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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7040.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Hiperaktiflik Erkeklerde Daha Çok Görülüyor
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite konulu bir konferans
düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite konulu bir konferans
düzenlendi. İlahiyat Fakültesi salonunda düzenlenen konferansta konuşan Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bölümünden Doç Dr. Hüseyin Per, "Kendini kontrol edememe,
davranışlarına hâkim olamamak sadece çocuk hastalığı değil, büyüklerin de başta gelen
davranış sorunudur” dedi. “Sık sık iş değiştirmelerin psikolojik arka planında bu sorun vardır”
diyen Hüseyin Per, “Erkeklerde bayanlardan 3-5 hatta dokuz kata kadar daha fazla görülen
davranış sorunudur hiperaktivite. Her sosyal grupta bu tür sorunlu davranış sergileyenlerin
oranı duruma göre %1 den %6 ya kadar çıkabilmektedir. Dürtüsellik yani kendi kendini
yenememe aynı anda birkaç işi birden yapmaya çalışmaktır. Çok işle uğraşan bu insanlar
hiçbir işi tamamen sonlandıramazlar dolayısıyla bunalıma girerek başka sorunlarla beraber
katlanmış bunalımlar yaşar. Dürtüseller yerinde duramazlar. Ortamların sessizlik ve

sükûnetini bozarlar. Özellikle trafikte facialara sebep olurlar acelecidir” dedi. Doç. Dr.
Hüseyin Per, hiperaktivite ve dikkat eksikliğinin bir çok derecesi bulunduğunu belirterek, bu
türlü hastaların Psikolojik ve nörolojik tedavi almaları gerektiren dereceleri vardır" diye
konuştu.
Konferansa, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7041.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Gökbörü Türkçüler Derneğinden Basın
Açıklaması
Gökbörü Türkçüler Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Soma'da
hayatını kaybeden maden işçileri nedeniyle basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet Meydanında
yapılan basın açıklamasında konuşan Gökbörü Türkçüler...
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Gökbörü Türkçüler Derneği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Soma'da
hayatını kaybeden maden işçileri nedeniyle basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet Meydanında
yapılan basın açıklamasında konuşan Gökbörü Türkçüler Derneği Kayseri İl Temsilcisi Recep
Can Beğendik, "Büyük önder kutlu Türk gazi Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin
başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan ve ulusumuzun bağımsızlık yolunda ilk
adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs tarihini inancının ve sevgisinin bir göstergesi olarak Türk
gençliğine armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basışının 95. yıl
dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Atatürk ve
silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşının kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi
saygıyla anıyoruz" diye konuştu.Soma'da meydana gelen maden faciasına değinen Beğendik,
"Bildiğiniz gibi 13 Mayıs 2014'de Soma'da meydana gelen elim facia bizleri derinden
yaralamış ve üzmüştür. Bu faciada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet
yakınlarına da sabırlar dileriz. Ruhlar şad mekanları cennet olsun. En büyük temennimiz
yaralı olarak kurtulan işçi kardeşlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarıdır. Bu büyük
olayda yaralı olarak kurtulan bir işçi kardeşimizin 'çizmelerimi çıkarayım mı?' sözleri sosyal
medyada ve basında büyük yankı uyandırdı. O soru sömürüden, korkudan, bastırılmışlıktan,
geri kalmışlıktan soruluyor. O soru hastanede azarlayan hemşireden,bankada fırçalayan
veznedardan, devlet dairesinde yerin dibine sokan devlet memurundan dolayı soruluyor.
Vicdanımızı sızlatan bu soru işçinin, çiftçinin, köylünün gittiği her yerde aşağılanması, hor
görülmesi sebebiyle soruluyor. Biz Türkçüler olarak Türk işçi sınıfımızın kimler oluğunu
gayet iyi biliyoruz. Bütün Türk işçi sınıfının da başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7042.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Gençlerimize Özde Yatırım Ve Hizmet
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “19 Mayıs 1919 tarihi Türk milleti için milli
uyanışın sembolüdür. Bundan 95 yıl önce Mustafa...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “19 Mayıs 1919 tarihi Türk milleti için milli
uyanışın sembolüdür. Bundan 95 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a ayak basarak,
Cumhuriyetimizin parlak geleceğinin ilk adımı olan kurtuluş meşalesini yakmıştır” dedi.
19 Mayıs’ın milletimizin tarihinde önemli bir dönemeç olduğunu belirterek Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, Soma’daki maden faciasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısını
yürekten hissettiğimiz bu günlerde idrak ettiğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nı tebrik ettiğini, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve
gazilerimizi şükranla andığını kaydetti.
Bu anlamı günün Türk Gençliğine bayram olarak armağan edildiğini, gençliğimizin aydınlık
yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olduğunu, Büyük Önder Atatürk’ün, her
şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bugünü gençlere armağan etmesinin Türk
Gençliğine olan inancını ve güvenini gösterdiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak
yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk Gençliği de bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da Ata’ sının emaneti, Cumhuriyetine sahip çıkacak, O’nun
gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine
getirecektir. Bu amaç ve ilke doğrultusunda Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimize özde
yatırım ve hizmetlerde bulunarak sağlıklı, dinamik ve toplumsal dayanışma ve kendisi ile
barış bir gençlik neslin yetişmesi için yatırımlarımızda önlere ayrı bir önem ve değer
veriyoruz. Gençlik Merkezleri, açık alan ve kapalı spor salonları, semt sahaları, suni
çimlendirilmiş sahalar, kültür ve sanat kursları ve gösterileri, mesleki eğitim kursları, yabancı
dil ve bilgisayar kursları, doğa, tarih ve kültür gezileri, okullar arası bilgi yarışması, gençlere
yönelik hikaye ve öykü yarışmaları gençlere yönelik hizmetlerimizden örneklerdendir. Dolayı
ile Melikgazi Belediyesi gençleri kaderine, yalnızlığa ve kötü alışkan kazanmalarına terk
etmemiştir. Her zaman gençlerimizin yarında ve hizmetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle,
tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere
tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7043.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Gelin Kaynana Kavgasına Aktarcılar Son
Veriyor
Aktarlar, vatandaşların yaşadıkları strese ile gelin ve kaynana arasındaki kavgalara
hazırladıkları özel karışımlarla son vermeye çalışıyor.Sinir ve stres için gelen müşterilerinin
çok olduğunu söyleyen aktar Özgür Demirok “Panik...
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Aktarlar, vatandaşların yaşadıkları strese ile gelin ve kaynana arasındaki kavgalara
hazırladıkları özel karışımlarla son vermeye çalışıyor.Sinir ve stres için gelen müşterilerinin
çok olduğunu söyleyen aktar Özgür Demirok “Panik atak için sinir stres hapı kullananlar ve
gelin kaynana kavgaları için bitki çayları hazırlıyoruz. Bu çaylara gelin kaynana çayı ismini
verdik. Bu çayda kediotu, lavanta, melisa, kanteron çiçeği karıştırıyoruz. Bunu günlük sabah
akşam içmeleri yeterli oluyor. Bunu alıp kullanan gelin kaynana olsun karı koca olsun
teşekküre gelen çok vatandaş var. Ayrıca panik atak için kullananlarda var. Kediotu şeker
hastalarına iyi geliyor, felce karşı kullanıyor yine sinir ve strese birebir geliyor isminin
kediotu olması kedilerin bu otu çok sevmesinden kaynaklanıyor. Melisa yaprağının da
hafızayı kuvvetlendirmeye ve rahatlatıcı bir özelliği vardır” dedi.Bahar aylarında artış
gösteren gribal enfeksiyonlar için zencefil, ekinezya gibi bitkilerin kullanıldığını belirten aktar
Mustafa Sefa Cezaoğlu “ Bahar aylarında genellikle havlucan , nar çiçeği, melisa bitkileri
veriyoruz vatandaşlara. Bu bitkiler hem boğaz ağrısını önlüyor hem de öksürüğe iyi geliyor ve
göğsü yumuşatıyor. Bahar alerjisi için ise kurtpençesi, şahter otu, hindiba ve birkaç otu
karıştırıyoruz. Vücut direncini ve bağışıklık sistemini bu bitkiler çok iyi geliyor. Örneğin
havacıva diye bir bitkimiz var. Hem halı boyama sanayisinde kullanılıyor hem de ayrıca
astıma, bronşite ve bağsura , göğüs yumuşatma ve öksürüğe de çok iyi geliyor” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7044.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı
Durdu Havur:
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, yaptığı açıklamasında Süper
Lig'de kalan Kayseri Erciyesspor'un kendilerini büyük bir sevince boğduğunu söyledi.Havur,
"Süper ligde ilk sezonunu yaşayan Erciyesspor lige çok büyük...
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, yaptığı açıklamasında Süper
Lig'de kalan Kayseri Erciyesspor'un kendilerini büyük bir sevince boğduğunu söyledi.
Havur, "Süper ligde ilk sezonunu yaşayan Erciyesspor lige çok büyük bir renk katmış ve
hedefimiz olan ligde kalmayı başarmıştır. Tam ümitlerin tükendiği anda adeta küllerinden
yeniden doğan Erciyesspor bizi büyük heyecan sonunda sevince boğmuştur" dedi.
Havur açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bu sezon için başta fedakar başkanımız Ziya Eren olmak üzere yönetim kuruluna, sonradan
gelerek takıma ruh ve bize heyecan veren teknik direktörümüz Hikmet KaHraman 'a, tüm
teknik heyete, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza, bu takıma en kötü gününde bile inanıp
güvenen ve tüm ülkenin sempatisini kazanan taraftarlarımıza, il emniyet müdürlüğü çevik
kuvvet şubesine, spor güvenlik şubesine, Kadir Has Stadı görevlilerine, yerel basınımıza,
onursal başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, televizyon başında dua ederek manevi güç
verenlere ve ufak da olsa emeği geçen herkese teşekkür ederiz"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7045.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Türk Dünyası Zirvesinde Doğu Türkistan
Konuşuldu
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Eskişehir’de düzenlenen
“Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi”nde yurt içi ve dışından katılımcılara Doğu Türkistan’ın
son durumu anlattı ve Çin’e karşı...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Eskişehir’de düzenlenen
“Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi”nde yurt içi ve dışından katılımcılara Doğu Türkistan’ın
son durumu anlattı ve Çin’e karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.
Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen zirveye, 39 ülkeden 86'sı yabancı olmak
üzere 246 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katıldı. Zirve hakkında bilgi veren
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, 3 gün süren zirvede Türk
Dünyası temsilcilerinin bir araya geldiğini ifade ederek, “Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Hazar
ve Türk Cumhuriyetlerin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden katılım oldu. Zirve oldukça
verimli geçti. Doğu Türkistan’ın içinde bulunduğu durum hakkında katılımcılara sunum
yapılarak bilgi verdik. Hala birçok kişi Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’daki zulümden
habersiz. Zirve boyunca yaptığımız görüşmelerde onlarca STK ile ortak bir çalışma yapma
konusunda fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah bundan sonra Doğu Türkistan davasının
uluslar arası platformda daha etkin bir şekilde anlatılması için dernek olarak üzerimize düşen
görevleri yerine getireceğiz. Mücadelemiz, Doğu Türkistan bağımsız olup, Gökbayrağımız
ülkemizin semalarında özgürce dalgalanana kadar sürecektir” dedi.

Uygurtürk, özellikle Gürcistan’da yaşayan Karapapak Türkleri ve Kırım Tatarları yetkilileri
ile görüştüklerini, bir çok devlet yetkilisi ile de Doğu Türkistan ile ilgili istişarelerde
bulunduklarını kaydetti.
Toplantıda Kamu Araştırmaları Vakfı Müdürü ve Zirve Koordinatörü Halil Yıldırım’da bir
açıklama yaparak, bu yıl ilkini düzenledikleri zirvenin oldukça verimli geçtiğini ve gelecek
yıllarda devam etmesini planladıklarını söyledi.
Kamu Araştırmaları Vakfı Başkanı Ali Hikmet Tuncer, sonuç bildirgenin açıklanmasının
ardından Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret ederek, etkinliğe verdiği
desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7046.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Merkez Çarşı Komite Toplantısı
Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) geçtiğimiz günlerde yapılan Merkez Çarşı’nın sorunları ve
çözüm yollarına yönelik düzenlenen çalıştayda alınan karar sonucu kurulan komite, ilk
toplantısını gerçekleştirdi.Kayseri Ticaret Odası...
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Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) geçtiğimiz günlerde yapılan Merkez Çarşı’nın sorunları ve
çözüm yollarına yönelik düzenlenen çalıştayda alınan karar sonucu kurulan komite, ilk
toplantısını gerçekleştirdi.
Kayseri Ticaret Odası VIP Salonu’nda yapılan toplantıya; KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
KTO Meclis Üyesi Hacı Bekir Kuzucu, 22. Meslek Komitesi Başkanı Atila Ayasılı ile meslek
komitesi üyeleri Davut Kayar ve Erhan Muğaloğlu, 4. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet
Bıçakcıoğlu, çarşı esnafları Kadir Uslu, Hakan Gümüşçü, Mustafa Kenan Özsoy, Cemal
Demircioğlu ve Ali Samancı ile YKM Kayseri Mağaza Müdürü Numan Servet Çalıcı katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, Merkez Çarşı’nın sorunlarının tespiti ve
çözüm yollarının aranmasına ilişkin kurulan komitenin çalışmalarını ve alacağı kararları çok
önemli bulduklarını söyledi. Hiçyılmaz, toplantıda Merkez Çarşı’nın sorunlarına ilişkin; kısa,
orta ve uzun vadeyi içerecek bir yol haritasının takip edilmesinin kararlaştırıldığını vurguladı.
Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından komite üyeleri, sorunların kısa sürede çözülmesine
ilişkin yapılabilecek işleri ve atılacak adımları tartıştı.
Üyelerin tek tek söz alarak görüşlerini ortaya koyduğu ilk komite toplantısında alınan
kararları ise KTO Başkanı Hiçyılmaz şöyle özetledi:
“Toplantıda; sorunların net şekilde belirlenmesi ve çözüm yollarına ilişkin izlenecek yol
haritasının oluşturulabilmesi amacıyla Merkez Çarşı esnafıyla anket çalışması yapılması
kararlaştırıldı. Bu anket çalışmasına ilişkin sürecin Kayseri Ticaret Odası tarafından
yürütülmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca, yaz sezonunun gelmesi ve turizme yönelik
faaliyetlerinin artmasının beklenmesinden dolayı, acil olarak yapılması gereken işler de tespit
edildi. İlgili belediye ile yapılacak işbirliği sayesinde çarşının kaldırımlarının yeniden

