmeli, yoğunlaşmalı ve işimizi sabırla takip etmeliyiz. Yazar Özkanlı; öğrencilere
yaptığınız işi sevin, büyük düşünün, hedefinizi belirleyin. Plan yapın, istek, ısrar ve takip
sonuç verecektir diyerek sözlerine şöyle devam etti. Başarının sırrı okumak, okuduğumuzu
düşünmek ve düşündüğümüzü de uygulamamız gerekiyor. Yazar Özkanlı; Avukat Ahmet
Ulucan Đlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Özçalışkan’a, öğretmen Ayşenur Mücahit’e,
semineri takip eden öğretmenlere ve semineri ilgiyle takip eden öğrencilere teşekkür ederek
sözlerine son verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4061.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

“BAŞBAKANIMIZ BĐR HAKKI TESLĐM
ETTĐ”
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, Başbakanın bir televizyon
programında 850 bin öğretmenin emeği görmezden geliniyor söyleminin bir hakkın teslimi
olarak gördüklerini söyleyerek bu konuda Başbakanı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.
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Eğitim Bire Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, Ömer Dinçer’in Milli Eğitim
Bakanlığı döneminde Başbakan Erdoğan’ın yanlış bilgilendirildiğini söyleyerek; “Başbakan o
dönemde öğretmenleri ve memurları örnek vererek memurların haftada 40 saat öğretmenlerin
ise 15 saat çalıştığını ifade etmişti. Biz de o zaman başbakanın yanlış bilgilendirildiği ile ilgili
basın açıklaması yapmıştık. Bu söylemin doğru olmadığını ve söylemin öğretmenleri
üzdüğünü bu basın açıklamasında bildirmiştik.” dedi. Başbakanın katıldığı bir televizyon

programında sorulan bir soru üzerine ise başbakanın öğretmenlerin hakkını teslim etmesinin
kendilerini duygulandırdığını söyleyen Kalkan; “Başbakan orada öğretmenlerin, öğrencilere
destek verdiğini ve yetiştirdiği ile ilgili söylemiş ve 850 bin öğretmenimizin emeğini
görmemezlikten gelenlerin olduğunu belirtti. Biz bu sözleri sonuna kadar destekliyoruz.
Başbakan bu söylemi ile bir hakkı teslim etti. Dershaneler sadece sınav döneminde başarılı
öğrencilere birer tişört giydirerek bunların kazandığı yerler ile ilgili reklamlarını yapıyorlar.
Şu kadar öğrencimiz burayı kazandı deniliyor. Daha önce emek veren öğretmenler unutulmuş
olunuyor. Bundan dolayı biz Eğitim Bir Sen olarak bu konuda Başbakanı sonuna kadar
destekliyoruz.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4062.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

ORTAOKUL ÖĞRENCĐLERĐ
GEZDĐ

ĐSPANYA'YI

Adviye-Ahmet Eminoğlu Ortaokulu öğrenciler 2012-2014 yılları arasında Hayat Boyu
Öğrenme Programı Okul Ortaklıkları Comenıus Projesi kapsamında Đspanya’nın Alcover
şehrini gezdi.
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Adviye-Ahmet Eminoğlu Ortaokulu öğrencileri 22 -26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen
gezi de Đspanya'nın Alcover şehrinde müzeleri, sanat galerilerini ve spor tesislerini gezdiler.
Salau ‘da denize giren grup Tarragona ‘da geçmişe yolculuk yaparken, Barcelona’da insan
kulesini seyretti.
Eğlenceli ve unutulmaz anılar biriktirip ülkemize dönen 5 öğretmen ve 6 öğrenci tüm
gezilerde olduğu gibi ülkemizi en güzel şekilde tanıtma amaçlarını unutmadan hareket
ettiklerini belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4063.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

KALĐTE YÖNETĐM DERNEĞĐ BAŞKANI
METE
TAŞTAN
13.
KONFERANSINI
GERÇEKLEŞTĐRDĐ
Mete Taştan 13. konferansını gerçekleştirdi. Kalite Yönetim Derneği Başkanı Mete Taştan ile
tarih, siyaset ve yönetim konferansları devam ediyor.
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Kalite Yönetim Derneği Başkanı,Uluslararası Đlişkiler ve Özel Hukuk Uzmanı, Mete Taştan,
takipçilerinin yoğun talebi üzerine başlattığı ve her ay devam eden,Mete Taştan Đle
Tarih,Siyaset Ve Yönetim adlı konferansların 13 üncüsü yapıldı. 'Geleceğin Đş Dünyası Nasıl
Olacak? Geleceği Belirleyen Trendler Neler? Doğru Değişimi Yakalayarak Yüzyılı
Iskalamamak Ne Demek? 2025 ve 2050 Dünyası ve Türkiye'si Nasıl Şekillenecek? Yeni
Süper Güçler Kim Olacak / Olabilir ‘ adlı konferans yoğun bir katılım ile Tuana Restoran'da
gerçekleştirildi. Taştan konferansta takipçileri ve sevenlerinin sorularını cevapladı.
Kayserili öğrenci ve vatandaşlar ile Kayseri iş dünyasından bir çok ismi bir araya getiren
konferansta Taştan, 'Ufuk turları ile yapacağımız gelecekçilik konferansımız hayatınızı
değiştirecek’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4064.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Öğretmenler Günü Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda
Kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü, Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle
kutlandı.Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen programa, Kayseri Vali Yardımcıları
Mehmet Emin Avcı ve Yasemin Özata, Đl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Đl Milli...
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24 Kasım Öğretmenler Günü, Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen programa, Kayseri Vali Yardımcıları Mehmet Emin
Avcı ve Yasemin Özata, Đl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, Gençlik Hizmetleri Đl Müdürü Murat Eskici, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve
çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.
Programda konuşma yapan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, öğretmenlerin hiçbir karşılık
beklemeden görevlerini yerine getiren nadide insanlar olduğunu söyledi. Öğretmenlik
mesleğinin, insanlık tarihinin en ölümsüz meslek olduğunu kaydeden Yılmaz, “Öğretmenlik
insanlık tarihinin en anlamlı ve en ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir
amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıta olarak görüyorum öğretmenlik
mesleğini. ‘Bir insanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe sevk etmek, üzerine güneşin doğduğu
her şeyden daha hayırlıdır’ sözü, icra ettiğimiz mesleğin ne kadar olumlu ve yüce bir gayeye
hizmet ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır.” diye konuştu.
Tüm zorluklara rağmen mesleğini icra etmeye çalışan öğretmenlerin toplumda çok önemli bir
yere sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bugün herkesin eğitimden anladığı, herkesin
kendini eğitimci zannettiği bir dünyada nazik olmak için bir gülümseme beklemeyen, sevmek
için sevilmeyi beklemeyen, konuşmaların, çalışmaların ve uğraşmaların yorgunluğuna
rağmen, büyük Türkiye’mizin güzel geleceğine bir yapı taşı olabilmek için, ayazda kalmış
duygulara bir bahar gibi sokularak, ciğerpare çocuklarımızın yüreğine sevgiyle dokunup Kaf
Dağı’na kervan kaldıran öğretmenlerimizin günüdür. Bugünün Türkiye’sini bitmez tükenmez
sabrıyla, sevgisiyle büyük yarınlara taşımak için yüreklerinin buzlarını eritircesine aşkla,
şevkle çalışmakta olan öğretmenlerimizi saygıyla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.”
şeklinde konuştu.
Programın ardından, iki emekli öğretmene Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı tarafından
Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi. Program, Türk Sanat Müziği dinletisi, öğrencilerin tiyatro
gösterisi ve şiir okumalarıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4065.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Kayseri’de Öğretmenler Günü Coşkusu
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda tören
düzenlendi.24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen törene, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Đl Milli...
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törene, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz,

öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4066.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Öğretmenler Günü’nde Öğretmenlere Anlamlı
Hediye
Kayseri’nin Develi Đlçesi’nde hayırsever bir iş adamının yaptırdığı 20 yataklı öğretmen
evi açıldı.Açılışta, saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından halk oyunu düzenlendi. Burada bir...
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Açılışta, saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk
oyunu düzenlendi. Burada bir konuşma yapan hayırsever iş adamı Muammer Bakkaloğlu,
öğretmenliği insanlık adına ulvi bir meslek olduğunu söyleyerek, “Öğretmenlik, ülke
yönetmek gibi, doktorluk gibi, bilim adamlığı gibi, öğretmenlikte insan odaklıdır. Canımızdan
çok sevdiğimiz çocuklarımızın eğitim ve öğretimini tamamlaması için öğretmenlere emanet
ediyoruz. Öğretmenlikte toplumda laik olduğu yere yükselecektir” ifadelerini kullandı.
“DEVELĐ-KAYSERĐ ARASI 20 DAKĐKA OLACAK”
Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Develi’ye yapılacak
yatırımlardan bahsetti. Karayel, “Hepimiz için bugün çok müstesna günlerden birisi.
Öğretmenler Günü’ne kavuşacağımız yarın itibari ile bugün onların adına burada çok güzel
bir öğretmen evi açıyoruz. Bu gelişme içerisinde Develimiz de nasibini alıyor. Ne kadar
imkanımız varsa vermeye alışalım. Vermekten daha büyük faziletli bir şey yok. Vermekte
Allah’ın lütfudur. Hepimizin bu topraklara vefa borcu var. Vefa borcumuzu nasıl ödeyeceğiz?
Đlim sahipleri ilminden verecek, para sahipleri parasından verecek. Siyasetçiler katkı
sağlayacaklar. Gelerek eksikleri ne ise onları tespit edecekler. Develi’de 32 metre genişliğinde
duble yol olacak. Develi ile Kayseri arası 20 dakikaya düşecek. Sıcak asfalt olacak. Kayseri
Master Planı ile birlikte Develi’de istifade edecek” şeklinde konuştu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, Kayseri’nin hayırseverlikte yarıştığını kaydetti.
Hayırseverlikte tatlı bir yarış olduğunu söyleyen Düzgün, “Kayseri hayırseverlik olarak
birçok vilayetimize örnek olan şehirlerin başında geliyor. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine
burada sosyal tesislerimizin ve eğitime yönelik okullarımızın açılışını gerçekleştirmiştik.
Sağlık merkezlerinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de Öğretmenler Günü’nün arifesinde
öğretmenlerimize en güzel hediye olarak açıyoruz. Kayseri bu konuda o kadar cömert ki
Kayseri’de çok güzel bir tatlı yarış var. Gerçekten şimdiye kadar hiçbir vilayette görmediğim
hayırseverliğin örneklerini görüyorum” dedi. Heyet daha sonra açılış kurdelesini kestikten

sonra Muammer Bakkaloğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nu gezerek, yetkililerden
bilgi aldı.
Açılışa, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları, AK Parti Kayseri Đl Başkanı
Ömer Dengiz, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ve davetliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4067.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Beyza’ca Sorular’ın üçüncü konuğu Şüheda
Aydın oldu
Beyza’ca Sorular’ın üçüncü konuğu Şüheda Aydın oldu. Nam-ı diyar Şüşütown. Kendisi ile
boğaza nazır yaptığımız röportajımızdan umarım sizde benim kadar keyif alırsınız.
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Beyza’ca Sorular’ın üçüncü konuğu Şüheda Aydın oldu. Nam-ı diyar Şüşütown. Kendisi ile
boğaza nazır yaptığımız röportajımızdan umarım sizde benim kadar keyif alırsınız.
ِ َ ِ ا َّر
ْ ِْــــــــــــــــــــــ ِ ا ِا َّر
Öncelikle röportaj köşeme hoşgeldin. Kendini tanıtır mısın? Şüheda Aydın kimdir?
Teşekkür ederim. Ben 5 ekim 1990 Đstanbul doğumluyum. Bir erkek kardeşim var.
Kartal Anadolu Đmam-Hatip Lisesi mezunuyum. Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans
bölümünü, yan dal olarak da Siyaset Bilimini bitirdim. Bizim zamanımızda başörtüsü
sorunu ve kat sayı problemi devam ediyordu. Başörtüsü konusunda rahat olacağım için
Bilgi Üniversitesini tercih ettim. Çok şükür başörtüsü konusunda sıkıntılara maruz
kalmadım. Đşime başladıktan sonra ise moda eğitimleri almaya başladım. Şuan
nişanlıyım.
Hakkında yaptığım araştırma da Fransız okulu Esmod'da moda tasarımı eğitimi aldıktan sonra
Ünlü drapaj ustası Nil's Christian'ın öğrencisi olduğunu gördüm. Moda Yönetimi, Sinema ve
Tv için Kostüm Styling ve Ayakkabı Tasarımı eğitimleri de aldıktan sonra Lc Waikiki'de
Kadın Grubu Tasarım ve Satınalma departmanın da stajını tamamlamışsın. Şuan için son
olarak da “klasiğin içinde eğlence” misyonuyla kendi markanı, “Şüşütown”
markasını kurmuşsun. Peki “Şüşütown” ismi nereden çıktı? Neden Şüşütown?
Şüşütown'ın keyifli bir hikayesi var aslında. Đsmim Şüheda, uzun zamandır yakın
çevremde Şüşü lakabım olmuştu. Annem bile bazen Şüşü der bana. Town ise "Sugar
Town" isminde yabancı bir şarkının nakarat kısmından geliyor. Ben önceleri internette
nickname olarak kullanmaya başladım Şüşütown’ı. Đşime başlarken marka ismi
aramadım. Đsim düşünme payım hiç olmadı. Eğer benim bir markam olacaksa bunun
ismi "Şüşütown" olmalıydı.