düzenlenmesi, bankların ve çöp kutularının yenilenmesi için çalışma başlatılması konusu
görüşüldü. Toplantıda ayrıca, çarşıda güvenliği tehlikeye atabilecek unsurlar hakkında da
görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıda, üyelerin oy birliği ile Komite Başkanlığına Cemal
Demircioğlu getirilirken, komite toplantılarının ayda 2 kez yapılması yönünde de prensip
kararı alındı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7047.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Erciyes’in Eteklerinde Tarih Yatıyor
Kayseri Valiliği’nin sürdürdüğü “Kayseri Yürüyüş ve Bisiklet Rotaları/Turizm Keşif
Rehberi” çalışmaları sırasında Erciyes Dağı’nın eteklerinde tespit edilen tarihi su kemeri, taş
kemer köprü ve Roma havuzunun kültür envanterine..
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Kayseri Valiliği’nin sürdürdüğü “Kayseri Yürüyüş ve Bisiklet Rotaları/Turizm Keşif
Rehberi” çalışmaları sırasında Erciyes Dağı’nın eteklerinde tespit edilen tarihi su kemeri, taş
kemer köprü ve Roma havuzunun kültür envanterine dâhil edilmesi için çalışma başlatıldı.
Vali Orhan Düzgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’nin köklü tarihi ve kültürel
yapısı ile zengin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması ve hak ettiği değeri bulabilmesi
amacıyla bir süreden beri uzman kişilerce çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Bu amaçla başlatılan çalışmalardan birisinin de Kayseri’nin Yürüyüş ve Bisiklet Rotaları ile
Turizm Keşif Rehberi’nin hazırlanmasına yönelik olduğunu kaydeden Vali Düzgün,
çalışmalar sırasında Erciyes Dağı’nın Tekir Bölgesi’nde tarihi değeri bulunan su kemeri, taş
kemer köprü ve Roma Havuzu’na rastlanıldığını söyledi.
Yapılan ilk inceleme sonucunda, tarihi yapıların kültür envanterine kayıtlı olmadığının
belirlendiğini dile getiren Vali Düzgün, “Yürüyüş rotaları uzmanlarımızın alan çalışması
yaptığı sırada tespit ettiği tarihi eserlerimizin kayıt altına alınması ve korunması amacıyla
Kültür Müdürlüğümüzü harekete geçirdik. Tarihi eserlerimizi korumak ve kentimizin tarihi ve
kültürel mirasına dâhil etmek amacıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da kısa sürede
tarihi eserleri tescil edecek” dedi.
Tekir yaylası Çaylakçukuru Deresi üzerindeki Süt Köprü, Çaylakçukuru mevkiindeki bir
tarlanın ortasındaki Roma Havuzu ve Çakıllıyurt mevki Seyfe Deresi üzerindeki ortası yıkık
Su Kemeri’nin Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7048.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Yoğunbakımdaki Müdür Yardımcısının Tedavisi
Sürüyor
Kayseri'de bir öğrencinin attığı yumruk sonrasında beyin kanaması geçiren Müdür Yardımcısı
Mehmet Aktaş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.16 Mayıs CUma günü Seyyid Burhaneddin
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı...
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Kayseri'de bir öğrencinin attığı yumruk sonrasında beyin kanaması geçiren Müdür Yardımcısı
Mehmet Aktaş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
16 Mayıs CUma günü Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı Mehmet Aktaş, tartıştığı öğrencinin attığı yumruk sonrasında beyin kanaması
geçirmişti. Meymet Aktaş, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yapılan
ameliyat sonrasında Beyin Cerrahi bölümünde yoğun bakıma alınmıştı.
Mehmet Aktaş'ın beyin kanamasının durdurulduğu ancak hayati tehlikesinin sürmesi
nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7049.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Geneçlik Ve Spor
Bayramı
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, ''Mustafa Kemal
Atatürk ve dava arkadaşlarının, Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak, kendi
kararlarını kendisinin vereceği tam bağımsız bir devlet için yola çıkışlarının...
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, ''Mustafa Kemal
Atatürk ve dava arkadaşlarının, Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak, kendi
kararlarını kendisinin vereceği tam bağımsız bir devlet için yola çıkışlarının 95. yıl dönümünü
haklı bir gurur fakat bir o kadar da buruk bir ruh haliyle karşılamış bulunmaktayız'' dedi.
MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, yaptığı açıklamada, ''Mustafa Kemal Atatürk ve
dava arkadaşlarının, Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak, kendi kararlarını
kendisinin vereceği tam bağımsız bir devlet için yola çıkışlarının 95. yıl dönümünü haklı bir
gurur fakat bir o kadar da buruk bir ruh haliyle karşılamış bulunmaktayız. Burukluğumuzun
sebebi, Türk Milletinin kalbine düşen, evine helal rızk götürmek gayesiyle girdikleri madende
Hakkın Rahmetine kavuşan Soma Şehitlerimizdir. Hepimizi gözyaşına ve mateme boğan
maden faciasında hayatlarını kaybeden işçilerimize, Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli
ailelerine ve Türk Milletine sabır ve başsağlığı diliyorum'' ifadelerine yer verdi.
Açıklamasında, ''19 Mayıs 1919, Türk Milletinin bağımsızlığı uğruna neler yapabileceğinin
bir başlangıcıdır'' diyen Fener, şöyle devam etti:
''19 Mayıs, zulme, işgale ve istilaya başkaldırıştır. 19 Mayıs, Türk Milletinin esareti asla
kabullenmeyeceğinin, bağımsızlık uğruna yedi düvele meydan okumanın simgesidir.
Dönemin yıpranmış, dağıtılmış ordusuna rağmen Büyük Türk Milleti, sindirilmeye,
sömürülmeye, yok edilemeye karşı Milli Mücadele ruhu ile tarih sahnesinde varlığını dimdik
ispat etmiştir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan bu kutsal hareket; Havza’da sesini
yükseltmiş, Amasya’da yayılmış, Erzurum’da karar olmuş ve Sivas’ta ‘Bağımsızlık Türk
Milletinin vazgeçilmez karakteridir’ diyerek boyunduruk altına girmeyeceğini tüm dünyaya
ilan etmiştir.
Büyük Önder Atatürk’ün de benim doğum günüm dediği ve Türk Tarihin de böylesine anlam
ve önemi bulunan güzide bir tarihi gençliğe armağan etmesi de büyük bir anlam teşkil
etmektedir. Her fırsatta gençliğe duyduğu güveni gösteren Ulu Önder, Türk Milletin geleceği
olarak Türk Gençliğini görmektedir. Bu güveni boşa çıkarmayacak olan gençliğimiz, her
zaman ecdadını hürmetle yâd edecek ve geleceğin Büyük Türkiye’sine ben nasıl katkı
sağlarımın kaygısı içerisinde olacaktır. Bu itibarla, Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz
gençliğin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi, hepimiz için vazgeçilmez bir milli
görev, aynı zamanda vatan borcudur.
Bu vesileyle Büyük Türk Milletinin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramını kutluyor, 95 yıl önce başlattıkları bağımsızlık mücadelesi neticesinde, bizlere
vatan kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele
kahramanlarına ve Aziz Şehitlerimize Yüce Allah’tan Rahmet diliyor, muhterem anılarını
hürmet ve hayranlıkta yâd ediyorum.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7050.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

(özel Haber) Aynı Acıyı Bir Kez Daha Yaşamak
İstemiyor
Lösemi hastası olan 4 yaşındaki kızı Esmanur'u 2 ay önce kaybeden acılı anne, 1,5 yaşındaki
küçük kızı Hiranur'a da aynı teşhisin konulduğunu belirterek, ''Bir daha doğum yapma
umudum yok. Ablası Esmanur gibi Hiranur’u da kaybetmek...
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Lösemi hastası olan 4 yaşındaki kızı Esmanur'u 2 ay önce kaybeden acılı anne, 1,5 yaşındaki
küçük kızı Hiranur'a da aynı teşhisin konulduğunu belirterek, ''Bir daha doğum yapma
umudum yok. Ablası Esmanur gibi Hiranur’u da kaybetmek istemiyorum” dedi.Kızının
tedavisi için Erzurum'dan Kayseri'ye gelen Sibel Doğan, büyük kızı Esmanur'a 9 aylıkken
lösemi teşhisi konulduğunu ve ilik nakli olması gerektiğini, Almanya'da bulunan iliğin
Türkiye'ye getirilip kızına nakledilmesi için 10 bin TL ararken kızının vefat ettiğini bildirdi.
Acılı anne, ''Esmanur’u kaybettim ama küçük kızım Hiranur'u kaybetmek istemiyorum.
Doktorlar kurtulması için nakil gerektiğini söylüyorlar. Bir yardım, bir nakil istiyoruz. Maddi
durumum yok, onun için yetkililerden yardım istiyorum. Kızımı kaybetmek istemiyorum''
diye gözyaşı döktü.''Esma’mı kaybettim. Hira’mı kaybetmek istemiyorum'' diyen anne Sibel
Doğan, ''Büyük kızım için Kayseri’ye geldik, gittik. İstanbul’a gelip gittik. Ondan sonra yine
Kayseri’ye sevkimizi aldık. Kayseri’den Allah razı olsun, nakil buldular. Nakil işte yetişmedi.
Kaybettim kızımı ve bu kez aynı tanıyı küçük kızım için de koymuşlar. O yüzden nakil
arıyorlar. Yetkililerden bir yardım istiyorum. Kızımı kaybetmek istemiyorum. Başbakanımıza
sesleniyorum ne olur Hira’yı kurtarın. Diğer kızımı 4 yaşında kaybettim. Bu kızım için de
nakil bulunursa kurtulacağını söylediler. Daha nakil bulamadılar, arıyorlar. Allah razı olsun,
çok uğraşıyorlar. Maddi sıkıntımız çok. Sürekli buraya gelip gidiyoruz'' diye konuştu.Eşinin
Erzurum'da hastanede çalıştığını, maddi durumlarının iyi olmadığını söyleyen gözü yaşlı
anne, ''Evimiz yok, bu kızımın düzgün bir evde oturması lazım. Evimiz de o kadar hijyenik
değil, rutubetli bir yer. Kızıma orada nasıl bakacağım bilmiyorum. Nakil bulunana kadar ev
bile yok ki kızıma bakayım. Bu hastalık genetik her çocuğum böyle doğacak. Anne, baba
olarak bizler bu hastalığın taşıyıcılarıyız. Eşimin ve benim tedavi olmamız gerekiyormuş.
Tedavi maliyeti de bir milyon liraya yakın ve doğum yapma umudum da yok. Artık tek
umudum Hira. Büyük kızımı kaybettim ama küçük kızımı da kaybetmek istemiyorum''
dedi.Acılı anne Sibel Doğan'ın büyük kızı 4 yaşındaki Esmanur'a Lösemi teşhisi konulmuş ve
tedavisi için ilik nakli gerektiği belirtilmişti. Almanya'da bulunan uygun iliğin Türkiye'ye
getirilmesi ve küçük kıza nakledilmesi için 10 bin TL masraf gerektiği belirtilmiş, aile bu
parayı bulmak için çaba sarf ederken, küçük kız, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde amansız hastalığa yenik düşmüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7051.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Dünya Ya Açılan Kapı Emek Çelik Kapı
Çelik kapı sektöründe Ülkemizin ve Kayseri’nin gururu olan Emek Çelik kapı Dünya’nın her
yerine çelik kapı ihracatını sürdürüyor. Kaliteli kapı üretiminde iyi bir marka olmayı başaran
ve kurumsallaşma sürecini tamamlayan EMEK Çelik kapı Kayseri’den Dünya’ya açılan
kapının anahtarı oldu. Kaliteli üretimi ve kurumsal kimliği ile gurur kaynağımız olan Emek
Çelik Kapı Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde üretimine devam ediyor.
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Sektörde ilklerde olmayı hedefleyen Emek Çelik Kapı 1975 yılında kurulmuş olup, Kayseri
OSB’de faaliyetine devam ediyor. Emek Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kabak
“Firmamız 20.000 m2 açık alan, 10.000 m2 kapalı alanda 120’yi aşkın çalışanı ile 170 ‘i aşkın
yurt içi bayi ve 21’i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı ile kendi alanında ülkemizi başarı
ile temsil etmektedir. Yıllık 30.000 adet çelik kapı, 60.000 adet iç oda kapısı üretimine sahip
olan firmamız gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. İç oda kapısı
üretiminde 2012 yılındaki hedefleri ile sektörün lideri olmayı planlamaktadır. Bununla birlikte
TSE uygunluk, marka tescili, satış sonrası hizmet yeterlilik, garanti, hizmet yeri yeterlilik
belgelerine sahiptir ve ayrıca ISO 9001: 2000 kalite belgesine de sahiptir. Şirketimizin temel
prensibi güven, kalite, estetik ve devamlılık olup, firmamız oluşturmuş olduğu kurumsal
yapısı alanında öncü sektörlerdendir.” Dedi. Çelik kapı sektöründe lider olmayı hedefleyen
Emek Çelik Kapı 21 ‘i aşkın ülkeye yaptığı ihracat ile Kayseri’den Dünya’ya açılan kapının
anahtarı olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor.
Haber - Fotoğraf : Cengiz TAŞTAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7052.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

İlim Yayma Cemiyeti ‘Nden Yurt Atağı
Geçmişten bugüne ülkemizin, fikri, siyasi ve kültürel hayatına damga vurmuş isimlerin
birçoğunun yetiştirilmesinde önemli rol oynayan İlim Yayma Cemiyeti, Kayseri’de açmaya
hazırlandığı yeni yurtlarla bu misyonunu devam ettireceğe benziyor.
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İstanbul un Sirkeci semtinde 1951 yılında 68 mümtaz hayırseverin bir araya gelerek temelini
attığı İlim Yayma Cemiyeti o günden bugüne Türkiye’nin her karış toprağına ilim ve irfan
dağıtmaya devam etmekte. 63 yıl önce İstanbul da atılmış olan tohum büyük ve köklü bir
çınar haline gelmekte.
İşte bu çınarın dallarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi de kendi bulunduğu
il sınırlarının ve çevre illerinin eğitim öğretim ve kültürel hayatına canlılık katmakta, genç
nesilleri mazisinin ışığında atiye hazırlamakta.
Maverasını kaybetmiş bir neslin, intihar ya da isyandan gayri hiçbir seçeneğinin olmadığının
çok iyi derecede idraki içerisinde olan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi yöneticileri
öncelikle kendi hemşehrilerine ve şehirdeki öğrencilere derinlik katacak faaliyetler
düzenlemekte, eğitim ve öğretim programını bu çizgi üzerinde ilerletmektedir.
Manevi değerleri bir milletin temel unsuru ve ana çimentosu olarak gören İlim Yayma
anlayışı pozitif bilimlerin yanı sıra İslami ilimlere de ciddi ağırlık vermekte; eşya ve
hadiselere tasavvur edebilecek bir gençlik yetiştirmenin derdinde ve bunda da başarılı
olmaktadır.
Geçmişten bugüne bakıldığında; ülkemizin, fikri, siyasi ve kültürel hayatına damga vurmuş
isimlerin birçoğunun İlim Yaymanın Cemiyetinin yaptırdığı, imam hatip okullarında yahut
yurtlarında yetiştiğini görürüz. Bunun en canlı örneği başta sayın başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere birçok bakan ve milletvekillerimizdir.
EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
Bu tarz faaliyetlerin ise kalıcı yerlerde daha sağlıklı sürdürüleceğini gören İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri şubesi yöneticileri; başta Şube Başkanı Sayın Oğuz Memiş olmak üzere
Sayın Ahmet Doğan ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Şahin
Güven beyefendilerin önderliğinde Kayseri de öğrenci yurtları atılımı başlattılar.
2014/2015 eğitim öğretim döneminde (önümüzdeki eylül ayı içerisinde) faaliyete geçecek
şekilde iki adet yükseköğrenim yurdunu hazır hale getirdiler.
Bu yurtlardan biri Şehit Furkan Doğan adı altında erkek öğrencilere bir diğeri ise İlim Yayma
Cemiyeti Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci yurdu adı altında kız öğrencilere hizmet verecek
şekilde dizayn edilmektedir.
Yurtlar hakkında bilgi aldığımız İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Müdürü Sayın Atabay
Çelik; Kayseri de eğitim Öğretim faaliyetlerine devam eden öğrencilerin en büyük sıkıntısının
barınma ihtiyacı noktasında olduğunu belirtip ‘’biz bu açığı görerek Şube Başkanımız Sayın
Oğuz Memiş beyin ve yönetim kurulu üyelerimizin önderliğinde harekete geçtik ve
hamdolsun başarılı da olduk’ dedi.
Erkek yurdunun isminin neden Şehit Furkan Doğan olduğu sorusuna cevap veren Çelik ‘Mavi
Marmara da şehit düşen Furkan Doğan’ın artık bir sembol haline geldiğini ve gençlerimizin
Furkan’ın fikirsel zenginliğini örnek alması gerektiğini düşünerek bu ismi verdiklerini’ ifade
etti.
Erkek yurdunun salt yurt olarak hizmet vermeyeceğini belirten Atabay Çelik; 300 yatak
kapasiteli yurdumuzun içerisinde gençliğin birçok isteğine cevap verecek bir kompleks haline
getirdiklerini, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzundan, spor yapabilecekleri alanlara kadar
her şeyi düşündüklerini söyledi.
Kız yurtlarının ise 500 yatak kapasiteli olup kız öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak maksimum seviyede güvenlik ve rahatlıklarını karşılayacak imkanlarla
donatıldığını belirtti. Öğrencilerin Ulaşım noktasında da hiçbir sıkıntı çekmeyeceklerini ifade
eden Çelik her iki yurdunda tramway duraklarına üçer dakika mesafede olduğunu ifade etti.
Bir sene gibi kısa bir süre içerisinde de iki adet öğrenci yurdunu tamamlayıp önümüzdeki
öğretim yılı içerisinde hizmete hazır hale getirmek zor olmadı mı sorusuna cevap veren Şube
Başkanı Oğuz Memiş ‘Cemiyetimiz 1951 yılından bugüne değin yurtlar inşaa etmekte,
dolayısıyla müthiş bir tecrübeye sahibiz. Evet ciddi bir emek gerektiriyor fakat hakikat adına

hizmet ediyor olmanın ve ALLAH’ın rızasını baz alarak bir şeyler ortaya koymanın tadı
bütün zorluğu tatlı bir yorgunluk haline getiriyor’ dedi.
‘bizler öldükten sonra da amel defterlerinin açık olduğuna inanırız’ diyen Oğuz Memiş amel
defterini açık tutmanın Allah’ın rızasını gözeterek verilen maddi manevi destekle olacağını
belirtti ve Kayserili hayırseverlerden ve halkından yurtlar konusunda destek beklediklerini
ifade etti.
Bu vakte kadar yapmış oldukları destekten dolayı da teşekkürlerini sundu.
Yazan: Harun Sekmen
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7053.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Uluslararası Öğrenciler Akademisi Devam
Ediyor
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği
akademide 7. hafta geride kaldı.
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9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan akademinin 7. Haftasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi öğretim elemanı M.
Hüseyin Mercan ve Erciyes Üniversitesi öğretim elemanı Ali Kaya seminerlerini
gerçekleştirdiler.
Konuşmacı Muhammed Hüseyin Mercan uluslararası çatışma alanlarını ele aldığı seminerinde
uluslararası ilişkilerde çatışma, çatışma çözümü ve kriz yönetimi gibi kavramlara dair genel
bilgiler verdi. Küresel siyasetin Batı merkezli şekillenen yapısında, küresel ölçekli çatışma
alanlarının çoğunun İslam dünyasında ya da Afrika kıtasında olmasının bir tesadüf olmadığı
seminerde belirtildi. Kavramsal açıklamaların ardından uluslararası siyasette büyük yer
edinen belirli çatışma alanları örnek olay olarak incelendi. Filistin Sorunu, Keşmir Sorunu,
Karabağ Sorunu gibi temel alanlar katılımcılarla birlikte ele alındı ve seminer boyunca bu tür
çatışmaların çözümüne dair ne tür yolların mümkün olduğu hususunda çeşitli senaryo ve
varsayımlar gerçekleştirildi.
Ali Kaya da, Modern Türkiye’nin oluşumunda etkili olan zihinsel yapısının temel
parametrelerinin neler olduğunu analiz etti. Kaya, 19. Yüzyıl sonları, 20.yüzyıl başlarında
artık egemen olan fikrin modernleşmenin sadece Batı’daki askeri ve teknolojik gelişmeleri
takip ederek sağlanamayacağını kaydetti. Batı’da modernleşmeyi sağlayan entelektüel,
bilimsel ve fikri dünyanın da alınması gerektiği iddiasını taşıyanların Osmanlı’nı yönetiminde
daha etkili olmaya başladığını görmeye başladıklarını belirten Kaya; total bir Batılılaşmayı
savunan bu zihniyetin 19.yüzyıl ikinci yarısında batı müfredatını takip eden okullardan
yetişen bir nesil olduğunu vurguladı.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Şahin Güven ise,
Türkiye’de din ve toplum konusunu anlattı. Güven, konuşmasında Türkiye’de Osmanlı’nın
son dönemlerinden günümüze kadar din ve toplum ilişkisinin çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya
geldiğini söyledi. Güven, Toplumun buna rağmen kendi gelenek ve göreneklerinden süzülen
formel din anlayışı ile din ile olan bağlarını devam ettirdiğini belirtti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7054.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

KAYİF 2014 Geliyor…
İlimizin işsizlik sorununun çözümü adına büyük önem taşıyan ve geleneksel hale gelerek 3
yıldır düzenlenmekte olan Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nın bu yıl 4.sü 10-11
Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
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Fuar hazırlık çalışmaları için İŞKUR toplantı salonunda Erciyes Üniversitesi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Org. San. Bölg. Müdürlüğü ve KESOB
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Kurum temsilcileri görüşlerini ve
tekliflerini beyan etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan İşkur Şube Müdürü Erol Yılmaz,
fuarın ilimiz açısından öneminden bahsederek teknik ve organizasyon detayları için sözü Fuar
Sorumlusu Nayil Coşkun’a bıraktı. Coşkun, katılımcılara KAYİF 2014’ün detaylarından
bahsederek; “Bildiğiniz üzere fuarımız artık geleneksel hale geldi, son 3 yılda yaklaşık 50.000
kişi KAYİF’i ziyaret etti ve bunlardan 5000’in üzerinde vatandaşımıza iş imkanı sağlandı. Bu
yıl yine aynı amaçla fuarı düzenliyoruz. Mekan olarak bu sene vatandaşlarımızın daha kolay
ulaşımını sağlamak için, İl Müdürlüğü binamız arkasında bulunan Düvenönü İş Merkezi Pasaj
İçini kullanacağız.” şeklinde konuştu. Katılımcı firma sayısının bu yıl 48 firma ile sınırlı
olduğunu belirten Coşkun, katılmak isteyen firmaların İŞKUR ile irtibata geçebileceklerini
söyledi.
10-11 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan fuara tüm vatandaşlarımızı
davet eden kurul üyeleri toplantının ardından alanı inceleyerek dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7055.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

İstanbul Boğazında Şairler Buluşması…
ATKS (Abdurrahman Tümer Kültür Sanat Platformu) tarafından organize edilen 1.
Uluslararası İstanbul Kültür Sanat Şöleni 11 Mayıs 2014 Pazar günü Kabataş İskelesinde saat
14.00 da başlayacak programa katılmak için Pazar sabahı 09.05 uçağı ile Kayseri Erkilet
Havaalanındaydım.
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81 ilden şiire sevdalı 150 şair buluşmak, şiir solumak için bir araya geliyorlardı. Şiir, bir
yürek çağlaması, gönlün coşması, sadırdan satırlara düşen bir sevda seli değil mi? Programın
amacı şiiri konuşmak, yürek seslerini gönül dostlarıyla paylaşmak en önemlisi de güzel
yüreklerle muhabbet etmekti. Bu amaçla yola revan olmuştum.
Bir saatlik bir yolculuktan sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı yağmurlu bir havada bizi
karşıladı. Şair dostların buluşma mekânı olarak Kabataş İskelesi seçilmişti. Program
başlamadan önce yağan sağanak yağmur programın ilk yarım saatlik bölümün geminin üst
katında yapılacak olan tanışma toplantısının yapılamayacağının sinyalini vermişti. Saat 14.00
da tüm şair, yazar, sanatçı ve gazetecilerin gemiye binmesiyle 4 saat sürecek boğaz şiir
şölenine “Vira Bismillah” denilmişti.
Programa aylar önce emeğini ve yüreğini koyan Abdurrahman TÜMER ve ekibi (Abdullah
KABATAŞ, Arzu Subakan KABUKÇU, Ebru ELMASKESER, Melek ÖZTÜRK, Eylem
KARABULUT, Sena ENLİOĞLU, Serkan KALA, Orhan ÖZKAN) gül yürekleri ve güler
yüz ve tatlı dilleriyle bizleri karşıladılar. Buradan hepsini tebrik ediyor başarılarının daim
olmasını diliyor selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki gül yüreklerinizi tanıdım.
Kardeşlerimin yüreklerindeki güzelliğin ışıkları, yüzlerindeki içtenlik ve mutluluk izleri
gözlerinden adeta okunuyordu. Daha ilk dakikalardan programın çok güzel geçeceğinin ilk
işaretlerini almıştım.
Bu mükemmel hazırlanan programının her anını video ve fotolarla ölümsüzleştirmek,
yaşananları canlı olarak yansıtmak için herkes seferber olmuştu adeta. Programa katılanları
kısaca hatırlayacak olursak Kocaeli Vali Yardımcısı Şükrü ÇAKIR, Kocaeli İl Kültür ve
Turizm Müdür Yardımcısı Ercan YAMEN, Hatay İşadamları Derneği Başkanı İbrahim
GÜDER ve Nuri ÜSYEN, Medya Mensupları Derneği Başkanı Ahmet KAPLAN, Takvim
Gazetesi Müdürü Mevlüt YÜKSEL, Hitit Tv Müdürü Elvan ŞİMŞEK, Yozgat Sarıkaya
Belediyesi Basın Yayın Müdürü Şair Kelami AKDEMİR, Akseshaber Kurucusu Ali
YOZGAT, Sanatçı Arzu ASLAN, Sanatçı Adnan KOPARAN, Sanatçı Mehmet Akif ERSOY,
Ankara’dan Radyo Programcısı ve Yorumcu Barbaros ÇELİKOĞLU, İzmir’den Radyo
Programcısı ve Yorumcu Ömer KÖROĞLU, Radyo Programcısı Semih BAYKARA,
İstanbul’dan Radyo Programcısı Serkan AKSARI, Şair Ahmet SARGIN, Şair Mehmet Metin
BAŞ, Şair Tuba KOŞAR, Şair-Yazar Gaye Dilek SEZER, Şair Dr. Nedim UÇAR, Eğitimci
Yazar Muhsin DURUCAN, Şair Mithat KARARMIŞ, Şair Yaşar DUYMUŞ, Şair Ali
ALTINLI, Şair Ali İhsan ÖZTÜRK, Şair Mücella PAKDEMİR, Şair Elif AKTAN, Şair Halis
YIKAR, Şair Hatice Seven KÜRE, Şair Mehmet Ali DEMİRCAN, Şair Asuman
YARDELEN, Şair Melike MELİS, Şair Bayram YANDIM, Şair Necdet TABAK, Şair Hakan

Tarık OSMANOĞLU, Şair Osman KARAHASANOĞLU, Şair Necla Güney ALPTEKİN,
Şair Asiye ŞENER, ayrıca 2006 yılında askerlik görevini Kayseri’de yapan sevgili kardeşim
Yılmaz SOYDAN’a Tekirdağ’dan gelerek beni yalnız bırakmadığı için çok teşekkür
ediyorum. Şuan isimlerini hatırlayamadım şair kardeşlerimden özür diliyorum. Çok emek
verilerek hazırlanan bu özel ve güzel programda 913 ödül sahiplerini bulmuş oldu.Açılış
konuşmasıyla başlayan programda bu özel ve güzel organizasyonda görev alan değerli
yürekleri tanıma imkânı bulduk. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra medya
ödüllerini takdim edildi. Şairler yürek seslerini seslendirmek üzere sahneye davet edildi. Çok
samimi bir ortam vardı. Yüzler gülüyor yıllardır sanaldan birbirini tanıyan insanların yüz yüze
görüşüp konuşması programın en güzel tarafıydı şüphesiz.Katılımcılara başarı ve onur
ödülleri, katılım plaketi, madalya, katılım-teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edildi. 4
saatlik program ne zaman başladı nasıl bitti anlayamadık uzun bir zaman çok kısa bir ana
sığmıştı adeta. Sevinç, huzur, mutluluk veren saatlerin sonuna gelmiştik. Karşılıklı kitap
imzaları ve vedalaşmalarla programı sonlandırmış olduk. Seneye yeniden buluşma
temennileriyle ayrıldık.Program süresince çok değerli gönül dostlarımla görüşüp konuşma
imkânı buldum. Yozgat Sarıkayalı Şair Kelami Akdemir’in tüm katılımcılara Sarıkaya
Belediyesi’ni tanıtan broşür ve CD’si ayrı bir güzellikti.Programda şahsıma takdim edilen
onur ödülü, teşekkür plaketi, teşekkür ve katılım belgesi, katılım madalyası ve hediye kupa
için Abdurrahman TÜMER’e, ekibine ve eşine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ve anlamlı
hediyeler evimdeki diğer plaketlerin yanında yerini alacaktır. Programa katılan tüm şair,
yazar, gazeteci ve sanatçı dostlarımla zaman zaman konuşma imkânı buldum. Sanatçı Adnan
KOPARAN ve Şair Yaşar DUYMUŞ ile Kabataş-Kadıköy vapur seferindeki muhabbeti
unutmayacağım. Kardeşlerimin güzel yüreklerini sohbetleriyle tanıma fırsatı oldu. Başarıları
için duacıyım. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir sadâ bırakabilmektir. Gelecek yıl 2.
İstanbul kültür sanat şöleninde buluşma dilekleriyle gönül dostlarıyla vedalaşarak ayrıldık.
Buna benzer kültür sanat faaliyetlerinin artmasını diliyorum. Bu arada Kocaeli Valiliği
programın bir benzerinin körfezde yapılmasını istemesi yapılan işin güzel olduğunun bir
işareti olmalı. Tekrar Abdurrahman TÜMER ve ekibini kutluyorum. Kültür sanat ve edebiyat
dolu günlerde buluşmak üzere…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7056.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Ensar Vakfı Kayseri Şubesi Afganlı Öğrencileri
Misafir Etti
Ensar Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Kayseri’de okuyan Afganistanlı öğrencilere yönelik bir
program gerçekleştirildi. İdeal Restaurant’ta düzenlenen kahvaltılı programda Kayseri’deki
çeşitli okullarda okuyan yaklaşık 100 Afganistanlı öğrenci bir araya geldi.
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Toplantıya Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan’ın yanı sıra, Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Ertürk, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Şahin Güven, Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. M. Şevki Aydın, Prof. Dr. Selahattin
Polat, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve Afganistanlı öğrenciler katıldı.
Kahvaltının ardından programın açılışı Afganistanlı hafız bir öğrencinin okuduğu Kur’an
tilaveti ve yapılan dua ile başladı. Daha sonra Manisa’nın Soma’da ilçesinde hayatlarını
kaybeden madenciler ve Afganistan’da meydana gelen toprak kaymasında hayatını
kaybedenler anısına saygı duruşu yapıldı. Bundan sonra, Afganistan ve Türkiye Milli Marşları
hep birlikte seslendirildi.
Ardından açılış konuşmasını yapan Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan iki ülke
arasında geçmişten gelen dostluğa değinerek, bu tür organizasyonlar ile iki ülke arasındaki
dostluğun daha da pekişeceğine vurgu yaptı. Burada diplomalarını alıp ülkelerine döndükten
sonra Afganistanlı öğrencilerin Türkiye devletinin gönüllü birer elçileri olacaklarına
inandıklarına vurgu yaptı. Erkan konuşmasında, Afganistan’ın Kurtuluş Savaşı sırasında Türk
milletine verdiği desteği hatırlatarak Türkiye’nin de her zaman Afganistan’ın yanında olmaya
gayret ettiğini ve edeceğinin altını çizerek bu tür organizasyonları düzenlemeye devam
edeceklerini belirtti.
Programda daha sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ramazan Ertürk
konuştu. Ertürk konuşmasında İslam kardeşliğine vurgu yaparak öğrencilerin burada
kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini ifade etti.
Program, Afganistanlı bir öğrencinin Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen faciada
hayatını kaybeden madenciler için yazdığı şiiri okuması ile devam etti. Daha sonra, Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin Polat ve Prof. Dr. M.
Şevki Aydın’da birer konuşma yaparak öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek
ülkelerine dönmelerinin önemine vurgu yaptılar. Programda son olarak da Afganlı
öğrencilerin oluşturduğu koro çeşitli ilahileri seslendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7057.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Baban Osman Coşkun Ve Ben
Osman Coşkun’un şatoya benzeyen evini ve yüksek duvarlar arasındaki adeta Cennetten bir
köşe olan bahçesini, içindeki bin bir çeşit meyve ağaçlarını ve gülleri çocukluğumda hep
merak ederdim. Çünkü bu ev Aşağı Everek Yoğurt Pazarı’ndan Aygösten’e giderken sağda
bizim bahçemizin karşısında, Dayıları Paşaların Cemil Amca’nın bostanının alt tarafındaydı.
Aygösten’e giden yola kadar uzanırdı. Keşke belediye bağışlandığında bu şatoya benzeyen
evi restore ettirtip korumaya alsaydı. Develimizde bunu yapacak hayırseverlerimiz her zaman
vardı. Zannediyorum Develi’nin kültür mirası evlerimiz gibi buda yok oldu.
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Yıldız Hanım, babasının savaştan sonra ölünceye kadar yaşadıkları anıları yazmasa
öğrenemeyecektik. Hatıratlar, kültür mirasımız. O devir için bilgi ve belgeler sunuyor. Anılar,
tabii ki yazmakla da bitmiyor, bu kitabın basılarak okuyucuya ulaşması gerekiyor. Yıldız
Hanım, son görüşmemizde dedem Kara Müftü ile babasının iyi bir dost olduğunu ve zaman
zaman şakalarına bile şahit olduğunu anlattı. Milli Mücadele lehine fetva vermekten
çekinmeyen ve Milli Müdafaayı Hukuk Cemiyetinde vatan savunmasında din adamı alarak
görev alan vatanperver kişilerden biride Müftü Numan Cebeci namı diğer Kara Müftü ’dür.
Bu kitaba sığmayan anıları ilerde sizlerle paylaşmaktan mutlu olacağım.
BABAMIN EVE DÖNÜŞÜ
Savaş bitmiş, işgal edilen vatan toprakları kurtulmuş, savaşan askerlerden hayatta kalanlar
evlerine geri dönmeye başlamışlardı. Nuri Bey, yani babam Osman Coşkun, Develi Dağı’nı
tırmanırken duyguları çelişkiliydi, mutlu olması gerekirken içini derin bir hüzün kaplamıştı.
Evine kavuşmanın sevinci mi, yoksa geride bıraktığı savaşın acı günleri mi daha yoğundu?
Üstelik ailesine kavuşunca acaba onu neler bekliyordu, kimler ölmüş, kimler kalmıştı? Sağ
kalabilenler neler yaşamışlardı. Yokuşun yarısında durup geri döndü, heybetli Erciyes
Dağı’nın eteklerinde uzanan kasabayı seyretti. Ne kadar çok severdi kasabasını. Temiz havayı
derin derin içine çekti. Eve gitmekte acele etmiyordu. Adımlarını yavaşlattı. Kayaların siperli
yerlerinde açan nergisleri, kır menekşelerini seyretti bir müddet, göçmen kuşların uçuşunu
takip etti. Leylekler dönmüş olmalıydı.
Her ne kadar istemese de işte nihayet kapının önündeydi. İçeri girmek onu korkutuyordu.
Daralan içini genişletmek istercesine derin bir nefes aldı ve yavaş yavaş iki kere tokmağı
vurdu. Sanki onu kapının arkasında bekleyen biri varmış gibi tahta kapı ağır ağır gıcırdayarak
açıldı. Sekiz, dokuz yaşlarında tombul, güzel bir kız çocuğu şaşkın şaşkın ona baktı, sonra
hızla içeriye doğru koşmaya başladı. Osman taş avluya girince ocakta yanan meşe odunlarının
etrafı saran duman kokusunu hissetti, özlemle içine çekti:
—Nihayet, diye fısıldadı. Fakat neyin nihayetiydi bu, savaş acılarının bitmesi mi, nihayet
ailesine kavuşması mı? Bilemedi. Belki huzura attığı ilk adımdı. Bu cümlelerle başlıyor,
Babam Osman Coşun ve Ben.
BABAM VE ANNEMİN AZİZ RUHLARINA İTHAF EDİYORUM
Yıldız Coşkun Yeğenağa bu kitabı babam Osman Coşkun ve annem Nîretül-İkbal’in aziz
ruhlarına ithaf ediyorum diyor ve neden yazdığını şöyle anlatıyor; Babamın Milli Mücadele
yıllarına dair anılarından oluşan “İkinci Ergenekon” adlı hatıra kitabının ikinci baskısından
sonra bazı tanıdıklar bana bunun devamını yaz diye ısrar ettiler. Osman Coşkun’un örnek
alınması gereken bir hayatı vardı. Babamın hikâyesinde hepimiz vardık. Bizleri de
anlatmadan hikâye tamam olamazdı. Hepimiz onun bir parçasıydık. Bizde herkes gibi acıyı ve
mutluluğu bir arada yaşadık. Bizde güldük ve ağladık. Sevildik ihanete uğradık. Elime kalemi
alırken bazılarını kızdıracağımı bilsem bile, hep gerçekleri yazacağıma dair kendime söz
vermiştim.
Babam, Osman Coşkun yaşamı örnek alınacak bir kişiydi. Altmışaltı yıllık hayat çizgisinde
attığı her adım onun gururla yürüyüşünden izler taşır. Coşkun’un yaptığı iyilikler
hudutsuzdur. Ölümünden elli yıl sonra kitabı yayınlanınca getirdiği ses bunun örneğidir.
Çevresindekini doyurmadan o doymazdı, başkalarını güldürmeden o gülmeyi suç sayardı. Her
hastanın başucunda o bulunurdu. Kendisine kötülük yapanlara bile kapısı açıktı. “Dost gelirse
geri dönmesin, düşman gelirse dost olalım” düşüncesiyle evinin, bahçesinin kapısını hep
açık tutardı.
Gençlere değer verirdi. Onların ülkelerine mükemmel bir şekilde kazandırılmaları için
çevresinde toplar, uzun uzun konuşurdu. Develililer onunla gurur duydular. Belki bir elli yıl
sonra bile hatırlayanları, ananları olacaktır. Bu arada Develi ve Develi Halkından
bahsetmeden geçemezdim. O günün insanları, gelenekleri, yaşamaya, işitmeye değer