Hakkında araştırma yaparken Satürn'e olan ilgin dikkatimi çekti. Satürn'ün neyi sana farklı
geliyor?
Bence Satürn'ün diğer gezegenlere göre çok estetik bir yapısı var. Biraz farklıdır ya
Satürn... Çok eğlencelidir bir kere. Sanki halkasında yer bulabilirmişim gibi
hissediyorum. Kendince invizaya çekileceği yerleri vardır insanların. Herkesin bir
ütopyası vardır. Benim için de Satürn öyledir işte. Tamamen kendi alanım, kaçış yerim
gibi hissediyorum, böylece Şüşütown benim mutlu olduğum yer oluyor.
Global Üniversiteli Girişimcilik Yarışması Sosyal etki kategori birinciliği ardından, Askon
Ekonomi ödülünü Başbakanımızın elinden aldığını biliyoruz. Kendindeki bu girişimci yönünü
ne zaman keşfettin? Kendi adına yaptığınız ilk iş neydi?
Aslında tam olarak ne zaman keşfettim bilmiyorum. Küçükken pazara çıkıp birşeyler
satmışlığım bile var. Eviminizin tam önünde kurulurdu pazar bu yüzden güvenilirdi.
Pazardaki tencereci amca yanında bana yer açardı. Onun yanına koyar, ufak tefek
şeyler satardım. Öyle öyle başladı. Annemin işlerine yardım ederdim genellikle.
Sen bir işe başlayacağın zaman ya da hayalini kurduğun zaman çevrendekiler nasıl tepki
veriyor?
Genelde desteklediler. Đlk başladığımda "Helal olsun. Okurken birşeyler yapmaya
başladı" şeklinde tepkiler aldım. Đlk başlarda para kazanamasam da böyle bir şeye
cesaretlenmemi takdir ettiler. Aksini düşünen olduysa da bilmiyorum.
Gözlemlediğin kadarıyla sence neden insanlar kendileri cesaretlerini toplayamıyorlar da
cesaretlendirmek gerekiyor?
Evet, gerçekten insanlar cesaretsiz bu konuda. Belki geleneksel olarak nasıl
büyütüldüğümüzle alakalıdır. Ben bu konuda şanslı olanlardanım. Ailemin girişimci
yönünden dolayı bir işe başlamak bana korkunç gelmiyor. Đnsanlar teşvik eden birilerini
bulamadıkları için ceraset edemiyorlar.
Đşlerinden bahsedelim birazda. Şüşütown ilk olarak ne satmaya başladı ve şuan nasıl bir yolda
ilerliyor?
Şüşütown’un ilk ürünü şallardı. Sosyal medyayı daha aktif olarak kullanıyordum o
zamanlar. Düz şalların moda olduğu zamanlardaydı. Đşimden önce annemin atölyesinde
kendime diktiriyordum ve resimlerde görüp nerden aldın diye soruyorlardı. Daha sonra
annemin teşviğiyle üretimini yapıp satmaya karar verdim. Birden bu kadar
büyüyeceğimi tahayyül edemedik, farkında olmadan bir açığı farklı şal yapısıyla
kapatmış oldum. Böylelikle ilk şallarımı satmaya başladım. 2 yıl boyunca hiç reklam
yapmadan, viral olarak çok tık aldı. Tamamen insanların birbirlerine tavsiyeleriyle
yayıldı. Şallardan sonra baktım gerçekten bu iş tutuyor, keyif de aldığım için "ben bu
yolda yürümeliyim" dedim. Sonrasında eğitimlerini almaya başladım. Resim çizmeye
bir ilgim var ama profesyonel değildim. Bir işi yapıyorsam, her zaman tam yapma
taraftarıyım. O zamandan sonra eğitimlerini almaya başladım. Önce kaba taslak
çiziyorum, sonra bilgisayarda modelleri çiziyorum. Böylelikle ürünlerimin çeşitlerini
genişletmeye başladım. Etekler, ceketler, tunikler derken şuan hemen hemen herşeyi
yapıyorum. Genellikle hazırgiyim yapıyorum, günlük tarasımlar. Arada abiye
koleksiyonları da yapıyorum. Şuan yeni ürünler yayınlanmak üzere. Ürünlerim dışında
"Geleneksel Şüşütown buluşmaları" yapıyoruz. Bayanlara özel. Sohbet, muhabbet,
hediyeleşme yapıyoruz. Girişimci olarak herhangi bir işin ucundan tutmuş genç kızlar
olarak sırayla konuşmalar yapıyoruz. Birbirimizi tanıyıp destek oluyoruz. Olumlu
dönüşler aldık, teşvik edici olduğuna dair. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek
Allah izin verirse. Atölyemiz yenileniyor ve showroom açıyorum yakın zamanda. Bu
şekilde, tesettür çizgisinden ayağım kaymadan Şüşütown ile devam etmek istiyorum.
Tesettürün gidişatı ile ilgili ne düşünüyorsun? "Tesettür modası" konulu tepkileri doğru
buluyormusun?

Açıkcası ben çok tepki almıyorum. Kendim de dikkat ettiğim içindir diye düşünüyorum.
Başkaları için konuşacak olursak insanlar aşırı sert tepkiler alınca da üzülüyorum
açıkcası. Kalp kırmak, ulu orta insanlara hakaret etmek de günah. Daha düzgün bir
dille söylenebilir. Ama evet, tesettürde bir bozulma var. Biraz cehaletten kaynaklı,
tesettürün ölçütlerini tam bilmiyorlar belki, belki de aşırı tepki alanlar tesettürlüyüm
demiyorlardır zaten. Sanırım bu tartışmayı durdurmak adına tesettür öncüsü olarak
görmeyip "tarzları bu şekilde, giyim tarzları bu" diye düşünülebilir. Bilinçli bir
tesettürlü, kötü diye nitelendirdiklerini yapmaması gerektiğini bilir. Şahsen ben, moda
diye vicdanımın rahat etmediği bir tasarımı insanlara satmaya çalışmam.
Eşarp üretimine ve satışına başladıktan sonra eğitimini almamış olsaydın bu şekilde düzenli
büyüyebilir miydin?
Eğitimin beni geliştirdiğini düşünüyorum. Yani önceden 3-4 tane kumaş çeşidi
biliyorduysam şimdilerde hemen hemen her çeşidi biliyorum. Bir koleksiyon nasıl
hazırlanır, hangi kumaş neye gider bunları biliyorum. Bu konuda bilgim arttı. Bir işi
yapıyorsan o işin hakkını vermek gerekiyor. Eğitim almasam ben kendim rahat
edemezdim.
Şıklık sadelik diyorsunuz. Đşinin ehli insanlar bu şekilde söylüyor ve insanlarda "evet
sadeliktir" diye kabul edip, tastikliyorlar. Ama uygulama da bu böyle olmuyor.
Abartabildikleri kadar abartıyorlar. Neden bu böyle?
Bizim halkımızda şatafat var, bu kültürel yapımız ile alakalı. Benim bu sadelik algımın
yine aile ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bizim evimiz çok sadedir. Ben varaklı
mobilyalarda büyümedim, bunlar tarzım değil. Her zaman en sade olmak en şık
olmaktır.
Şimdilerde görüyoruz. Genç kızlarımız özel günlerinde eşarplarını arkadan bağlıyorlar. Dini
boyutu belli olduğu için dini boyutunu geçiyorum ve tasarımcı gözüyle cevap vermenizi
istiyorum. Bunu siz güzel buluyor musunuz? Güzel olması açısından yapılıyorsa bunun
gerçekten hoş göründüğünü düşünüyor musunuz?
Ben tasarımcı gözüyle beğenmiyorum, tülbenti arkadan bağlamaya benziyor.
Muhtemelen insanlar daha rahat etmek için tercih ediyorlar, ama bence kesinlikle hoş
görünmüyor. Tesettüre kesinlikle uygun değil zaten. Özel tercih olarak görmek lazım.
Kadınların para kazanmasından erkekler rahatsız olur. Seni bu konuda durdurmak isteyen
oldu mu? Olmadığı da hissediyorum :)
Genele baktığımızda erkeklerde böyle bir durum görülebiliyor. Benim fikrim, bunun
yıkılmaya başladığından yana. Beni bu şekilde durdurmak isteyen olmadı, sakıncalı bir
işim olmadığı için olsa gerek. Ayıp değil, günah değil sonuçta yaptığım iş. Emeğimin
doğrultusunda bir iş yapıyorum.
Sayın Başbakanımızın elinden ödül alıp, kısa süreli de olsa tanışma fırsatı buldun. Gençleri,
özellikle bayanları girişimcilik yönünde desteklediğini biliyoruz. Kendisi ile tanışamamış biz
gençlere onu nasıl anlatırsın? Samimi miydi?
Ben ödül almaya giderken ödülü Başbakanımızın vereceğini bilmiyordum. Gittiğimde
inanamadım, çok heyecanlandım tabi. Kendisi bana özel ilgi görserdi. Tek genç ve tek
bayan ben olduğum için. Törende olacağını bildiğimden eşi Emine Hanim için şal hediye
götürmüştüm. "Bana yok mu hediye?" diye espiri yaptı. Güzel bir anıydı. Çok
samimiydi. Bir kaç dakikada olsa tanıştığım için mutlu oldum. Sesini hiç mikrofonsuz
dinlememiştim, değişik oldu benim için.
Bütün röportajlarında annenden bahsettiğini görüyoruz ki burada da annenin desteğinden
bahsettin.
Benim annem tam bir annedir. Kendi de kendi işinin sahibi olarak çalışıyor, ama bizi
hiç ihmal etmezdi. Đş yeri evimize çok yakın, her şeyimizle ilgilenirdi. Đşi var diye bizi
yalnız bırakmazdı. Herşeyim annem benim. Çok cesaretlendirdi. Baba da çok önemlidir,