olaylardı. Babamın hep söylediği “Yaşamak güzeldir, yaşamasını bilirsen ”sözünü hiç
unutamam.
ANNEM NİRET- ÜL İKBAL
Annemin çok güzel çiftetelli oynadığı dillerde dolaşırdı. Öyle her zaman oynamazmış. Genç
kızlığında arkadaş topluluklarında; annem keman, teyzem ud, Mükerrem Hanım piyano, bir
arkadaşları (galiba o Develi’ye gelen bir memurun kızıymış) kanun, Şefika halam da tef çalar
eğlenirlermiş.
Annem oyuna en son kalkarmış. Babamın, oynaması için ona özel tahta kaşıklar yaptırdığı
anlatılırdı. Ben annemi tek bir kere oynarken gördüm; Ali’nin sünnet düğününde. O gece
Develi’deki büyük salon epey kalabalıktı, fakat yabancı yoktu. Herkes gülüp oynuyor,
eğleniyordu. Annemin de oynamasını istediler. Annemin arkasında uzun bir elbise vardı.
Zaten evde hep uzun elbiseler giyerdi. Nîretül’ün oynaması diğerlerine benzemiyordu.
Kollarını yana açmış zarif hareketlerle sanki yürümüyor, yerde kayıyor gibi salonun bir
ucundan öbür ucuna akıyor, gidip geliyordu. Bir tür Kafkas oyununa benziyordu. Omuzlarına
dökülen pırıl pırıl dalgalı saçlarını öyle güzel sallıyordu ki, herkes nefesini tutmuş onu
seyrediyordu. Ah güzel anacığım! Bu oyunları sen nereden öğrendin? Sen bu dünyaya gelmiş
ender bir kişiydin. Kayınpederim bir gün bana: “Tanrı bir kulunu kusursuz yaratırsa, onu yok
edip tekrar yaratırmış” demişti. Tanrım! Annemi bu kadar mükemmel yarattığın için mi erken
aldın.
Ben babamı çok severdim. Osman Coşkun, sen ne büyük bir insandın. Altmışaltı yaşına kadar
yaşadın. Bu pek uzun bir ömür değil, ama sen bu altmışaltı yıla yüz yılı sığdırdın. Bir günün
bile boş geçmedi. Yaşamayı severdin. Benim için en büyük mutluluk Osman Coşkun’un kızı
olmamdır.
Yıldız Yeğenağa, babasının yazdığı roman ile ilgili; kitabının bitiminde yazdığın son
paragrafı hep gözlerim dolarak okuduğunu anlatır: Oradaki son paragraf.
“Sevgili okuyucularım, bir an için Zamantı Nehri’nin kırık dökük köprülerinden
geçerek Kozan Dağları’nın aşılmaz tepelerine, uçurumlu sırtlarına doğru akıp giden
kahramanlar selini hayalinizde canlandırınız. Bunların önlerinde nimetleri paylaşılacak,
bayındır ve zengin beldeler yok. Mal, mülk sahibi olmak ve yağmalara katılmak
ümidinde de değiller. İçlerinde şan ve şeref peşinde koşan, servet ve rahatlığa kavuşmak
hırs ve arzusunda olanlara da rastlanamaz. Birkaç profesyonel subaydan başka
hiçbirisinin ne aylığı var, ne de gündeliği. İlerisi için de bir çıkar düşünmüyorlar. Onları
zorlayan bir kanun emri veya bir diktatörün zoru da yok. Ahiretin Cennet’ini ve bu
Cennet’in hurili gılmanlı nimetlerini bile akıllarından geçirmiyorlar. Kendilerini açlık,
sefâlet, ıstırap ve ölümün beklediğini bildikleri hâlde. Bakınız, nasıl gülerek, oynayarak,
şakalaşarak ve türkü söyleyerek, şen ve keyifli geçip gidiyorlar.
Bu soylu heyecanın ve bu tanrısal duygunun sebebi nedir? Bunu kendileri
açıklayamazlar. Ancak Türk ruhunun ve onun gerçek cevherinin farkında olanlar
bilirler ki, bu hâl Türk’ün bilincinin altında nakışlı hürriyet ve istiklal aşkının kabarıp
coşmasıdır.
Bunlar onun vatan aşkı, insanlık sevgisini içerir.”
Sevgili babam, seninle gurur duydum. Ruhun şad, mekânın Cennet olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7058.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Katliam Söz Konusu Değil
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu; “Ermeniler bu olayı kendilerinin bütün hedeflerini engelleyen bir
gün olarak andıkları için soykırım günü olarak 24 Nisanı anıyorlar. Yani 24 Nisan’ın meselesi
buradan çıkıyor kimse ölmüyor. Yani katliam söz konusu değil.”
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Kayseri milletvekili ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu
ile Ankara’da TBMM’de gerçekleştirdiğimiz söyleşide geçen ayın gündemi olan,
Ermenilerce her yıl kutlanan “Soykırım Haftası” ve Ermeniler ve Tehcir Kanunu ile
ilgi
konularda
yönelttiğimiz
sorulara
yanıt
aradık.
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 Mayıs 1949 tarihinde doğdu.
1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak
mezun oldu.1974 yılında, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi'nde Yeniçağ Tarihi
Kürsüsü asistanı oldu. 1978 yılında XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskân
Siyaseti adlı doktora tezi ile doktor oldu. 1982'de yardımcı doçentliğe, Nisan 1983'te
ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi isimli doçentlik tezini
hazırlayarak doçentliğe yükseldi. 1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca Elâzığ'da Fırat Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yaptı. 1986 yılında Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne geçti. 20 Mart
1989'da XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar'da Bazı
Osmanlı Şehirleri konulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk
Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi.1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin edildi, 17 Aralık 1990'da ise genel
müdür yardımcılığına getirildi. Bu sırada, Osmanlı Arşivi'nin otomasyonunu başlattı. Bu
görevinden 2 Mart 1992'de istifa etti ve Marmara Üniversitesi'ndeki görevine döndü. 26
Ağustos 1992 tarihinde rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992'de rektör vekili ve Kasım
1992'de tekrar rektör yardımcılığında bulundu. Bu görevini sürdürürken 21 Eylül 1993'te
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. 23 Temmuz 2008'de, hâlen sürdürdüğü Gazi
Üniversitesi'ndeki asli görevine iade edilmek üzere görevden alındı.
Osmanlı Devleti savaş halinde iken tehcir niçin gerekliydi?
Şimdi biliyorsunuz tehcir olayının meydana geldiği tarih 1915 Mayıs ayının sonu yani 25 26
mayısta alınan alınan bir karar gereği ve 16 hazirandan itibaren sevkiyat başlıyor. Tehcir
Ermeniler isyan ettiği için yapılmadı. Ermeni isyanları 1895- 96 yıllarında başladı. Özellikle
önce Ayestefanos sonra Berlin anlaşmalarında batılılar ermeni meselesini gündeme
getirmeleri ve özellikle Rusya’nın ve daha sonrada da Berlin Antlaşması ile İngilizlerin de
içinde yer aldığı Fransızlarında yer aldığı bu anlaşmada –Ki 61. Maddesidir Berlin’inErmenilerin yaşadıkları bölgelerde ıslahat yapılması ile ilgili bir madde yer aldı. Bu madde
çerçevesinde Osmanlı devleti bazı ıslahat hareketleri yaparken Batılıların desteğini aldıkları
düşünülen Emeniler de komiteler, patiler kurdular. Bunlardan ilki 1878’de Van’da Kara İç’te,

1881’de Cenevre’de kurulan Hınçak’tı. 1889’da Tiflis’te kurulan Taşnak Sütyun idi. Bu
komiteler Ermeni meselesini dünya gündeminde tutabilmek için çeşitli suikast ve isyan
hareketlerinde bulundular. Sason’da isyan çıkardılar Adana’da Van’da… Yıldız suikastı
meselesi ortaya çıktı, başka ermeni olanlara suikastler yapıldı; büyük bir kargaşa dönemi
yaşandı. Osmanlı Devleti; yani bu 1895 yılında başladı. 1895’den sonraki dönemde; mesela
1906’larda Adana’da Ermeni isyanı oldu. Hatta 1914’de Dünya Savaşı çıkmadan önce
de Ermeniler yabancılar ile işbirliği yaptılar; yani Ruslar ile işbirliği yaptılar, Fransızlar
ile işbirliği yaptılar silahlar aldılar. Dolayısıyla büyük bir tetiş hareketi gerçekleştirdiler
Güneydoğu Anadolu ve özellikle Doğu Anadolu bölgesinde. Ve birçok insan katledildi. Şimdi
Osmanlı devleti bu olaylara karşılık suçluları yakalama ve mahkemeye çıkarma yönünde bir
politika takip etti, batılıların baskıları sebebiyle. Hatta suikastte bulunan, tutuklanan kişiler
batının baskıları sonucunda serbest bırakılmak, af edilmek durumunda bırakıldı.
Tehcir bir anlık olay mıydı yoksa bu kötü gidişi bölgesel hareketlerle biz nebze olsun
yavaşlatmak mıydı?
1914 Ağustosu’nda ise Ermeniler Erzurum’da bir kongre topladılar. Bu kongreye Osmanlı
Devleti’de üye gönderdi ve burada savaş sırasında Ermenilerin Osmanlı devletinin yanında
yer almasını, buna mukabilde iki vilayette otonomi vereceklerini kendilerine ifade etmesine
rağmen Ermeniler; “Biz daha fazlasını vaad eden ülkelerin yanında yer aldık ve yanlış yaptık”
diyor, Osmanlı Devletinin bu teklifini kabul etmedik diyor. Dolayısı ile böyle olaylar oldu.
1914’ten itibaren savaş başlayıp Osmanlı Devleti’de savaşa girince Ruslarla birlikte harekete
ettiler. Hatta Van isyanı çıktı, Van’da isyan ettiler. Van’ı kuşattı Ermeniler. 17 Nisan’da
Van’da (Çatak), Bitlis’te Muş’ta isyanlar çıktı. O sırada gözümüzü başka yerlere
canlandırırsak, Çanakkale’de ölüm kalım mücadelesi veriyordu Osmanlı, Kafkaslar’da
Ruslarla savaşıyordu, Filistin’de İngilizlerle savaşıyordu, böyle bir ortamda Ermeniler isyan
ettiler.Ama sadece orda değil 21 yerde isyan ettiler. Zeytun’da siyan ettiler. İşte Bugün
Amanos Dağları dediğimiz Derecik denilen bir bölgesinde; Musa Dağı deniliyor oraya, orda
isyan ettiler. İzmit’te Bursa’da Erzurum’da Yozgat’ta… isyan çıkarttılar. Bu isyanlara rağmen
Osmanlı Devleti bu isyanları bastırmakla meşgul oldu. Fakat iş o kadar kritik bir yere geldi ki
bu çıkarılan isyanlar genelde 4 bölgedeki ordunun haberleşmesinin temel noktası olan
telgrafların kesişme noktalarında meydana geldi ve haberleşme engellenmeye başlandı ordular
arasında. Dolayısı ile Osmanlı Devleti bunları uyardı. 24 Nisan öncesinde bunları uyardı bu
olaylar devam ettiği takdirde sert tedbirler uygulayacağını Ermeni komitelerine ve ileri
gelenlerine Patrik’e dahi bildirdi.
Peki hocam aftan yararlananlardan yine bu isyana katılanlar mı oldu?
Evet kesinlikle katıldılar ama zaten sadece o kadar değildi. Örgüte mensup birçok insan vardı.
Nitekim 24 Nisan’da uyarılara uymadıkları için 235 kişi tutuklandı bir gece içerisinde.
Bunların içinde gazeteci, avukat, doktor… değişik gruplar vardı.
O zaman 24 Nisan’nın “Soykırım Günü” olarak kutlanması neden Ermeniler için bu
kadar önemli?
Ermenilerin hazırladıkları kitaba bakarsanız tutuklanan bu 235 kişi sanatçı vs. bunların
hemen hepsi Hınçak- Taşnak komitelerine üye olmaları sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısı ile
bunlar Ayaş ve Çankırı cezaevlerine gönderildiler. Dolayısıyla 235 kişini tutuklanması ermeni
hareketinin de belini kıracak önemli bir gelişim oldu çünkü bütün beyin takımları bu şekilde
tutuklanmış oldu. Dolayısı ile Ermeniler bu olayı kendilerinin bütün hedeflerini engelleyen bir
gün olarak andıkları için soykırım günü olarak 24 Nisanı anıyorlar. Yani 24 Nisan’ın meselesi
buradan çıkıyor kimse ölmüyor. Yani katliam söz konusu değil. Sadece tutuklamalar ve
bunların sevkleri var. Bu Ermeniler tarafından soykırım günü olarak anılıyor.
Tehcir ise 24 Nisan’dan tam bir ay iki gün sonra alınıyor karar. Çünkü artık baş edilmez bir
hale geliyor. Çünkü Bitlis bölgesinde ki çeteler Zeytun bölgesine (Adana) kadar sarkıyorlar.
Ve ordunun sevkiyat yolarını vuruyorlar. Tren yollarına suikast düzenliyorlar. Dolayısıyla

Osmanlı Devleti savaş içerisinde bulunduğu bir ortamda düşmanla işbirliği yapan
gruplara/topluma karşı uyguluyor, bu tehciri sevk iskan kanunu olarak adlandırılıyor ve
orijinal tarafı Avrupa’da ki Yahudiler gibi değil bunlar (Ermeniler) bulundukları
bölgeden alınıp başka bir yere vilayete veya Suriye’ye, savaşın dışında olan bir bölgeye
naklediliyor. Buralar Osmanlı Devleti’nin toprakları yani sınır dışı edilmiyor
Ermeniler. Osmanlı topraklarında iskân ediliyorlar. Geçici iskâna tabi tutuluyorlar.
Yarın: Sözde soykırım ile ortaya 4T kanunu ve bununla birlikte Osmanlı Devleti
vatandaşı olan Ermenilerin tehcir ettikten sonra geride kalan mal varlılarının durumu
hakkında sorduğumuz sorulara Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun yanıtı.
SÖYLEŞİ: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7059.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Akademisyenden Öğrenciye Tehdit İddiası
Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan İdeal Öğrenci Kulübü’nün başkanı Taha Tayfun
Bağcı, Yrd. Doç. Dr. Seniye Vural’ın kulübü kendisine yakın bir öğrencisine devrini
istediğini ve bu nedenle Vural’ın baskı ve tehditleri ile karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.
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Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan İdeal Öğrenci Kulübü’nün başkanı Taha Tayfun
Bağcı, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Seniye Vural’ın kendisi üzerinde baskı kurarak kulübü başka bir öğrencisine devretmesini
istediğini iddia etti. Kulübün başkanı İletişim Fakültesi öğrencisi Taha Tayfun Bağcı, atıl
durumda olan kulübü 70’e yakın üye kazandırarak etkin bir hale getirdiklerini ancak son
zamanlarda Yrd. Doç. Dr. Seniye Vural’ın kulübün bazı faaliyetlerini sabote ettiğini kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Vural’ın kendisine yakın olan öğrencilerine kulübün devrini istemesi ve buna
razı gelmemesinden dolayı bu baskının gerçekleştiğini ifade eden kulüp başkanı Bağcı, kendi
imzası taklit edilerek kulüp üzerinden Vural’ın bir faaliyet de düzenleyeceğini belirtti. Bağcı,
bugün düzenlenmesi beklenen ve ‘Düşler Sahnesi Sanat Topluluğu Gururla Sunar’ afişi ile
sunulan tiyatronun usulsüz düzenlemeler sonucunda gerçekleştirdiğini vurguladı.
Kulübünü düzenleyeceği faaliyetlere izin vermedi
Kulüp başkanı Bağcı, daha önce kulüp bünyesinde Konya Gezisi ve geliri çocuk esirgeme
kurumuna bağışlanacak ‘Otoriter Baba’ adlı tiyatro organizasyonlarının da yine Vural
tarafından iptal edildiğini ileri sürdü. Aynı zamanda kulübün danışmanı olan Vural’ın yaptığı
bu baskı karşısında sessiz kalamayacağını açıklayan Bağcı, bunun için tüm yasal yolları
kullanarak hakkını arayacağını söyledi. Bağcı, yasal haklarını arama noktasında üniversite
rektörlüğüne dilekçe yazarak başladığını kaydetti.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7060.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Suriyeliler, Soma İçin Hatim Okudu
Türk ve Suriyeli vatandaşların katıldığı Hunat Camii'nde yapılan hatim programında Soma
faciasında yaşamını yitirenler için çok sayıda hatim okunarak, dua edildi.
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Türkiye’yi yasa boğan Manisa Soma’daki faciada yaşamını yitirenlerin acısını yakından
hisseden Kayseri’deki Suriyeli Muhacirler, Somalılar için çok sayıda dua ve hatim okudu. 18
Mayıs 2014 Pazar günü ikindi namazından sonra Hunat Camii'nde yapılan hatim programına
Kayserili hafızlar mevlit ve Kuran'dan ayetler okuyarak başladılar. Daha sonra Kayseri'de
üniversite eğitimi gören Suriyeli üç hafız Kur’an’dan sabır ve ölümle ilgili ayetler okudu.
Programın sonunda Arapça ve Türkçe dualar edildi. Kayseri'de yaşayan Suriyeli bir alim,
Soma'da hayatını kaybeden şehitler için dua edip, Türk halkının acılarını Suriye halkının
yakından hissedip paylaştığını söyledi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7061.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Kartal Lisesi Soma Yararına Kermes
Düzenleyecek
Kartal Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşamını yitirenlerin
yakınları yararına kermes düzenleyecek.
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Manisa’nın Soma İlçesi’nde meydana gelen maden faciasının ardından yaşanan acıyı derinden
hisseden herkes adeta seferber oldu. Kayseri’de bulunan Kartal Endüstri Meslek Lisesi
öğrencileri de bu acıyı derinden hissedenler arasında. Öğrenciler Soma faciasında yaşamını
yitirenlerin yararına Perşembe günü okul bünyesinde bir kermes düzenleyecek. Öğrenciler,
Saat 12.00 ile 13.30 arasında gerçekleşecek olan kermese yardımseverlerin gelerek katkı

sağlamasını istiyor. Elde edilecek gelir daha sonra öğrenciler tarafından Soma’ya gidilerek
belirlenecek olan aileye yardım olarak verilecek.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7062.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Ermenilerin Türkiye Sınırları İçerisinde Bir
Karış Toprağı Yok!
“Rus gizli raporları Ermenilerin Pazar günü ayin yapıp kiliselere gittikleri, Ermeni halkına
baskı yaparak para topladıklarını da anlatıyor bu Rus belgeleri. Yani artık Ermeniler o
toprakların sahibi olmadıkları gibi üzerindekilerin de sahibi değiller.”
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Bugün ki yazıda ermeni meselesinin asıl çıkış noktası olarak gözüken 4T kanunu
ile Türkiye toprakları üzerinde hak iddia edebilmelerine meşru bir ortam
hazırlayan iki konuyu sütunlarımızda sizlerle paylaşıyoruz. Dün Ermenilerin
ülkemiz sınırlarında ki kabaca yaşam yerlerini ve akabinde vukuu bulan birinci
dünya harbi sırasında yer aldığı itilaf devletleri safındaki militan faaliyetlerinden
bahsettikten sonra bugün ise sizleri; batının da baskıcı tutumuyla sözde soykırım
iddiasında Türkiye’nin karşısında yer aldığı mesele ile baş başa bırakıyo rum.
O halde hocam mevzu edilen tehcir kanununun özü bu şekilde ise yeri de gelmişken
dilerseniz şu ‘4 T’ konusunu biraz açalım mı?
Ermeniler 21 Aralık 1918’de tekrar geri dönüş kararnamesi ülkeye bir miktarı dönüyor.
Dönemeyenler başka ülkelere gitmiş olanlar var. Hali ile konu burada bitmiyor. Milli
mücadele döneminde de Ermeniler Fransız üniforması giyerek Türklere karşı savaşıyor.
1917’de Bolşevik ihtilali olduğu için Rusya savaştan çekilmiş olmasına rağmen biz Doğu
Anadolu Bölgesi’nde Gürcülerle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’ne gelmiş (Erzurum’a kadar)
Ermeniler ile çarpışıyoruz Kazım Karabekir döneminde. Ve savaşı (Milli Mücadeleyi) biz
kazandıktan sonra bizimle birlikte savaşan Ermenilerin bizimle yaşaması mümkün
olmadığından ülke sınırları dışına çıkıyorlar, hali ile bir boşluk doğuyor. Bu boşluk
Ermenilerin bıraktığı topraklara Ermenilerin sürgün ettikleri insanları veya
Anadolu’nun içinden insanlar gidiyor ve Lozan Anlaşması ile de dönmelerine izin
verilen Ermenilerin veya topraklarına yeniden sahip olmak arzusunda bulunan
Ermenilere topraklarının geri verileceği vaadediliyor ve veriliyor da. Ama bir sene
içinde dönemedikleri takdirde toprakların hazineye devredileceği kararı alınıyor. İşte bu
sebeple Ermeniler kendilerini mağdur olarak adlandırıyor. Dolayısı ile o tazminat, önce tabi ki
soykırımın kabul edilmesi gerekiyor bunun için. Tazminat ve toprak meselesi hedefledikleri
noktalar oluyor.

Balkan savaşları yılları sırasında Ermenilerin Osmanlı Devleti vatandaşı iken devletin
sınırları içerisinde bulunan toprakların İngiliz sigorta şirketleri tarafından
poliçeleştirdikleri konusunda iddia sizce ne kadar doğru?
1912- 1913 yılları ki Balkan Savaşları döneminde de Ermenilerin ayaklanma hareketleri
devam ediyor. Nitekim Anadolu’da ki Rus konsolosların gizli raporlarına baktığınız zaman
aslında Ermenilerin nasıl sevk edildiği, Ruslar tarafından nasıl yönlendirildikleri silah yardımı
yaptıkları, Ermenilerin Pazar günü ayin yapıp kiliselere gittikleri, Ermeni halkına baskı
yaparak para topladıklarını da anlatıyor bu Rus belgeleri. Yani artık Ermeniler o toprakların
sahibi olmadıkları gibi üzerindekilerin de sahibi değiller.
Zaman aşımı sonunda düşen davalar gibi düşüyor yani
Evet artık onun hiçbir hükmü kalmadı. Zaten dediğim gibi Lozan Anlaşması ile
çözümlenmişti nitekim 1936’larda Ermeniler Kanada bölgesinde bir dava açtılar mahkeme de
davalarını red etti zaten.
Son olarak sayın hocam Kayseri milletvekili ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı
olarak şimdiki ve gelecek Türkiye’nin gençlerine tavsiyeleriniz ve söylemek
istedikleriniz nelerdir?
Kişiler sadece televizyon programına, gazetelere ya da internette vikipedyaya bakarak tarih
öğrenmesin. Ciddi yazılmış birçok tarih kitaplarımız var. Bunları okumaları gerekir. Tarihi
okuyan insan bir defa geçmiş ile ilgili çok önemli tecrübe kazanır. Şöyle düşünün siz bir genç
olarak hali hazırda ki yaşınıza kadar elde ettiğiniz tecrübelerle, daha sonraki hayatınızda
yanlışlara düşmemek veya kazandığınız o tecrübelerle hayırlı işler daha güzel işler yapmak
gibi birikime sahip olursunuz. Tarihin en önemli tarafı şudur. Geçmişteki olaylar olmuştur,
bitmiştir; iyi veya kötüdür. Bunları öğrendiğiniz takdirde geçmişteki hatalara bir daha
düşmemek için en azından ufkunuzu açan bir birikime sahip olursunuz ki böylelikle tarihi
geçmiş olmaktan çıkarır gelecek haline getirirsiniz. Devletleri yönetenler başta olmak üzere
kendi geçmişlerini tarihlerini iyi bilmeleri gerekir. Bildikleri takdirde ufuklar açılır, düşünme
yetenekleri artar, daha büyük bir perspektiften olaylara bakabilme imkânı kazanırlar. Bir
olayla bir başka olayı karşılaştırma yeteneğine sahip olurlar, yani mantık yürütme imkânına
sahip olurlar ve böylece daha doğru kararlar veririler. Kendi hayatlarına da yaşadıkları
toplumun ve ülkenin geleceğine de çok önemli katkı sağlarlar.
SÖYLEŞİ: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7063.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

33 Ülkeden Soma İçin Saygı Duruşu
Kayseri’de eğitim gören 33 farklı ülkeden yabancı öğrencinin katıldığı Uluslararası
Öğrenciler Akademisi’nde Soma için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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Kayseri’de eğitim gören 33 farklı ülkeden yabancı öğrencinin katıldığı T.C. Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin Burçları
Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde 8. Hafta geride
kaldı. Akademide yabancı öğrenciler bir vefa örneği sergileyerek Soma faciasında yaşamını
yitirenlere kayıtsız kalmadılar. Akademide bulunan öğrenciler adına söz alan Erciyes
Üniversitesi Doktora öğrencisi ve Kayseri Gündem Gazetesi yazarı Sayed Mubin Hashimi,
Türkiye’de kendilerine burs verilerek iyi bir eğitim ile güzel bir gelecek hazırlandığını
belirterek, bunun bir vefa borcu olduğunu söyledi. Sayed Mubin Hashimi, bu vefa borcunun
bilincinde olarak Manisa Soma’da yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet
etti. Katılımcı öğrenciler 1dakikalık saygı duruşu ile Soma faciasında yaşamını yitirenleri ve
ailelerini unutmadıklarını gösterdi.
“Şiirini kaybeden devletler şiddete yönelirler”
Saygı duruşunun ardından söz alan şair-yazar Celal Fedai ‘şiir’ üzerine bir konuşma
gerçekleştirdi. Fedai, Türkiye’de kelimelerin kökleriyle olan bağını gevşek tuttuğumuz
söyledi. Bu bağın gevşemesinde hayatın tanımlanması ve algılanmasında da ciddi sorunlar
yaşadığımız kaydeden Fedai, bu tavrın şiirimizi de olumsuz etkilediğini ifade etti. Fedai,
şiiriyetini kaybeden toplumlarda şiddetin ön plana çıktığını da belirterek; “Şiirin etkin olduğu
dönemde devletlerin şiddeti yoktu. Şiirini kaybeden devletler şiddete yönelirler” şeklinde
konuştu. Fedai, seminerinde şiirin etkisini ve müzik ile resim arasındaki bağını göstermek için
katılımcı öğrencilerden Bulgaristanlı Fatme Trampa ve Afganistanlı Waliullah Wardak’a
Nazım Hikmet’in Salkım söğüt şiirini okuttu.
Şiirlerin seslendirilmesinin ardından Fedai, genelde şiirlerin ya müzik ya da resim arasında bir
ilişki olduğunu söyledi. Nazım Hikmet’in Salkım söğüt şiirinde ise hem resim hem de müzik
etkisi olduğunu belirtti. Seminer soru cevap şeklinde devam etti.
Nasreddin Hoca’yı tanımayan yok
17 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da başlayan 2. seminerde Celal Fedai bu kez de
Nasreddin Hoca ve fıkralarını anlatı. Katılımcı öğrencilere Nasreddin Hocayı tanıyıp
tanımadıklarını soran Fedai, öğrencilerden ‘Tanıyoruz ama biz de farklı isimlerde tanınıyor’
cevabını aldı. Fedai katılımcı öğrencilere Nasreddin Hoca denilince akıllarına ne geldiğini
sorduğunda ise; “komiklik” şeklinde karşılık geldi. Fedai ise, hocanın salt bir komedi unsuru
olmadığını Nasreddin Hoca’nın hazırcevap bir kişiliğinin olduğunu ve bunu pragmatist bir
yaklaşımla sergilemediği belirtti. Fedai ayrıca Hocanın hazırcevaplığının bir hocanın zihninin
işleyiş biçiminden kaynaklandığını kaydetti. Seminerin devamında Nasreddin Hoca fıkralarını
bilen öğrencilerden birkaçı birer fıkra anlattı. Katılımcı öğrenciler fıkralarla birlikte
gülümseten ve eğlendiren dakikalar yaşadı. Daha sonra konuşmasını sürdüren Fedai,
Nasreddin Hoca’nın fıkralarının bizi geçmişten günümüze kadar beslediğini vurgulayarak;
“Hoca sadece benliğimizi geliştirecek fıkralar anlatmıyor, aynı zamanda toplumsal yapımızın
oluşmasında da katkıda bulunuyor” dedi. Fedai’nin konuşmasının ardından katılımcı
öğrencilere Medeniyetin Burçları Derneği Tarafından Nasreddin Hoca kitabı hediye edildi.
“Biz ortak bir medeniyetin çocuklarıyız”
Fedai’nin konuşmasının ardından yine aynı gün saat 12.00’da başlayan bir diğer seminer
konuşmasını Prof. Dr. Alaattin Karaca gerçekleştirdi. Karaca, ‘Beşikten Ölüme Türk
Gelenekleri’ni anlattığı konuşmasında katılımcı öğrencilere hitaben kültürel olarak birçok
benzerliğimizin olduğunu belirterek; “Biz ortak bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz ortak
coğrafyaların çocuklarıyız. Aynı şeye gülüyor ve ağlıyoruz.” dedi. Bizim 19. yüzyılda
koparıldığımızı kaydeden Karaca; “İstanbul, Şam, Buhara, Semerkant hepimizin. Biz
vatanımız ortak” şeklinde konuştu. Karaca, seminere slayt gösterimi eşliğinde devam etti.
Karaca, bizim geleneğimizde bulunan doğum, sünnet, evlenme v.b. örneklerden yola çıkarak
katılımcı öğrencilere ülkelerinde benzer adetlerin olup olmadığını sorduğunda, katılımcı
öğrencilerin birçoğunda benzer adetlerin kendi ülkelerinde de uygulandığını söyledi. Seminer,

Karaca’nın konuşmasını bitirmesinin
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7064.html
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Bu Komisyon Kurulmalı
Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev ile Ermeni Meselesi üzerine söyleştik. Mehdiyev,
gelinen noktada 1915 olaylarının araştırılması için Ermeniler ortak bir komisyon kurulmasına
yanaşmasa da Türkiye’nin bu komisyonu tek başına kurmasını ve Azeri, Rus ve tarafsız
tarihçileri çağırarak çalışmalar bu yıl içerisinde başlaması gerektiğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev ile Ermeni Meselesini, Ermenilerin kutlamaya
hazırladıkları sözde soykırımın 100. (24 Nisan 2015 yılında yapmayı planlanıyor) yılına
hazırlıklarını ve Başbakan Erdoğan’ın 1915 yılında yaşanan olaylar ile ilgili taziye mesajının
ne ifade ettiğini konuştuk. Mehdiyev, söyleşimizde Türkiye’nin 1915 olaylarının araştırılması
için bir tarih komisyonunun kurulması gerekliliğinden bahsetti. Ermenilerin ortak bir
komisyon kurulması teklifine yanaşmadığını hatırlattığımız da ise; “Ermeniler yanaşmasa da
bu komisyonu biz kuralım. Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden olan bağımsız
tarihçileri de davet edelim ve böyle bir komisyon kuralım. Ermeniler de katılmak isterlerse iyi
olur. Yok eğer katılmazlarsa da kendileri bilir. Ben bu yılın içerisinde böyle bir komisyonun
kurulmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu komisyon kurulsun ve dünya da görsün ki
bizim arşivlerimiz de kapılarımız da açık” şeklinde konuştu.Mehdiyev, Ermenilere karşı
soykırım denilen şeyinde bir yalan olduğunu söyleyerek, “Ben bunu araştırmalarımda her
zaman gördüm. Aslında Türklere karşı bir soykırım olmuştur. Bu soykırımı örtbas etmek için
ileriye atmışlar ki gelecekte kendilerini suçlayanlar çıkmasın diye” ifadelerini kullandı.
Ermenilerin 24 Nisan 2015 yılında sözde soykırımı bütün dünyada Türkiye’ye karşı büyük bir
propaganda yapma düşüncesinde olduğunu da kaydederek, medya üzerinden büyük bir algı
yönetimi yapacaklarını ve özellikle de bu noktada filmlere ehemmiyet verdiklerini söyledi.
Aynı zamanda gazeteci de olan Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev ile yaptığımız
söyleşimizde Ermeni Meselesi ve Türkiye aleyhinde yapılan propagandalara nasıl cevap
vermesi ve Başbakan Erdoğan’ın taziye mesajı ve Ermenistan’daki yankısını ve daha fazlasını
görebileceksiniz.
Siz değerli okuyucularımızı Ermeni meselesinde bilgilendirecek ve Türkiye’nin bu meselede
izleyecek yol haritasında katkı sağlayacak söyleşimizle sizi baş başa bırakıyoruz.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, gazetecilik mesleğiyle uğraşıyorum. Doktoramı Ermeni
meselesi üzerine yaptım. Azerbaycan’da birçok gazetenin genel yayın yönetmenliğinde
bulundum. Sovyet Rusya zamanında da komünist Ermenice olan bir gazetede çalıştım.