ama annneyle daha çok vakit geçirildiğinden olsa gerek anne daha farklı.
Diğer annelerde ne eksik peki sence? Senin annen seni başarıya teşvik etmiş. Gözlemlediğin
kadarıyla diğer anneler neden yapamıyor?
Annelerde de bence özgüven eksik. Sırf anne oldukları için bile bence kendilerine
güvenmeliler. Sonuçta başka bir canlının sorumluluğuna sahipsin.
Çocukken
annenin
başka
şeylerle
uğraşmasından
rahatsız
olur
muydun?
Genelde bizi de yanında götürürdü. Bize göre ayarlardı. Bizi de ciddiye alıyor diye
mutlu olurduk. Đşi de o yüzden öğrendik belki.
Dernekler de, yardım kuruluşlarında da çeşitli faaliyetlere katılıyorsun. Đnsanların ilgisini
katkısını beğeniyor musun?
Đnsanlar elinden geldiğince yardımcı oluyorlar şeklinde görüyorum ben. Katkılarını,
ilgilerini beğeniyorum ben. Yeterli diyemem, ama herkes gönlünden kopanı yapıyor.
Yapmalılar da. Hayat iyi, hoş devam ediyor, ama ihtiyacı olana yardım etmek bizim
görevimiz.
Allah
yardım
edenlerin
sayılarını
arttırsın
inşallah.
Son olarak neler söylemek istersin?
Gençler kesinlikle korkmasın. Herkesin içinde bir kıvılcım vardır. O kıvılcımı
söndürmeye çalışmak yerine, cesaret edip genç yaşlarında denesinler. Batarlarsa da
genç yaşlarında batarlar, tecrübe ettikçe geri toparlanırlar Allah'ın izni ile.
Çok teşekkür ederim. Kayseri seni yakından tanımış oldu. Başarılarının devamını diliyorum.
Umarım seni çok daha güzel yerlerde görürüz. Rabbim yolunu açık etsin. Amin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4068.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

DUÇGED’DEN DÜZELTME:
20 Kasım Çarşamba günü ĐHA’nın servis ettiği ve birçok yerel gazete ve internet sitesinde
yayınlanan “Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği’nden Eğitim Bir Sen’e ziyaret” haberinde
yapılan bazı yanlış ifadelerin yer alması dolayısıyla bu haberi düzelterek yayınlıyoruz.
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Ali Yüksel için Şeyhülislam emeklisi ifadesi, Sadullah Kavak için Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un danışmanı, Av. Faruk Karakaya’nın Genel Başkan
Danışmanlığı ibareleri düzeltilerek haber tekrardan yayınlanmaktadır. Kamuoyuna
duyurulur.
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı eski Genel Başkanı, Avrupa’nın Şeyhülislam’ı seçilen Dünya
Çocuk ve Gençlik Derneği Onursal Başkanı, Başbakanlık baş müşavirliğinden emekli Ali
Yüksel ile Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kavak, Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Kayseri’yi ziyareti esnasında Ali
Yüksel Bey’e mihmidarlık yapanSadullah Kavak Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği
(DUÇGED) Genel Başkan Danışmanı Av. Faruk Karakaya ve DUÇGED Kayseri Đl Başkanı
Murat Bi Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Ali Yüksel, ziyarette yaptığı konuşmada, ''Đnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır,
inancı ve prensibiyle yola çıkan derneğimiz; farklı kültürlere ve uluslara ilham kaynağı olan
Medeniyetimizden hareketle, geçmişten aldığımız inanç ve güçle, geleceğimize ve
yarınlarımıza dair projelerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirme azim ve kararlılığındadır.
Hedef kitlemiz çocuk ve genç; muhatap kitlemiz ise önce Türkiye, sonra tüm Dünya'dır.
Kamuoyunda bilindiği üzere derneğimiz, aktif çalışmalarını olanca hızıyla sürdürmektedir.
Amaç ve misyonlarımızda belirlendiği üzere çocuklara ve gençlere ışık olabilmek amacıyla
yaptığımız çalışmalarda bize katkıda bulunmak isteyen, istek veya önerisi olan değerli
dostlarımız bize ducged@gmail.com ve adresinden ulaşabilirler" dedi.
Ziyaretten çok memnuniyet duyduğunu belirten Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan da "Çok hayırlı bir iş yaptığınız ortada. Đnsanımıza, ülkemize, milletimize yapılacak
her hizmete destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4069.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

CĐDDE'DEN MEKTUPLAR BEN DE
ĐBRAHĐMĐN BĐR KUŞU MUYUM
Rabbimin bana inayeti ve hidayeti ile kendime, kendi hayatıma, insanlara ve insanların
hayatlarına DĐRĐLĐŞ FELSEFESĐ ile bakmaya gayret ediyorum. Artık insanoğullarını iki
kısma ayırıyorum: Diriler ve Meyyit-i müteharrikler… Diriler nefsin arzu ve isteklerine
kapılmayıp, onu Rabb teâlânın istediği tarzda istihdam edenler… Meyyit-i müteharrikler ise
nefsin arzu ve isteklerine ket vuramayıp kendilerine verilen akıl ve iradeyi meyilli olduğu
istikametin tersine sürüp, böylece adeta bir hayvan, bir bitki gibi tek dünya hesabıyla
yaşayanlar. Yani kımıldayan ölüler…
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Değerli okur
Rabbimin bana inayeti ve hidayeti ile kendime, kendi hayatıma, insanlara ve insanların
hayatlarına DĐRĐLĐŞ FELSEFESĐ ile bakmaya gayret ediyorum. Artık insanoğullarını iki
kısma ayırıyorum: Diriler ve Meyyit-i müteharrikler… Diriler nefsin arzu ve isteklerine
kapılmayıp, onu Rabb teâlânın istediği tarzda istihdam edenler… Meyyit-i müteharrikler ise
nefsin arzu ve isteklerine ket vuramayıp kendilerine verilen akıl ve iradeyi meyilli olduğu
istikametin tersine sürüp, böylece adeta bir hayvan, bir bitki gibi tek dünya hesabıyla
yaşayanlar. Yani kımıldayan ölüler…
Bunu bildim bileli Đbrahim Peygamber de benim için ayrı bir kategorinin yani DĐRĐLĐŞĐN
sembolü oldu. Nuh’tan su olmayan yerde sefine yapma formülünü, Yahya’dan hayatın nasıl
hayatlanacağını, Musa’dan kendinden olanlarla savaşın kendinden olmayanlarla savaşmaktan