Ardından akademisyenlik hayatına girdim. Doktoramı yaptıktan sonra Erciyes Üniversitesi
beni davet etti. Erciyes Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümü açıldığından beni
buraya davet ettiler. Azeriyim. 3 çocuğum bir de torunum var.
‘Yardım etmek için kaldım’
Üniversiteye başlamanızda ilginç bir şekilde olmuş. Erciyes Üniversitesi’ne nasıl
başladığınızı anlatır mısınız?
Aslında burada çalışma gibi bir fikrim yoktu. Ben buraya bir sempozyuma gelmiştim.
Sempozyumun ardından beni ikna ettiler ve kaldım. Yardım etmek için kaldım. Burada
Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümü açıldığını söylediler. Rektör ve rektör yardımcılarıyla
konuştuk. Onlarda bize yardım edin dediler. Çünkü bölüm açılmış hocaları yok. Biz de bu
nedenle yardım için kaldık. Şuanda 4 yıldır Türkiye’deyiz.
Şimdi asıl konumuza Ermeni Meselesine gelecek olursak, Ermeniler’in bizim için Milleti sadıkadan, düşman bir millete dönüştüren süreç var siz bu süreci inceleme noktasında
nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz?
Ben bunu hem Azerbaycan hem de Ermeni kaynaklarından araştırdım. Ermeni arşivleri
dememiz yanlış olur. Çünkü bizim onların arşivlerine ulaşma imkanımız yok. Ben arşivlerden
daha çok, Ermeni basınında Ermeni meselesinin yer alması ile ilgili çalışmalar yaptım.
Özellikle de milleti sadıka dediğimiz Ermeniler’in nasıl oldu da Osmanlı Devleti’ne karşı
savaşa girdiler. Çeteler kurdular. 19. Yüzyılda isyanlara başladılar. Komitelere oluşturdular.
Bunlardan büyük bir bölüm 1890 ve 1920 yıllarını araştırdım. Azebaycan’da kitaplarım
yayınlandı. Türkiye’de de makalelerim yayınlandı. Türkiye’de de Ermeni Düşünce Sistemi ve
İdeolojileri isimli bir kitabımız yayınlanmak üzere…
Devletler açık savaşa girdi, Ermeniler ise gizli.
Ermeniler’in bizim için Millet-i sadıkadan, düşman bir millete dönüştüren süreç nasıl
olmuştur?
Batılı güçlerin ve özellikle Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni bir parçalama meselesidir. Bu
Ermeni Meselesi’ni ortaya atmalarından dolayı gündeme gelmiştir. Daha önce bunun adı Şark
(Doğu) Meselesi olarak geçiyordu. 1877-1878’li yılarda savaşı kaybeden Türkiye bir takım
tavizler vermiştir. Rusya’da Ermenilere bazı hakların verilmesini istemiştir. Rusya, Süreci
kendi sorumluluğunda sürdürmüştür. Türkiye’nin Ermenilere karşı yaptığı her faaliyette
Rusya’nın da karışma hakkı vardı. Şimdi uluslararası haklar gibi bir şeyler var. Bu durumda
onun gibi bir şeydi. Ondan sonra Ermeniler harekete geçmeye başladı. Kendi teşkilatlarını
kurmaya başladılar. Sonra bu teşkilatlar partilere dönüştüler. Gündeme Ermenistan’ın
özerkliği ve bağımsız bir devlet kurması meselesini gündeme getirmeye başladılar. İstedikleri
Osmanlı toprağıydı. Tabi Osmanlı buna izin veremezdi.
Osmanlı Devleti’nin zayıflaması Ermenileri daha fazla umutlandırdı. 1914’te Birinci Dünya
Savaşı’nda devletler birbirleriyle açık savaşa girdiler. Ermeniler ise Osmanlı ile gizli bir
savaşa girdiler. Bundan dolayı 1915’te bir tehcir olayı gerçekleşti. Bu da bir mecburiyet
meselesiydi. Çünkü Ermeniler Doğu Anadolu’da sivil ahaliyi saldırıyordu. Ermeniler,
binlerce kişiyi katletti. Bunun kanıtı olarak açılan onlarca kuyular var. Aslında Ermenilere
karşı soykırım denilen şey yalandır. Ben bunu araştırmalarımda her zaman gördüm. Aslında
Türklere karşı bir soykırım olmuştur. Bu soykırımı örtbas etmek için ileriye atmışlar ki
gelecekte kendilerini suçlayanlar çıkmasın diye…
Şimdi bir tarih komisyonu kurulsa ve araştırmalar yapılırsa ortaya çıkacak manzara ‘Türklere
soykırım yapılmıştır’ şeklinde olur. 24 Nisan’da Van’da katıldığımız bir sempozyumda da
bunu ortaya koyduk. Hem Rusya’dan hem de farklı birkaç ülkeden katılım sağlayan
uzmanların raporlarında da bunu görmüş olduk.
Ermeniler 2015’i ‘Ermeni Soykırımı’nın 100. Yılı olarak kutlama hazırlığında olduğunu
biliyoruz? Sizce hangi hazırlıklar içerisindeler?

Ermeniler gerçekten 100. Yıla çok ciddi hazırlanıyor. Ermenistan’da bir komisyon
oluşturuldu. Devlet başkanı komisyonun başkanlığını yapmaktadır. Diasporadaki Ermeniler
de bu komisyonda etkin faaliyet yürütmektedir. Bu komisyonun ne yapacağı gizli tutuluyor.
Ermeni Diasporasında etkin biri olan Harut Sassounian ismindeki birisi ‘biz ne yaptığımızı
açığa çıkarmayalım. Türkler bilmesinler. Bunlar bize karşı faaliyetler yapabilirler.’ diyor.
Ama yapacakları iş belli. Ermeniler bütün dünyada Türkiye’ye karşı büyük bir propaganda
yapma düşüncesindeler. Bu propagandanın araçları da bellidir. Kitaplar, makaleler yazıyorlar,
konferanslar veriyorlar ve filimler çekiyorlar. Özellikle de filmlere ehemmiyet veriyorlar.
Şuan ki Ermenistan fakirlik içerisinde ancak bu iş için müthiş paralar harcanıyor. Hatta öyle
yönetmenler bulmaya çalışıyorlar ki Milliyetçi bir Türk olsun ve onlar böyle bir film yapsın.
Bunlardan birini de bulmuştular. Almanya’da yaşayan Fatih Akın isimli Türk bir yönetmene
bir film yaptırdılar. İsmine de ‘Kırılmışlar (The Cut)’ demişlerdi. Bunun dışında her tarafta
Türkiye’nin aleyhine bir kampanya düzenlemekte. Amaç soykırım iddialarını Türkiye’ye
kabul ettirmektir. Ama bu mümkün değil. Çünkü böyle bir şey yaşanmamıştır. Onlarda
Barack Obama’nın ağzından böyle bir şey duymak istiyorlar. Ama istediklerini becermediler.
Ama büyük felaket ifadesini kullanıyor
Evet ‘büyük felaket’ olarak kullanıyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı bütün halklar için büyük
bir felakettir. Obama’nın soykırım demesi için büyük girişimleri oldu. Ama bu sonuçsuz
kaldı. Amerika’da bilinen araştırmacılar var. Onlarda böyle bir soykırımın olmadığını
söylüyorlar.
Türkiye’nin Ermenilerin yaptığı bu çalışmalara nasıl cevap vermesi gerekiyor?
Türkiye’de bu sahada gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Türk Tarih Kurumu çok
ciddi sempozyumlar yapıyor. Diğer kuruluşlarda bu işin üzerine çok ciddi bir şekilde
gidiyorlar. Bu durum da gösteriyor ki biz tarihimizle yüzleşmeye açığız. Bir komisyon
kurulsun ve olaylar araştırılsın.
Ancak Ermeniler ortak bir komisyon kurmaya yanaşmıyorlar.
Türkiye ortak bir komisyon kurulmasını istiyor. Ama ben şimdi teklif ediyorum ki; Ermeniler
yanaşmasa da bu komisyonu biz kuralım. Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden
olan bağımsız tarihçileri de davet edelim ve böyle bir komisyon kuralım. Ermeniler de
katılmak isterlerse iyi olur. Yok eğer katılmazlarsa da kendileri bilir. Ben bu yılın içerisinde
böyle bir komisyonun kurulmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu komisyon kurulsun ve
dünya da görsün ki bizim arşivlerimiz de kapılarımız da açık.
Bunu siyasi bir araca çevirmeye gerek yok. Ermenistan bununla bir ideoloji oluşturuyor.
Ermenistan’ı tanıtmak için başka ülkelerde bu aracı kullanıyor. Ermeni soykırımı diyerek,
Ermenileri tanıtmak istiyor. Bu algıya son vermemiz gerekiyor.
“Taziye mesajı karşılık görmedi”
Başbakan Erdoğan’ın taziye mesajını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Başbakanın taziye mesajı iyi niyetten kaynaklanan bir şeydi. Aslında bir insanın ölmesine bir
başsağlığı gibi algılanabilir. Ama Ermenistan bunun kabul etmedi. Ermenistan’dan bir karşılık
görmedi. Ermeniler’inde aynı şeyi yapabilmesi gerekiyordu. Ermeniler de birçok Türkü
öldürdü. Hatta yakın zamanda yaşanan Hocalı katliamı da buna örnek gösterilebilir. Ermeniler
bu katliamları yapanları milli kahraman ilan etti. Onlar da bu tarihlerde yanlış yaptık demeleri
gerekiyor.
Ermenistan’da Hocalı ile ilgili bazı STK başkanları ve insanlar hata yaptıklarını söyleyerek
özür dilediler. Ama üst düzeyde kim özür diliyorsa halk nezdinde düşman ilan ediliyor ve onu
sınır dışı ediyorlar. Aksine Türkiye’de bir sürü insan kitap yazabiliyor. Burada fikir özgürlüğü
var. Ama bu işi çözmek için ortak bir tarih komisyonu kurmak lazım.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7065.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Taner Yıldız Gönülleri Fethetti
Soma’da yaşanan maden faciasının ilk anlarından itibaren bölgede bulunarak olayları
yakından takip ve koordine eden Enerji Bakanı Taner Yıldız, sadece Kayserililerin değil tüm
Türkiye’nin gönlüne taht kurdu.
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3 gün boyunca gömleğini bile değiştirmeden yağmur altında, madencileri arama çalışmalarını
takip eden Bakan Yıldız’ın bu davranışı büyük takdir topladı. Başbakan Erdoğan, dün yaptığı
gurup toplantısında Taner Yıldız’a övgüler yağdırarak, “Taner Yıldız Bey’e ilk andan itibaren
orada bütün ekibi koordine etmesi, orada yatıp kalkması 301 kardeşimiz çıkana kadar orada
kalması, oradaki gayreti nedeniyle kendisin çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı
olsun” dedi.
MHP lidere Devlet Bahçeli’de Bakan Yıldız’a teşekkür etti.Öte yandan, bazı kesimlerin
Yıldız’ı yıpratmak için karalama kampanyası başlatması Kayserili vatandaşların tepkisini
çekti. Vatandaşlar, “ Enerji Bakanımız hal ve hareketleri ile tüm insanlarımızın gönlünü taht
kurdu. Onu karalayan ve iftira atanları kınıyoruz” diye konuştular.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7066.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Şan Konseri
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri şan konseri düzenledi.Güzel
Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konser, bir süre önce trafik kazasında
hayatını kaybeden ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri şan konseri düzenledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konser, bir süre önce trafik
kazasında hayatını kaybeden ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Afşin Öner’e ithaf
edildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Gül Fahriye Evren “Bu konsere
biz yaklaşık 3-4 aydır düzenli bir şekilde yapılan provalarla hazırlandık. Bu konserin ayrıca
çok çok önemli bir yeri var bizim için. 21 Ocak’ta kaybettiğimiz hocamız Afşin Öner’e
ithafen yapıldı bu konser. Öğrencilerimiz çok meşakkatli bir dönemden geçti, derslerinden

zaman ayırıp provalara gelerek çalıştılar. Güzel bir performans izledik bugün.
Öğrencilerimize bölümümüz adında teşekkür ediyorum” dedi.
Konser’de öğrencilere piyanoda Nergis Eminova eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7067.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Yazar Vedat Sağlam, Öğrencilerle Buluştu
Kocasinan Argıncık Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün
başlatmış olduğu “Yazarlar Okullarla Buluşuyor” Projesi kapsamında düzenlenen söyleşide,
Yazar Vedat Sağlam, öğrencilerle bir araya geldi.Söyleşinin...
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Kocasinan Argıncık Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün
başlatmış olduğu “Yazarlar Okullarla Buluşuyor” Projesi kapsamında düzenlenen söyleşide,
Yazar Vedat Sağlam, öğrencilerle bir araya geldi.
Söyleşinin açılışında konuşan Okul Müdürü Alper İbrahim Bişkin, “Yazarlar Okullarla
Buluşuyor” Projesi hakkında bilgiler vererek okula teşrif eden Yazar Vedat Sağlam'a teşekkür
etti.
Yazar Vedat Sağlam da öğrencilerle yaptığı söyleşide önce okumanın değerinden, okuyan
neslin gerekliliğinden bahsetti. Vedat Sağlam son eseri “Son Direnişçi” ve II. Abdülhamit
hakkında tarihi bilgiler verdi. Yazar Vedat Sağlam, öğrencilerden II. Abdülhamit'in
ruhaniyetine Fatiha istedi.
Program, öğrencilerle soru cevap şeklinde devam etti. Yazar Vedat Sağlam programı
hazırlayan başta okul müdürü olmak üzere öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, burada
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Programın sonunda ise Yazar Vedat Sağlam'a plaket ve çiçek takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7068.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Çerkes Soykırımı Ve Sürgününün 150'nci Yılı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Avukat Vacit Kip, ''Tüm baskılara,
dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyorlar''
dedi.AGD Kayseri Şube Başkanı Kip, Çerkes soykırımı...
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Avukat Vacit Kip, ''Tüm baskılara,
dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyorlar'' dedi.
AGD Kayseri Şube Başkanı Kip, Çerkes soykırımı ve sürgününün 150'nci yılı nedeniyle
yaptığı açıklamada, ''21 Mayıs... Çerkeslerin 1864'de uğradığı soykırım ve sürgününün yıl

dönümü. Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz bir dil
ve kültür geliştiren Çerkesler yüzyıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen, büyük devletlerin
ve Çarlık Rusyası’nın kolonyalist politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda soykırıma
uğradı ve Anayurtlarından koparıldı.
Tüm baskılara, dağılmışlığa, acılara karşın Çerkesler varlıklarını ve kimliklerini koruyor,
yaşatıyorlar. Bu nedenle 21 Mayıs’lar, Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir.
Direniştir, başkaldırıdır, diriliştir. Tüm zalimlere inat, Çerkesya'nın yeniden var olma
mücadelesidir'' ifadelerini kullandı.
Kip açıklamasında şunları kaydetti:
''Sizler topraklarınızı size dar edenlere taviz vermediniz. İnancınızı ve geçmişinizi inkar
etmeyi zillet saydınız. Tıpkı Mekke'de yaşama şansı verilmeyen Muhacirlerin, Medine'deki
kardeşlerine Hicret ettiği gibi, Anadolu'daki Ensar olmaya hazır yüreklere misafir oldunuz.
Binlerceniz yollarda katledildi, yok edildi. Uğradığınız zulme dağlar taşlar ağladı. Cesetleriniz
yıllarca kurda kuşa yem oldu. Ama kendiniz olmaktan asla vazgeçmediniz. Anadolu'ya sadece
bedenleriniz gelmedi. Birlikte edeb, nezaket, insanlık, sevgi ve kardeş olabilmenin
tohumlarını da getirdiniz. Et ve tırnak gibi oldunuz bu toprakların insanları ile. Hüzünleri
hüznünüz, sevinçleri mutluluğunuz oldu. Acıyla geçen uzun yıllar, ağıtlar, gözyaşları. 150.
yılda yapılanları unutursanız, yolda kaybettiğiniz ecdadınızın ruhları incinir bunu
biliyorsunuz. Unutmayın ve yeni nesillere ödenen bedelleri anlatın ve aktarın lütfen. Bu
topraklardaki kardeşliğin, nasıl bir değer ve anlam taşıdığını hissettirin. Acınız acımızdır.
Bu inanç ve kararlılıkla Çerkes Soykırımı ve Sürgününü, soykırımda ve sürgün yollarında
kaybettiklerimizi rahmet ile anıyoruz. Soykırım ve sürgünün acısını yüreğinde hisseden tüm
Çerkesleri ve Çerkes dostlarını bu anlamlı günde daha çok beraber olmaya çağırıyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7069.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Erciyes Üniversitesi'nde Gerginlik
Erciyes Üniversitesi'nde karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşandı.Erciyes
Üniversitesi'nde 2 gün önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan gerginlik bugün de
devam etti. TOMA ve çevik kuvvet ekiplerinin de hazır bulunduğu...
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Erciyes Üniversitesi'nde karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşandı.
Erciyes Üniversitesi'nde 2 gün önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan gerginlik bugün
de devam etti. TOMA ve çevik kuvvet ekiplerinin de hazır bulunduğu kampüste polis, karşıt
gruplu öğrenciler arasına etten duvar ördü.
Sol görüşlü öğrenciler adına rektörlük önünde açıklama yapan Akif Çağır, olayların
mühendislik fakültesi kantininde başladığını belirterek, “Çoğu dışarıdan gelen grubun
fakülteleri dolaşıp saldırıyı meşrulaştırmalarına izin veren okul yönetimi onlara propaganda
zemini sunmuştur ve suça ortak olmuştur” iddiasında bulundu.