daha zor olduğunu nasıl görmüşsem Đbrahim’den de kelimelerle imtihanı, ölülerin, ölü
şehirlerin nasıl dirileceğini öğrenmeliydim.
Rabb teâlâ nasip etti, eşimin görevi nedeni ile Mekke’ye yakın mesafedeki Cidde şehrine
yerleştik. Bu toprakları özyurdum olarak görmeyi Sezai Karakoç’tan öğrenmiştim. Onun
kadar yürekli olamadığım için “Ben kendi özyurduma pasaportla gitmem” diyemedim. (Sezai
Karakoç özyurduna pasaportsuz gideceği günlere olan inancı ile halen gitmiş değil). Đşte
Kayseri’de yaşadığım anlar, gerçek hayattan çalınmış saatler gibiydi bana… Arşınladığım
topraklar ayaklarımdan başlayarak yiyiyordu adeta beni… Ben doğduğum ve büyüdüğüm
memleketimde gurbeti belki sürgünü yaşıyordum.
Cidde’ye adım atar atmaz rivayetlere göre ilk insan Âdem’in eşinin cennetten çıktıktan sonra
bu topraklara indiğini, Âdem’i aramaya bu topraklarda başladığını bilmenin kendimle
bağlantısını kurmaya çalıştım. Âdemin eşi rivayetlere göre kaburgasından yaratıldığı
Âdem’ini nasıl aramışsa ben de yaradılış sebebimle arama giren mesafeleri burada tüketmeli
ve kulluk sırrına erebilmeliydim.
Çarşamba günü sabah namazında Cidde’deydik. Perşembe gecesi ise Mekke’ye yol alıyorduk.
Taa Kayseri havaalanında başlayıp, Đstanbul’da yoğunlaşan Đbrahim’in bir kuşu olmak
farkındalığı beni sağ tarafımdan yakalamıştı. Ve beynimi sallayan bir ürperti olarak arabada
da devam ediyordu. Üstad Karakoç’un Kıyamet Aşısı izahı bu kadar nirengi bir noktadan
yakalamamıştı beni. “Ya Mekke’ye varamadan ölürsem!” Uzak yollardan, yakın yollardan,
yürüyerek ya da binekle Đbrahim’e doğru koşmak… Dirilerek koşmak… Koşarken dirilmek…
O çok kızdığım, Mekke’nin parsellenip makinalarla üleştirilmesi, yüksek gökdelenlerle esas
silüetine darbe vurulması bile garkolduğum deryadan çıkaramadı beni. Ben bir kuştum.
Đbrahim’in çağrısı gelmişti kulağıma. “Bir vakıt da Đbrahim: «Ya Rabbi göster bana ölüleri
nasıl diriltirsin?» demişti, «Đnanmadın mı ki? buyurdu, «Đnandım velâkin kalbim iyice
yatışmak için» dedi, öyle ise, buyurdu: Kuşlardan dördünü tut da onları kendine çevir, iyice
tanıdıktan sonra her dağ başına onlardan birer parça dağıt sonra da çağır onları sana koşa koşa
gelsinler; Ve bil ki Allah hakikaten azîzdir, hakîmdir.” (Bakara 260 Elmalılı) Ben, bizler,
bütün insanlık dirilişe muhtaç ruhlardık. Ruhu, aklı, gözü, kulağı, beldesi, sokakları, sofraları
betonlaşmışlara bir diriliş nefhası gerekiyordu. Ve bu nefha her daim Đbrahim makamından
tüm âleme ılıman rüzgârlarla ulaşıyordu.
“Şunu da hatırda tutun ki bir vakit Đbrahim’i Rabbı bir takım kelimat ile imtihan etti, o onları
itmam edince «Ben seni bütün insanlara Đmam edeceğim» buyurdu «Ya Rabbi zürriyetimden
de» dedi, buyurdu ki benim ahdime zalimler nail olamaz… Ve o vakit beyt-i şerifi insanlar
için dönüp varılacak bir sevabgâh ve bir darüleman kıldık -siz de makamı Đbrahim’den
kendinize bir namazgâh edinin- ve Đbrahim ve Đsmail’e şöyle ahd verdik: Beytimi hem tavaf
edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem rükü ve sücude varanlar için tertemiz
bulundurun… Ve o vakit Đbrahim «Ya Rabb burasını emin bir belde kıl ve ahalisini enva-ı
semerattan merzuk buyur, «Allah’a ve Ahıret gününe iman eyleyenlerini» dedi, buyurdu ki
«Küfredeni dahi merzuk eder de az bir zaman hayattan nasib aldırırım ve sonra ateş azabına
muztar kılarım ki o ne yaman bir inkılâbtır…Ve o vakit ki Đbrahim beyitten temelleri
yükseltiyordu Đsmail’le birlikte şöyle dua ettiler: Ey bizim Rabbımız kabul buyur bizden,
daima işiten, daima bilen sensin ancak sen… Ey bizim Rabbımız, hem bizi yalnız senin için
boyun eğen müslüman kıl ve zürriyetimizden yalnız senin için boyun eğen bir ümme-i
müslime vücuda getir ve bizlere ibadetimizin yollarını göster ve tevbe ettikçe üzerimize
rahmetinle bak öyle tevvab, öyle rahîm sensin ancak sen… Ey bizim Rabbımız hem de onlara
içlerinden öyle bir peygamber gönder ki üzerlerine ayatını tilâvet eylesin ve kendilerine kitabı
ve hikmeti ta'lim etsin ve içlerini dışlarını temiz paklasın, öyle azîz öyle hakîm sensin ancak
sen…” (Bakara 124-125-126-127-128-129 Elmalılı)

Efendimiz ( aleyhissalatû vesselâm) nasıl onun duası ise ben de nacizane şu ayetle yer
buluyordum kendime: “Doğrusu insanların Đbrahim’e en yakını her halde onun izince gidenler
ve şu Peygamber ve iman edenlerdir, Allah da mü'minlerin velîsidir”(Ali imran 68 Elmalılı)
Ve dostlar; Đbrahim’e yakın olup olmadığım sorgusunun şiddeti, ya nasip değilsemin ürpertisi
ile son bir aydır dilime dolanan ezgiyi mırıldanıyorum: Hararet nardadır, sacda
değildir.Keramet başdadır, tacda değildir... Her ne arar isen kendinde ara… Kudüs’te
Mekke’de Hacc’da değildir…
Bu karmaşık duygularla harem-i şerifin dibinde buluyorum kendimi. Eşim “kapat “diyor
gözlerini. Aç demeden açma. Ve ilk duanı planla… ‘Ne hacet’ diyorum içimden, ‘nasip
olacak mı ki? Ya ben daha merdivenlerdeyken kendi kıyametimi yaşarsam. Ya tam bir adım
kalmışken geliverirse ecel. Nasip mi ki?’ Titriyorum. Attığım her adım ölümden çalınmış
birer nefes olup ayaklarımı yerden kesiyorlar. Bu diyorum eğer bana nasipse muazzam bir şey
olacak. Bir daha asla yaşanmayacak bir ilki yudumlayacağım. Đbrahim’i merak ediyorum.
Ellerini yukarı kaldırmış dua eden bir beyaz sakallı hayal ediyorum, saçı ve sakalı diriltici
soluğun rüzgarıyla ile savrulan bir beyaz sakallı… Kuşlar uçuşuyor ona doğru vadilerden ve
ovalardan, irili ufaklı rengârenk kuşlar… Gökdelenlere kanatları takılanlar da var, öyle
kolayca sıyrılıp gelenler de. Çocukluğumda yaşlı teyzelerin konuşmalarını hatırlıyorum. “Nasip oldu gittin hacım. Biz de gideydik keşke! -Çağırmazsa gidemen ki.” Meğer yaşlı
teyzeler çağrının ne olduğunu bilirlermiş, o çağrıyı beklerlermiş.
Đbrahim’in torunu Hz.Muhammed’in (S.A.V) adımladığı bu yolları (tüm betonlaşmaya
rağmen) adımlamanın cezbesindeyim. Sanıyorum ki Bilâl, Ebû Zerr de yürüyor benimle.
Zeyd’in nefesi geliyor enseme. Hatice elinden tutmuş Fatıma’nın, etekleri savruluyor. Ali
elimden tutmuş sanki, Ebû Bekir’in tilaveti geliyor kulaklarıma.
Eşim “sakın” diyor yine “sakın ben aç demeden açma gözlerini.” ‘Rabbim açmama yardım
etsin gözlerimi diyorum, yoluna mıhlasın bakışlarımı, eğri yollara hasretmekten korusun
görme melekemi. Keşke hep böyle kapalı kalsa gözlerim. Yüreğimle görsem hayatı.’
Son adımlarla beraber sağımdan solumdan iç çekişler duyuyor ve anlıyorum Kabe’nin tam
karşısında olduğumu. ( devamı gelecek ĐNŞALLAH)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4070.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Özel Gül Yurdu Açıldı
Kayseri Özel Gül Erkek Öğrenci Yurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
katılımı ile açıldı.Şefkat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Gençlik
Konfederasyonu işbirliği ile yapımı tamamlanan Özel Gül Erkek..

24 Kasım 2013 Pazar 17:44

Kayseri Özel Gül Erkek Öğrenci Yurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
katılımı ile açıldı.

Şefkat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Gençlik Konfederasyonu işbirliği ile
yapımı tamamlanan Özel Gül Erkek Öğrenci Yurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın katılımı ile açıldı. Açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından tanıtım filmi izlendi. Açılışta bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, yapılan yurtlarda birçok kişinin emeği olduğunu söyledi. Yurtların ticari bir yer
olmadığının altını çizen Yıldız, “Bu yurtlarda birçok kişinin emeği var. Belçika’da bu tür
hizmetler yapan arkadaşlarımızdan dinledim. Özellikle tinercilerin uyuşturucu müptelası olan
kardeşlerimizin, içki müptelası olan kardeşlerimizin özellikle bu kötü alışkanlarından
giderilmesi ile alakalı hem gençlik merkezlerinin hem de okuma salonlarının çok fonksiyonu
ve birçok etkisi var. Biz kamu olarak şuan da 310 bin tane öğrencimizi kamu yurtlarında
barındırıyoruz. 2015 yılının sonuna kadar inşallah bu sayıyı 450 bine çıkartmaya çalışacağız.
Yalnızca kamu bütçesi ile bunlar olmuyor. Eğer siz bu yurdu buraya yapmışsanız kamunun
üzerinde ki bir yükü de almış oluyorsunuz. Bunlar ticari müesseseler değil. Hangi yurt
yapılıyor olursa olsun para kazanmak gayesi ile yapılamıyor burada. Đçinde hayır var, hasenat
var, fakiri var, zengini var ama sonunda buraya ihtiyaç sahibi olan insanlar var” ifadelerini
kullandı.
Bakan Yıldız, daha sonra heyetle birlikte yurdu gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4071.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Bakan Yıldız Nikah Şahitliği Yaptı
Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 tesisin açılışını gerçekleştiren Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un şahitliğini
yaptığı çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı...
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Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 tesisin açılışını gerçekleştiren Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un şahitliğini
yaptığı çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki kıydı.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde yer alan
her semte pazaryeri ve sosyal tesis yaptıklarını ve bugün Osmanlı mahallesinde 3 yatırım
açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Osmanlı Mahallesi Kapalı Semt Pazaryeri, Düğün Salonu ile 200 araçlık otopark ve Çevre
düzenleme çalışmasının açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Milletvekilleri Sadık Yakut, Ahmet Öksüzkaya , Đsmail Tamer ve Yaşar Karayel,
Kayseri Valisi Vekili Erdoğan Aygenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Hacılar