Yapılan basın açıklamasından sonra, sol görüşlü öğrenciler otobüslerle geniş güvenlik
önlemleri altında kampüsten çıkarıldı. Karşıt görüşlü öğrenciler ise polisin yaptığı uyarı
sonrası dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7070.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Ak Parti İl Yönetimi Talas'ta
AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 30 Mart
seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçilen Dr. Mustafa Palancıoğlu'na hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.Başkan Palancıoğlu misafirlerini kapıda karşıladı....
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AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 30 Mart
seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçilen Dr. Mustafa Palancıoğlu'na hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Başkan Palancıoğlu misafirlerini kapıda karşıladı. Ziyarete İl Başkanı Ömer Dengiz'in yanı
sıra bazı yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı ve İl Gençlik
Kolları Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı. Ziyarette konuşan İl Başkanı Dengiz,
ziyaretlerini özellikle geciktirdiklerini belirterek, "Ziyaretçi trafiğiniz azalsın diye geç geldik.
Bizler nasıl olsa her gün beraberiz" dedi. Seçim sürecinin ve sonrasının çok güzel geçtiğini
ifade eden Başkan Dengiz, "Allah utandırmasın. Hem seçim süreci hem de hizmetiniz için
hayırlı olsun demeye geldik. Bundan önce ki yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. Bilgi
ve donanım olarak Talas'ı çok daha farklı bir noktaya getireceğinize inanıyorum. Talas sizinle
çok daha güzel olacak, Talas'ın kısa sürede yeniden eski yeşil Talas hüviyetine kavuşacağına
inanıyorum. Şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve teşkilatlarımızla her zaman yanınızdayız.
Göreviniz hayırlı olsun, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, Başkan Dengiz'in şahsında il, ilçe, kadın ve
gençlik kolları olmak üzere seçimde destek veren bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
Başkan Palancıoğlu, "Yoğun bir seçim dönemi geçirdik. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir
tecrübe yaşadım. Sizlerin de desteğiyle güzel bir seçim dönemi geçirdik. Şahsınızda bütün
teşkilattaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sizi ve teşkilatımızı mahcup
etmeyecek şekilde, Talas, Kayseri ve ülkemiz için örnek bir belediye olacağımıza ve hizmet
edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7071.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Hürmetçi Ve Karpuzsekisi Mahallelerinde Yol
Çalışmaları Başladı
Büyükşehir Yasası ile Hacılar ilçesine mahalle olarak bağlanan Hürmetçi ve Karpuzsekisi'nde
çalışmalar başladı.Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici, Başkan Yardımcısı Bilal
Özdoğan ve Meclis üyeleri ile birlikte çalışmalar...
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Büyükşehir Yasası ile Hacılar ilçesine mahalle olarak bağlanan Hürmetçi ve Karpuzsekisi'nde
çalışmalar başladı.
Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici, Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan ve Meclis
üyeleri ile birlikte çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz'dan bilgiler aldı.
Hürmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerinin yapılan çalışma ile bağlara giden yolların
kısalacağını belirten Karpuzsekisi Muhtarı Kadir Açıkgöz, Hacılar Belediye Başkanı Dr.
Doğan Ekici'ye teşekkür etti.
Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici'de Karpuzsekisi ve Hürmetçi'nin yeni yasaya göre
mahalle olduğunu belirterek, Belediye olarak üzerine düşen görevleri yerine getireceklerini
söyledi. Başkan Ekici, "Artık diğer mahallelerimiz gibi Karpuzsekisi ve Hürmetçi
mahallelerimize de her türlü hizmeti vereceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın bağ yollarına,
arazilerine gitmek için yolları bozuktu. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet
Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. D 8 modelli büyük dozeri bize tahsis etti, bir haftadır
çalışmamızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde yolu hizmete açacağız. Hacılarımıza,
Hürmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerimize hayırlı olsun." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7072.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Kemik İliği Nakil Hastaları İçin Moral Gecesi
Düzenlenecek
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi tarafından
ilik nakli olan hastalar için moral gecesi etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, Fenerbahçeli
futbolcu Mehmet Topuz’un kendisi ve diğer takım arkadaşları...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi tarafından
ilik nakli olan hastalar için moral gecesi etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, Fenerbahçeli
futbolcu Mehmet Topuz’un kendisi ve diğer takım arkadaşları tarafından imzalanan forması,
çekilişle bir hastaya hediye edilecek.
7 Haziran 2014 Cumartesi günü Gökkuşağı Tesisleri’nde düzenlenecek etkinlikle ilgili
bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Leylagül Kaynar, ilk kez düzenleyecekleri moral gecesi etkinliğine Erciyes Üniversitesi
Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi’nde ilik nakli olan Kayseri ve Kayseri
dışından hastaların katılacağını belirterek, “Yemek, konuşma, çekiliş, müzik eğlencenin yer
alacağı etkinliğimize destek veren ve verecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.
Doç. Dr. Kaynar, düzenleyecekleri etkinlikte Fenerbahçe futbol takımının da kendilerini
yalnız bırakmadığını belirterek, “Süper ligde bu sene şampiyon olan Fenerbahçe takımı bizi
yalnız bırakmadı. Moral gecemizde kura ile belirleyeceğimiz bir hastaya verilmek üzere
Mehmet Topuz’un kendisi ve tüm takım arkadaşları tarafından imzalanan formasını bize
gönderdiler. Bu formayı gecemizde çekilişle bir hasta yakınına hediye edeceğiz. Fenerbahçe
takımına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Kemik İliği ve Kök Hücre Tedavi Merkezlerinde bugüne
kadar nakil olan hasta sayısının bini aştığına dikkat çeken Doç. Dr. Kaynar, “15 yılık
tecrübeye sahip merkezimiz JACIE tarafından akreditedir. Şimdiye kadar Hakkari’den
Edirne’ye, Samsun’dan Hatay’a, Türkiye’nin birçok ilinden hastası olan merkezimiz yurt
dışından da hasta alımına başlamıştır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7073.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Emniyet Müdürlüğü’nden Kaçakçılık
Operasyonu
Kayseri Valiliği, kentte yapılan operasyon sonucu 106 bin 700 paket kaçak sigara ele
geçirdiğini açıkladı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,...
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Kayseri Valiliği, kentte yapılan operasyon sonucu 106 bin 700 paket kaçak sigara ele
geçirdiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye yasa dışı yollardan giren, sağlıksız koşullarda
üretilen ve halk sağlığına ciddi zararları olan, aynı zamanda vergi kaybına neden olduğu için
ülke ekonomisine ciddi zarar veren sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan istihbarı
çalışmalar sonucunda Kuzey Çevreyolu Erkilet kavşağında şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Sürücüsünün M.B olduğu 35 plakalı kamyona bağlı römorkta yapılan aramada, kolilere
gizlenmiş vaziyette, faturasız, bandrolsüz değişik marka toplam 106 bin 700 paket kaçak
sigara ele geçirildi. Ekipler, sigara naklinde kullanılan kamyona da el koydu.
Olayla ilgili M.B isimli şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”
kapsamında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7074.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Valilikten “soma’ya
Açıklaması

Yardım

Kampanyası”

Kayseri Valiliği, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen elim
maden ocağı kazasında hayatını kaybedenler ve yaralı olarak kurtarılanların ailelerine yönelik
ülke genelinde başlatılan “Soma’ya Yardım” kampanyası...
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Kayseri Valiliği, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen elim
maden ocağı kazasında hayatını kaybedenler ve yaralı olarak kurtarılanların ailelerine yönelik
ülke genelinde başlatılan “Soma’ya Yardım” kampanyası ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşları, 16 ilçe kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarına yazı
gönderdi.
Vali Orhan Düzgün imzasıyla gönderilen yazıda, “Bu kaza sonrasında devletimiz tüm
imkânlarını seferber etmiş olmakla birlikte, yardım sever milletimizin bu acı karşısında yoğun
yardım taleplerinin karşılanması, yapılacak yardımların tek elden hızlı ve sağlıklı biçimde
kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralananlara ve madende çalışanlara ulaştırılması
için Başbakanlıkça, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilerek ülke
genelinde yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyası ile ilgili banka hesap
numaraları aşağıda belirtilmiş olup, kurum, kuruluş, tüzel kişilikler ve gerçek kişilerce
yapılacak yardımların belirtilen hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir” denildi.
MANİSA SOMA İNSANİ YARDIM KAMPANYASI
BANKA HESAP NUMARALARI
T.C.ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No : TR940001002533555555555099 Hesap No : 55555555-5099
ABD Doları Hesap IBAN No : TR670001002533555555555100 Hesap No : 55555555-5100
EURO Hesap IBAN No : TR400001002533555555555101 Hesap No : 55555555-5101
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
T.VAKIFLAR BANKASI A.O. TUNALI HİLMİ/ ANKARA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No : TR500001500158007302215787 Hesap No : 00158007302215787
ABD Doları Hesap IBAN No : TR710001500158048014688846 Hesap No :
00158048014688846
EURO Hesap IBAN No : TR690001500158048014688882 Hesap No : 00158048014688882
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No : TR780001200940800005000020 Hesap No : 05000020
ABD Doları Hesap IBAN No : TR720001200940800058000152 Hesap No : 58000152

EURO Hesap IBAN No : TR450001200940800058000153 Hesap No : 58000153
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone
ve Avea GSM operatörlerinin “1866” kısa SMS numarasına “Soma” yazarak 5 (Beş) TL
karşılığı bağışta bulunabileceklerdir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7075.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Kdv'deki Değişiklikler Anlatıldı
Ülkemizde yaklaşık 30 yıldır uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili son
yayımlanan tebliğle getirilen değişiklikler anlatıldı.Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıyı, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı...
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Ülkemizde yaklaşık 30 yıldır uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili son
yayımlanan tebliğle getirilen değişiklikler anlatıldı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıyı, Kayseri Vergi
Dairesi Başkanı Niyazi Özkök yönetti. Toplantıda, KDV tebliği ve getirilen değişikliklerle
ilgili bilgiler veren Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Mehmet Bahattin Akçay,
Türkiye'de 1985 yılından bu yana uygulanan KDV konusunda şimdiye kadar 123 tebliğ
yayınlandığını, son yayınlanan tebliğle ise önceden yayınlanan bütün tebliğlerin
birleştirildiğini, bu tebliğin ise çok yenilikler içerdiğini kaydetti. Akçay, ''KDV uygulaması,
bizim için yeni bir uygulama değil. Pek çok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden çok daha fazla
bir tecrübeye sahibiz. 1 Ocak 1985 yılında biz KDV uygulamasına başladık. Şu an AB üyesi
pek çok ülkeden çok çok önce KDV uygulamasını başlatmış bir ülkeyiz'' dedi.
KDV'nin, bir ülkedeki ekonomiyi çok yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Akçay, şöyle
devam etti:
''KDV, bir ülke ekonomisinde üretilen ya da ithal edilen bir malın, nihai tüketicisine
ulaşıncaya kadar her aşamada vergilendirmeyi amaçladığı için, tamamen ekonominin
içerisinde olması gerekiyor ve dinamik bir yapıya sahip olması gerekiyor. Ekonomideki
gelişmeleri takip edemediğiniz zaman, bu verginin de fazlaca bir anlamı kalmıyor. Bu amaçla,
KDV Kanunu'nun uygulandığı 30 yıllık süreçte 56 ayrı kanunla değişiklik yapılmış. Bu 56
kanunla yüzlerce değişiklik sözkonusu. Ayrıca 91 adet Bakanlar Kurulu Kararnamesi
yayınlanmış ve bunların 86 tanesi KDV oranlarıyla ilgili. Neden? Çünkü KDV bütçe
gelirlerimiz içerisinde önemli bir paya sahip. Bütçemizde KDV gelirleri, çok büyük bir yekün
teşkil ediyor.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7076.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Ak Parti İl Yönetim Kurulu’nun Melikgazi
Ziyareti
AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, İl Gençlik
Kolları Başkanı Hüseyin Okandan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, yeniden...
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AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, İl Gençlik
Kolları Başkanı Hüseyin Okandan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, yeniden yüksek bir oy oranı
seçilmesinden dolayı Hayırlı Olsun temennisinde bulundular.
AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak disiplinli, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak
Kayserililer ile bütünleşmeye, hizmetleri ve yatırımları göstermeye ve bazı gerçekleri
anlatmaya çalıştıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, seçim sonuçlarından da
anlaşılacağı gibi halkın isteğinin ve beklentisinin ortada olduğunu ve hizmete devam mesajı
verdiğini söyledi.
Parti Teşkilatının güçlü olmasının seçimlerde çok önemli olduğunu belirten Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halkın siyasi beklenti ve görüşlerini dinamik
tutmak ve her an ve her yerde seçimlere hazır bir şekilde teşkilatı ile bulunmak bir partinin
önceliği olması gerektiğini, Kayseri AK Parti teşkilatının her zaman özverili, fedakar ve bir o
kadar da disiplinli ve planlı çalıştığını kaydetti.
Ak Parti Teşkilatının İl, İlçe ve Kadın kolları ile Gençlik kollarının birbirleri ile uyumlu,
birliktelik ve paylaşımcı çalışmaları Belediye başkanların yani seçime girenlere güç verdiğini
ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile olarak şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız yaptırım ve hizmetler hem ortada hem de halkımız
günlük kullanarak faydasını görmektedir. Yerel seçimlerde halkımız tercihini yaparak
hizmetlere devam etmemize karar vermiştir. Üstelik büyük bir oy oranı ile bu kararı
tasdiklemiştir. Bunda Parti teşkilatımızın büyük payı vardır. Seçim sürecinde emeği olan ve
her zaman bizimle ve beraber olan tüm teşkilat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7077.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Öğrenme Şenlikleri 27 Mayıs'ta Başlayacak
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, 4.'sünü Kayseri'nin düzenleyeceği Öğrenme
Şenlikleri'nin 27 ve 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz, "Öğrenme Şenlikleri, 27,28 ve 29...
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, 4.'sünü Kayseri'nin düzenleyeceği Öğrenme
Şenlikleri'nin 27 ve 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, "Öğrenme Şenlikleri, 27,28 ve 29 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleştirilecek. Öğrenme, beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir. Bu
kapsamda vatandaşlara hangi eğitimler, nerelerde ve nasıl veriliyor bunu anlatan bir şenlik
düzenleyeceğiz" dedi.
Yılmaz, şenliğe Büyükşehir Belediyesi, Organze Sanayi Bölgesi ile STK'ların da destek
vereceklerini belirterek, "Şenliklerde stantlar açılacak ve vatandaşların bu eğitim
faaliyetlerine ulaşmaları sağlanacak. Öğrenme Şenlikleri ilk olarak 27 Mayıs tarihinde
Büyükşehir Belediyesi yanındaki parkta başlayacak. Ardından Mimarsinan Parkı ile
şehrimizdeki alışveriş merkezlerinde kurulacak olan stantlarla vatandaşlarımızla buluşacağız.
Bu şenliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7078.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Çerkes Sürgünü 150. Yılın’da Dilek Fenerleri
İle Anıldı
Kafkasya'da 150 yıl önce yaşanan Çerkes soykırımı ve sürgünü Erciyes Üniversitesi'nde
düzenlenen programla anıldı.Erciyes Üniversitesi (ERÜ) etkinlik alanında düzenlenen anma
programına çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında...
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Kafkasya'da 150 yıl önce yaşanan Çerkes soykırımı ve sürgünü Erciyes Üniversitesi'nde
düzenlenen programla anıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) etkinlik alanında düzenlenen anma programına çok sayıda
vatandaş katıldı. Anma programında Çerkes sürgününü anlatan video izlenirken, programı
organize eden Kafkas Derneği eski Başkanı Oğuz Berk, yaptığı konuşmada, “Bugün 20 Mayıs
2014. Bundan 150 yıl önce 21 Mayıs 1864’te Çerkesler Kafkasya'da Ruslarla 358 yıl süren bir
savaşın sonunda yaklaşık 2 milyon insan o zamanki Osmanlı topraklarına sürgün edildi.
Kafkasya’daki Çerkes nüfusunun yüzde 90'ı ya katledildi ya da sürgün edildi. Bugün 150. yıl
dönümünde hem kendimiz unutmamak hem de çocuklarımıza unutturmamak için bu etkinliği
düzenledik. Bu hafta içerisinde hem Soma'da kaybettiğimiz insanlar için hem de 1864’te
Kafkasya’da kaybettiğimiz insanlar için dua okunacak. Bu akşam 1864’te yaşananların
anısına ise bu sürgünden dolayı 1864 tane dilek feneri uçurulacak. Soma’da kaybettiğimiz
insanlarımız için de 301 tane dilek feneri uçuracağız” dedi.
Program, okunan dualar ve uçurulan dilek fenerleri ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7079.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Soma İçin Yürekler Yozgat’ta Yandı…
Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğince organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığının
katkılarıyla gerçekleştirilen 9. Sürmeli Şiir Şöleni ve Âşıklar Bayramı 17 Mayıs 2014
Cumartesi günü saat 13.00 da tarihi Yozgat Hayri İnal Konağında Soma Şehitleri anısına
saygı duruşu ile başladı ve Soma şehitlerinin ruhuna Kur’an okundu.
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17 Mayıs 2014 Cumartesi günü Yozgat Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet SARGIN
üstadımızın daveti üzerine “Geleneksel Yozgat Sürmeli Şenlikleri ve Âşıklar Bayramı” için
Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut AYDIN, yönetim kurulu üyesi Duran
AYDIN, Âşık Cefâi (Galip GÜLER), Şair Dost CEMALİ ile birlikte Yozgat’ın yolunu tuttuk.
Hoş sohbet, şiir ve türkülerle mükemmel bir yolculuk oldu.
Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğince organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığının
katkılarıyla gerçekleştirilen 9. Sürmeli Şiir Şöleni ve Âşıklar Bayramı 17 Mayıs 2014
Cumartesi günü saat 13.00 da tarihi Yozgat Hayri İnal Konağında Soma Şehitleri anısına
saygı duruşu ile başladı ve Soma şehitlerinin ruhuna Kur’an okundu.
9. Sürmeli Şiir Şöleni seçkin katılımcıları ve özel konuklarıyla muhteşemdi. Şiir ve
yorumların hep Soma Şehitleri üzerine yapılmış olması nedeniyle oldukça duygusal anlar
yaşandı. Program adeta “Soma Şehitleri” anısına bir anma programına dönüştü. Şairler
şiirlerini yorumlarken Âşıklar ve Ozanlar da ağıtlarla programa renk kattılar.
Sürmeli Şiir Şöleni Programının açılışında konuşan Araştırmacı Eğitimci Gazeteci Şair Yazar
Durali DOĞAN, kültür sanat faaliyetlerinin öneminden bahsederek emeği geçenlere ve tüm
katılımcılara teşekkür etti; ölümsüz ve kalıcı eserler bırakmamız gerekir dedi. Yozgat’taki
kültür ve sanat faaliyetlerinin garip kaldığından bahsederek emeğini takdir ettiğimiz değerli