belediye Başkanı Ahmet Erdem, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đncesu Belediye
Başkanı Zekeriya Karayol AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, Kesob Başkanı Mustafa Alan, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim
Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.
Đlçe sınırları içerisinde Melikgazilileri ilgilendiren ve kamu tesis ile ortak kullanım alanlarına
büyük önem verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Osmanlı mahallesin de hem
semt pazaryeri hem de bu bina ile bitişik olarak düğün salonu inşa ettik. Düğün salonu bölge
halkı için çok önemli idi. Çünkü nişan, düğün gibi sosyal toplantılar için şehir merkezine
geliyorlardı. Şimdi ise Osmanlı, Selçuklu ve Danışmentgazi Mahallelerine dolayı ise 70 bin
nüfuslu bir yerleşim alanına hizmet verecektir. Pazaryeri ise üstü kapalı olup çok amaçlıdır.
Çünkü Melikgazi pazaryerleri çok amaçlıdır. Haftanın bir günü semt Pazar yeridir. Diğer
günler kapalı basketbol sahası, üstü kapalı otopark, kurban kesim yeri gibi ihtiyaçları da
gidermektedir. Bu iki tesisin çevresinde ise 200 araçlık açık alan otopark ile bahçe
düzenlemesi yapıldı. Kısacası üç ayrı yatırım halkın hizmetine sunulmaktadır Đlçe sınırları
içerisinde halkın sorununu çözmek ve huzurlu bir yaşamı için belediye olarak görev
başındayız. Hizmet sunumunda sorunu ve talebi bir başka kurum ve kuruluşa havale etmeyiz.
Yasal görevlerimiz arasında ise yerine getiririz. Burada olduğu gibi hizmetler zincirini
tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Mahallesi Kapalı semt pazaryerinin 2 bin 580 m2
olduğunu ve betonarme ile çelik konstrüksiyon yapım sistemi ile inşa ayrıca düğün salonunun
240 kişilik olduğunu kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Türkiye’nin büyüdüğünü ve geliştiğini
ancak Kayseri’nin daha çok büyüdüğünü ve geliştiğini, çalışmalarının örnek alındığını ve
Kayseri Modeli kavramı ile belediye çalışmaların adeta ders konusu olduğunu ifade ederek “
Belediye çalışmaların temelinde dayanışma ve işbirliği vardır. Önemli olan hizmetin
yapılmasıdır. Kimin yaptığı değildir. Tıpkı burada olduğunu gibi burada DSĐ, Büyükşehir,
Kaski, Telekom, TEK, Kayserigaz gibi birçok kurum beraber bu çalışmayı gerçekleştirmiş.
Melikgazi belediyesine bu çalışmadan dolayı kutluyorum” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Taner Yıldız konuşmasında Kayseri belediyelerinin
geleceğe yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine
getirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm projesi içerisinde Belediye
yatırımları ile Kayseri’nin fiziki yapısı değişmiştir. Belediye yatırımları ile halkın sosyal,
kültürel, sportif ve eğitimsel hayat standartlarının da yükseldiğini olmuştur. Eskiden yol ve
kaldırım isteyen mahalleliler şimdi spor salonu, fitnes salonu, sosyal tesis ve büyük ölçekli
parklar talep etmektedir. Bu gelişimin bir göstergesidir. Melikgazi belediyesi okul yapıyor,
sağlık merkezleri tahsis ediyor, taşkın su kanalları inşa ediyor, Çok amaçlı kapalı semt
pazaryerleri inşa ediyor. Hizmet için bunu görev olarak kabul ediyor ve halkın hizmetine
sunuyor. Bundan dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’ı tebrik ediyorum” Açılış Töreninde
Kesob Başkanı Mustafa Alan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a esnaflara
yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı plaket verdi. Osmanlı, Danışmentgazi ve Selçuklu
Mahalle Muhtarı da Büyükşehir belediye başkanı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşşekür plaketi takdim ettiler.Melikgazi Belediyesinin temel
atma, açılış ve törenlerin vazgeçilmez ikramı olan Aşure vatandaşlara ikram edildi. Pazaryeri
açılışı sonrası Düğün Salonu’nun açılışı yapıldı. Düğün Salonu açılışında Hakan ve Emel
Ulaş’ın çiftin nikahları kıyıldı. Nikah şahitliğini Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner
yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un yaptığı törende Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki nikahı kıyarak çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4072.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Bünyan'da 24 Kasım Kutlaması
24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile Bünyan Köprü meydanında düzenlenen törende
Öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.24 Kasım Öğretmenler günü kutlamaları Bünyan
köprü meydanında ki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı....
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24 Kasım Öğretmenler günü nedeni ile Bünyan Köprü meydanında düzenlenen törende
Öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
24 Kasım Öğretmenler günü kutlamaları Bünyan köprü meydanında ki Atatürk anıtına çelenk
sunumu ile başladı. Sabah saat 10 da başlayan törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve
Đstiklal Marşı okundu. Bünyan'daki tüm okulların Bayrak ve flamalarının yer aldığı törende
Bünyan da görev yapan tüm öğretmenler ve okul müdürleri yer adlı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4073.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Burcu Güneş Konserine Yoğun Đlgi
Kayseri’de bir fabrikanın çalışanları için düzenlediği Burcu Güneş konseri yoğun ilgi
gördü.Kadir Has Kongre Merkezi’nde Orta Anadolu Mensucat Fabrikası (OAMF)’nın 60. yılı
dolayısıyla düzenlediği konsere, OAMF yönetim kurulu üyeleri,...
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Kayseri’de bir fabrikanın çalışanları için düzenlediği Burcu Güneş konseri yoğun ilgi gördü.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde Orta Anadolu Mensucat Fabrikası (OAMF)’nın 60. yılı
dolayısıyla düzenlediği konsere, OAMF yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Teksif Sendika Şube
Başkanı Tahir Horoz, fabrika çalışanları ile aileleri katıldı. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz’ın
yaptığı konserde ilk olarak sanatçı Serap Yenici sahne aldı. Yenici’nin seslendirdiği şarkılarla
ısınan dinleyiciler, sanatçıya alkışlarla tempo tuttu. Yenice’nin ardından sahne alan Burcu
Güneş, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Sanatçının neredeyse bütün şarkılarına eşlik

eden dinleyiciler, doyasıya eğlencenin tadına vardı. Birbirinden güzel parçalarını seslendiren
Güneş, dinleyenlere keyifli bir müzik ziyafeti yaşattı.
Konser kapsamında, davetlilere yiyecek ikramları olurken, aynı zamanda yapılan çekilişle
birçok kişiye çamaşır makinesi, ütü gibi hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4074.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Başkan Yıldırım’dan Eğitimcilere Müjde
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 10 yıldır öğretmenlerin hep yanında olduklarını
belirterek, “Türkiye’de uygulanacak 4 kampüs lise projesinden pilot illerden biride
Kayseri'de. Talas’ımızın Başakpınar mahallesinde planlaması...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 10 yıldır öğretmenlerin hep yanında olduklarını
belirterek, “Türkiye’de uygulanacak 4 kampüs lise projesinden pilot illerden biride
Kayseri'de. Talas’ımızın Başakpınar mahallesinde planlaması tamamlanan bölgede 10 bin
öğrenci kapasiteli kampus lise projesi yapılarak eğitime çok büyük katkı sunacak” dedi.
Başkan Rifat Yıldırım, gelenekselleştirilen öğretmenler günü programında ilçede görev yapan
eğitimcilerle yemekte bir araya geldi. Her alanda olduğu gibi eğitimin de yanında olduklarını
belirten Başkan Yıldırım, okulların fiziki kalitesinin öğretmenlerin çocuklara verdiği eğitimle
eşdeğer olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, “Eğitimcinin kendi mutluluğu dalga dalga
çocuklarımıza, çocuklarımızdan da bize geçecek” diyerek şöyle konuştu: “Eğitimcilerimiz ne
kadar mutlu olursa çocuklarımız, dolayısıyla da toplumumuz da o kadar mutlu ve huzurlu
olur. Talas olarak her alanda başarılıyız. Bugün, şehircilik başarısından ve eğitim kalitesinden,
düne göre daha ilerideyiz. Artık iki üniversiteli bir ilçeyiz, yakında bu üçe çıkacak.”
Bugün Talas’taki öğrenci sayısının 2004 yılındaki seçmen sayısı kadar olduğunun altını çizen
Başkan Yıldırım, eğitime sağladıkları katkıları şöyle anlattı: “Bundan sonra en büyük
hedefimiz, 10 bin öğrenci kapasiteli kampus lise programının hayata geçmesini sağlamak.
Allah’a şükür Başakpınar mahallesinde planlaması bitti, Milli Eğitim Bakalığı yatırım
programına gönderdik. Bu projeyle eğitim kurumlarının ortak problemi olan yoğunluk
çözülecek, liselerimiz burada toplanacak, onun dışındaki okulların hepsi Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün takdir ettiği yerlerde ilk ve ortaokul olarak devam edecek.”
Başkan Yıldırım, kampus lise projesinin hayata geçtiğinde Talas’ta okul probleminin
kalmayacağını ifade ederek, “Eğitimin ihtiyaçlarını her zaman geleceğe dönük olarak
çözmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle 3 okulumuzun ihalesi yapıldı. Dördüncü okulumuz için
bir hayırseverimizin desteği de büyük oranda tamam. Yani her yıl bir okulumuz daha eğitime
dahil olduğunda öğretmenlerimizin çalışma ortamı daha da iyileşecek.” diye konuştu.
Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker de öğretmenlerin yılda sadece bir gün değil her gün
hatırlanması gerektiğini kaydederek, “Biz eğitimcilerin her zaman yanında olan ve
desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Rifat Yıldırım'a tüm

öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bize teslim edilen
yavrularımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştirmek hepimizin görevi olmalıdır.
Bu doğrultuda Talas’ta elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım’a bize bugünü hazırladığı ve her zaman eğitime destek verdiği için teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
Programa Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker’in
yanı sıra, AK Parti Đlçe Başkanı Ragıp Dost, Talas Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde
Özgen, belediye görevlileri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4075.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Mhp Kadın Kollarından Anlamlı Öğretmenler
Günü Programı
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Đl Başkanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebetiyle Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Program düzenlendi. Programın ardından
MHP Kadın Kolları Đl Başkanı Sevim Koçyiğit...
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Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Đl Başkanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebetiyle Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Program düzenlendi. Programın ardından
MHP Kadın Kolları Đl Başkanı Sevim Koçyiğit tarafından hazırlanan Rölyef Sergisi, MHP Đl
Başkanı Mete Eke tarafından açıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebetiyle Program düzenlendi. Đl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen Programı MHP Đl
Başkanı Mete Eke, Belediye Başkan Adayları, Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş,
Dadaloğlu Vakfı Başkanı Necati Eravşar, Türk Eğitim Sen 1. Nolu Sendika Başkanı Ali
Benli, Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, Đlçe Başkanları ve çok sayıda partili
katıldı.
Programda ilk olarak salonu dolduranlar tarafından Andımız okundu. Andımızın okunmasının
ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.
Programın açılış konuşmasını yapan MHP Kadın Kolları Đl Başkanı Sevim Koçyiğit
Öğretmenlik Mesleği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
MHP Đl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşmada Gelecek nesillerin yetişmesinde,
olgunlaşmasında, fikir ve kanaat sahibi olmalarında hayati bir rolü olan öğretmenlerimizin,
aziz millet varlığı açısından taşıdığı önem hiçbir şeyle kıyaslanamayacaktır” dedi.
Eke konuşmasına şöyle devam etti;
Evlatlarımızın küçük yaşlarda başladıkları eğitim ve öğretim sürecinin her aşamasında;
öğretmenlerimizin göz nuru, şefkati, merhameti ve öğütleri belirleyici bir niteliktedir. Ancak
öğretmenlerimizin özverili ve gayretli çaba ve çalışmalarına rağmen, hala sorunlarının altında
ezildiklerini görmek bizim için son derece üzüntü vericidir. Şurası tartışmasız bir gerçektir ki;

yüksek idealleri kafasında taşıyan, belirlediği kutlu hedeflere ulaşmak için çok mücadele
veren bir yönetim anlayışının her şeyden önce geleceğin mimarı öğretmenlerini memnun ve
mutlu etmesi lazımdır “dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Müzik Dinletisi yapıldı. Program Büyükşehir, Melikgazi,
Kocasinan ve Talas Belediye Başkan Adaylarının geçmiş dönemlerinde öğretmenliklerine
yapan öğretmenlerine çiçek takdimi ile son buldu. Programda MHP Kadın Kolları üyeleri,
Emekli Öğretmen olan MHP Kadın Kolları Đl Başkanı Sevim Koçyiğit’e çiçek takdimi ile
devam etti.
MHP Kadın Kolları Tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü Programı, yaklaşık 40 rölyef
çalışmasının bulunduğu serginin açılışı ile devam etti. Serginin açılışını MHP Đl Başkanı Mete
Eke yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4076.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Genel Müdür Avda Hayatını Kaybetti
Kayseri’de Klas Net Fırınları’nın Genel Müdürü çıktığı avda hayatını kaybetti.Edinilen
bilgiye göre Klas Net Fırınları’nın Genel Müdürü 65 yaşındaki Hüseyin Fikret Güneşkuter’in
arkadaşları ile birlikte Yahyalı’ya ava...
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Kayseri’de Klas Net Fırınları’nın Genel Müdürü çıktığı avda hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Klas Net Fırınları’nın Genel Müdürü 65 yaşındaki Hüseyin Fikret
Güneşkuter’in arkadaşları ile birlikte Yahyalı’ya ava gittiği öğrenildi. Güneşkuter’in av
sırasında ayağının kaydığı ve düştüğü sırada kafasını kayaya çarptığı bildirildi.
Ağır yaralanan Güneşkuter’in hayatını kaybettiği, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4077.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

Kayseri Erciyesspor, Kendi Evinde
Gençlerbirliği'ni Tek Golle Geçti
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ni 1-0
mağlup etti.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor
Teknik Direktörü Fuat Çapa, takım olarak zor bir süreçten...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ni 1-0
mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fuat Çapa, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Süper Lig’de
oynamak istiyorsanız her anlamda Süper Lig’de olmanız lazım. Taraftar ve tesisiniz ile hazır
olmanız gerekiyor. Biz de bugüne kadar bunun zorluklarını çekiyoruz. Đyi niyetli olduğunuz
sürece çözümler kolay oluyor. Bakıldığı zaman ilk dakikalardan itibaren çok arzulu bir
Kayseri Erciyesspor vardı. Sahada birbirini bulan bir takım vardı. Bizim oyuncularımız ligin
çok altında olan futbolcular değil. Belki bizim de bu kadar toleranslı davranmamamız
gerekiyordu. Biz mümkün olduğu kadar kulübün de bütçesini düşünerek böyle bir kadro
yaptık. Devre arasında yapılacak işi doğru yapmak lazım" dedi.
Kayseri Erciyesspor futbolcusu Numan, maçın başından itibaren kontrolün kendilerinde
olduğunu vurgulayarak, "Geçen haftaki galibiyetimizin önem kazanması için bu maç da
önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.
GENÇLERBĐRLĐĞĐ CEPHESĐ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, Kayseri Erciyesspor'u tebrik ederek,
"Gelirken beklentimiz iyi olmuştu. Milli takım araları bizi zorluyor. Bu zorluğu da yaşadık.
Đkili mücadelelerde istekli değildik. Bariz pas hataları yaptık. Đlk yarı biterken golü yemek
kötü oldu. Görüntü itibariyle gol atanın kazanacağı bir maçtı. Rakip attı ve kazandı.
Kazanmak kadar kaybetmek de doğal. Buna takılmadan önümüzdeki maçı kazanarak
yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Gençlerbirliği futbolcusu Ferhat da, maça kötü başladıklarını ifade ederek, "Ama moralimizi
bozmadık. Maça devam edelim ve bırakmayalım istedik. Neticede olmadı. Önümüzdeki
maçlarda bunu telafi edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4078.html
Erişim Tarihi: 25.11.2013