bir dostumuz: Ahmet Sargın bu konuda olağan üstü bir gayret gösteriyor ona destek olunmalı
dedi.
Programın organize ekibi adına söz alan Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Gazeteci
Şair–Yazar Ahmet SARGIN tüm katılımcılara teşekkür ederek seçkin ve kaliteli bir ekibin
Yozgat’ta bulunmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdi; Soma Faciası nedeniyle
alkış yapılmamasını rica etti ve şehitler anısına Fatiha okunmasını rica etti. Sunuculuğunu
Gazeteci Yazar Rıfat ÇAKIR’ın yaptığı Sürmeli Şiir Şöleni ve Âşıklar Bayramına Kayseri,
Kırşehir, Osmaniye, Ankara, Sorgun, Yerköy, Sarıkaya ve Yozgat merkezden yaklaşık 30
kadar şair, yazar ve âşık katıldı. Okunan şiirlerle hüzünlenen misafirler Soma Şehitleri adına
söylenen ağıtlarla oldukça duygusal anlar yaşadılar. Program Nohutlu Tepesi gezisi ile devam
etti. Program seviyeli ve kaliteli idi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Yozgat Sürmeli Şiir Şölenine Kırşehir’den Zübeyde GÖKBULUT - Sait SARGIN - Tutkun
DURUKAN - Feride TAŞKOPARAN, Kayseri’den Turgut AYDIN - Duran AYDIN - Galip
GÜLER – Ali ÖZKANLI - Dost CEMALİ, Ankara’dan İsmail TUNÇ - Durak Turan DÜZ Murat DUMAN - Rıfat ÇAKIR - Vedat FİDANBOY, Osmaniye’den İbrahim ÖZDEMİR,
Sorgun’dan Durali DOĞAN - Hacı YİĞİD - Âşık Rıza KAYGUSUZ – Mustafa KÖKSAL Öz Ozan Mehmet ÖZUZUN, Sarıkaya’dan Kelami AKDEMİR, Yerköy’den Ozan Neşet
İÇÖZ - Âşık Kadir ÇAPANOĞLU – Şahin BAĞCI - Hasan BOZKURT, Yozgat’tan Ahmet
SARGIN - Ekrem GÜRER ve Yusuf KOÇ katıldılar.
Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğinin bu özel programına Bozok Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Zakir TAŞ, Yozgat Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı
Mehmet SAYGI, Sorgun Ozanlar Şairler Kültür Derneği Başkanı Durali DOĞAN, Yozgatlı İş
Adamı Mustafa ERKILIÇ, Kırşehir Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Zübeyde GÖKBULUT,
Kayseri Halk Ozanları Derneği Başkanı Turgut AYDIN, Sevgi Koleji Sahibi Emekli
Öğretmen Cemil KILIÇASLAN, Sarıkaya Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Kelami
AKDEMİR, Yerköy Halk Âşıkları Derneği Başkanı Âşık Kadir ÇAPANOĞLU, Kapaklı
Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı YİĞİD, Sunucu Rıfat ÇAKIR, Din
Hizmetleri Derneği Başkanı Selim NEMLİ, Din Görevlisi Harun YOZGAT, Yenice Köyü
Yardımlaşama Derneği Temsilcisi Necati DUYAR, Osmaniye’den Şair İbrahim ÖZDEMİR
programa destek oldular.
Soma’da yanan ateş yürekleri yaktığı için programın her yılki uygulamasında değişikli oldu.
Şehitlerimiz için okunan Kur’anı Kerim, yapılan dua, ağıt ve şiirlerle Soma programına
dönüştü adeta. Âşık ve şairler yürek yangınlarını dile getirdiler. Yozgat’ın tarihi Yozgat Halil
İNAL Konağında saat 13.00 da başlayan program 17 e kadar sürdü.
Ahmet SARGIN Başkanımız “Yozgat programı gerçekten de muhteşemdi. Tam anlamıyla
Soma şehitlerini anma programı oldu. Programa şeref veren tüm şair - ozan ve âşık
kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Muhteşemsiniz her şey sizinle güzelleşti. Yozgat
sizinle güzeldi iyi ki varsınız. Şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz halen Soma Kömür Ocağı
değil yüreğimiz yanıyor…”diyerek duygularını bu şekilde ifade ediyor.
Yozgat Halil İnal Konağından Yozgat’ı kuş bakışı gören Nohutlu Tepesine çıktık. Konakta
çekilen fotolara tepede çekilen fotoğraflar eklendi. Programa katılan tüm şair dostlarla
vedalaşarak ayrıldık. Sarıkaya Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Kelami AKDEMİR
kardeşimizin Sarıkaya Belediyesine ait çay bahçesinde misafiri olduk. Sarıkaya Belediyesi
Basın –Yayın Müdürü olarak ilçeye kazdırdığı mükemmel sahneyi görme imkânımız oldu.
İkram ettiği çayları hoş sohbet eşliğinde yudumladık. Oradan ayrılıp Duran AYDIN
kardeşimizin yeğenin iş yerinde hazırlanan ikramları afiyetle yedik. Kardeşimizin köyünü de
ziyaret etme imkânı oldu. Yozgat’a giderken yol üzerinde gördüğümüz dönüşme almaya
niyetlendiğimiz Trabzon ekmeklerini almak için uğradığımız Himmetdede beldesinde Şair
Mustafa TAN (TANOĞLU) ile görüştük. Şair kişiliği yanında cömertliğini, hoş sohbetini
gördük. Bizi hemen bırakmadı. “Gelmek elinizde ama gitmek elinizde değil” diyerek gönül

güzelliğini gösterdi. Oğlu ve torunu da bizlere hizmet edip ikramlarda bulundular. Allah
kendilerinden razı olsun. Hoş sohbet sorası Allah dostlarından biri olan Himmetdede türbesini
ziyaret edip dua okuduk.
Başta Ahmet SARGIN Başkanımız olmak üzere Durali DOĞAN, Yusuf KOÇ, Ekrem
GÜRER hocalarımıza ve programa emek ve destek veren tüm güzel yüreklere Kayseri ekibi
olarak teşekkür ediyoruz.
Cumartesi Sabah 09.00 da başlayan yolculuğumuz 23.00 de sona ermişti. Gül yürekli
dostlarımızla bir daha ki görüşmemize kadar vedalaşıp ayrıldık. Bir gün içinde kültür sanat ve
edebiyat adına güzel bir gün oldu. Edebiyat dolu günlerde buluşma dualarımla…
Hazırlayan: Ali Özkanlı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7080.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Talas’ta eğitim zirvesi
Avrupa Birliği Tarafından Finanse edilen Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında
“Initialliteracy in a SocialContext” başlıklı yetişkin eğitimini kapsayan Grundtvig çok ortaklı
proje çalışması için 14-15 MAYIS 2014 tarihlerinde Kayseri-Talas İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirildi.
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Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği Tarafından
Finanse edilen Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında “Initialliteracy in a
SocialContext” başlıklı yetişkin eğitimini kapsayan Grundtvig çok ortaklı proje çalışması
için 14-15 MAYIS 2014 tarihlerinde Kayseri-Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araya
gelindiği belirtildi.
Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı bu çalışmaya Finlandiya’dan IP KoulutuspalvelutTmi,
İspanya’dan Centro de Educacin de AdultosCeltiberia, İsveçten Fsreningen Urkraft ve
Upplands-BroKommun, İtalya’dan AdriaticaConsulting, Almanya’dan Volkshockschule,
Norveçten Commune Skola ve Türkiye’den Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere
toplam 18 öğretmen ve idareci katıldı.
Çalışmada “Aile ve Toplumun Eğitime Aktif Katılımı” konusunda fikir alışverişinde
bulunuldu. Bu çalışma projenin resmi web sitesi “www.inlit.eu” da yayınlanmış olup, iki yıl
boyunca devam etmekte olan projenin son çalışma toplantısıdır.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7081.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Hikmet Çocuk Kulübü’nden Muhteşem Yıl
Sonu Programı
İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü öğrencileri 7. Geleneksel Ev Okulu pikniğinde
gönüllerince eğlendiler.

22 Mayıs 2014 Perşembe 10:05

İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü üyeleri Kayseri Gesi Piknik ve mesire alanında bir
araya geldiler.
Okul sezonu boyunca yaklaşık 8 kişilik gruplar halinde her hafta sonu cumartesi günleri, İlim
Hikmet Vakfı tarafından koordine edilen eğiticilerle 33 hafta boyunca devam eden Evde
Karakter eğitimi / Ev Okulu öğrencileri, grup sorumlusu anneleri ve eğiticileriyle Gesi Piknik
alanında sportif aktiviteler ve bilgi yarışması yaptılar.
17 Mayıs sabahında Gesi Piknik alanına, mahallelerinden servislerle taşınan Hikmet Çocuk
Kulübü öğrencileri pırıl pırıl bir bahar havasının tadını çıkardılar.
Bu yıl yedincisi yapılan Hikmet Çocuk Kulübü pikniğine öğrencilerin yanı sıra grup
sorumlusu anneler ile eğiticiler de katıldı.
Piknik esnasında öğrencilerin yıl sonu etkinlik programı için hazırladıkları aktivitelerin
provası da yapıldı.
Aynı zamanda Gesi Piknik alanında bulunan zıpzıp aktivitesinden de kulüp üyeleri toplu
olarak yararlandılar.
Hikmet Çocuk Kulübü kapsamında yıl içinde yapmış oldukları, sosyal, kültürel ve sportif
aktivitelerdeki yorgunluklarını piknikte bir araya gelerek gidermeye çalışan öğrencilere,
kahvaltıda süt ve simit, öğle yemeği olarak da dürüm ve ayran ikram edildi.
YIL SONU PROGRAMI GÖZ DOLDURDU
İlim Hikmet Vakfı Hikmet Çocuk Kulübü, yılsonu etkinlik programını Melikgazi Belediyesi
Tiyatro salonunda yaptı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı program üç saat sürdü.
2013- 2014 Eğitim döneminde ‘Ev Okulu veya Evde Karakter Eğitimi’ olarak verilen 6-10
yaş grubu öğrencilerin düzenlemiş oldukları yılsonu programına ilgi hayli fazlaydı.
Okul sezonu boyunca yaklaşık onar kişilik gruplar halinde, evlerinde ve vakıf binasında,
haftada 3 saat dini eğitim verilen Hikmet Çocuk Kulübü üyelerinin, hazırlamış oldukları
birbirinden güzel, şiir, ilahi ve skeçlerden oluşan programı kalabalık bir davetli topluluğu
izledi.
Proğramın açılış konuşmasını yapan İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman
Gerçek, çocuk eğitimine dikkat çekerek, çocukların eğitimine katkı verildiğinde ancak
tamamlanabileceğini ifade etti. Osman Gerçek, geleneksel eğitim yönteminde öğrencinin
hevesi dışında, hocasının nefesi, babasının kesesi ve de annesinin ketesi olarak ifade edilen
unsurların bir araya geldiğinde, yüksek ahlaklı, ideal insan karakterine ulaşılabileceğini ve
ancak o zaman eğitim sürecinden tam bir verim alınabileceğini sözlerine ekledi.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı programda gönüllerince eğlenen ve hazırlamış
oldukları etkinliklerin heyecanını aileleriyle beraber yaşayan Hikmet Çocuk Kulübü
mensuplarına, pasta ve içecek ikramında bulunuldu.
FİL SURESİ RESİM YARIŞMASI
Ayrıca Fil Suresi konulu resim yarışmasında yaş gruplarına göre birinci olan resimler
sergilenerek, birinciler plaketle ödüllendirildi.
EĞİTİMCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Programın sonunda ise, Çocuk Kulübü faaliyetlerinde görev alan eğitimcilere plaketleri
törenle takdim edildi. Aynı şekilde grup sorumlusu annelere de teşekkür belgesi verildi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7082.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Öğrenme Şenlikleri Başlıyor
Kayseri Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öğrenen bireyden
öğrenen topluma Kayseri Öğrenme Şenliği” başlığı ile bir şenlik düzenleniyor.
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Türkiye genelinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
etkinliklerde insanların öğrenme konusunda daha çok bilinçlenmesini ve çeşitli faaliyetlerin
öğrenme kapsamı içerisinde değerlendirilmesini amaçlıyor.
Kayseri İl Milli Eğitim Şube Müdürü Namık Kavraal konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu
bilgileri verdi:
“Kayseri Valiliğinin himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde
Kayseri Öğrenme Şenliklerini gerçekleştiriyoruz. Hayat boyu öğrenme, Kişisel, toplumsal,
sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini
geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak
düşünüldüğünde bu tür şenlik faaliyetlerinin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.
Etkinliklerin amacı olarak, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam
edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla; bilgi, beceri ve
yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden
öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek olarak
belirtilmektedir.
Bu amaçtan hareketle gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerden birisi de “Öğrenme
Şenlikleri”dir. Bu şenlikler ile, öğrenmenin yararlarının topluma anlatılmasının yanı sıra
kişilerin yaparak/yaşayarak öğrenebilecekleri faaliyetlere katılımlarının sağlanması suretiyle;
öğrenmenin ne kadar ilgi çekici ve eğlenceli olduğunun gösterilmesi, öğrenmenin hayat boyu
devam eden bir süreç olduğu konusunda kamuoyunda farkındalık yaratacak faaliyetlerden
oluşturulması planlanmaktadır” dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kavraal sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün bu belirtilen hususlar
çerçevesinde, ülke genelinde ilk defa geçen yıl Eskişehir, Bursa ve Kocaeli illerinde başlayan
öğrenme şenlikleri bu yıl da Kayseri’nin katılımıyla devam edecek. Bu kapsamda Bundan
sonra planlanan sırayla diğer illerde de yapılacak. Şenlik kapsamında belirlenecek tarihler
arasında, şehrin çeşitli yerlerinde halk dansları ve müzik gösterilerinin yanı sıra sergi,
seminer, rasat etkinlikleri ve halkın ilgisini çekebilecek konularda kısa kurslar ve atölye
çalışmaları yapılacak.
Şehrimizde de bu şenlikler 27-28-29 Mayıs 2014 tarihlerinde şehrimizin çeşitli yerlerinde
gerçekleştirilecek. Özellikle, , Mimar Sinan Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir
BelediyeParkı, Kayseri Meysu Outlet, Kayseri BYZ Garage AVM, Kayseri Park AVM, ve
bunun dışında da uygun görülecek yerlerde de çeşitli standlar açılması planlanıyor.” şeklinde
açıklamalarda bulundu.
Ayrıca Kavraal, programlarla ve etkinliklerle ilgili her türlü bilginin kamuoyuna ulaştırılması
amacıyla bir site kurulduğunu ve vatandaşların merak ettikleri konularda
hayatboyuogrenme38@meb.gov.tr ve www.kayseriogrenmesenlikleri.com/ adreslerinden
gerekli bilgilere ulaşabileceklerinin de altını çizdi.
Haber: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7083.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

17 Yaşındaki Genç Boş Bir Evde Ölü Bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki genç, boş bir evin tuvalet kısmında ölü olarak
bulundu.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde 17
yaşındaki U.D.'nin ağabeyi tarafından ikikatlı ve boş...
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki genç, boş bir evin tuvalet kısmında ölü olarak
bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde 17 yaşındaki
U.D.'nin ağabeyi tarafından ikikatlı ve boş olan bir evin tuvaletinde bulunduğu öğrenildi.
Ağabeyinin çağırdığı 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde U.D.'nin hayatını kaybettiği
belirlendi.
Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında U.D.'nin cesedi kesin
ölüm sebebinin belirlenmesi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna
kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7084.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
Kayseri'ye Geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 27 Mayıs tarihinde Kayseri'ye geliyor.Kyaseri
Organize Sanayi Bölgesi'nin 12. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs tarihinde
gerçekleştirilecek. Kayseri OSB Müdürlüğü Hizmet Binası'nda...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 27 Mayıs tarihinde Kayseri'ye geliyor.
Kyaseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 12. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs
tarihinde gerçekleştirilecek. Kayseri OSB Müdürlüğü Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek
olan mali genel kurula Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7085.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Üç İlçeyle Noktayı Koydu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir'e bağlanan 11 ilçeye yapılacak
yatırımlarla ilgili toplantılarını Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleriyle tamamladı. Her üç
ilçede de sorunlar tespit edilerek yatırım programına...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir'e bağlanan 11 ilçeye yapılacak
yatırımlarla ilgili toplantılarını Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleriyle tamamladı. Her üç
ilçede de sorunlar tespit edilerek yatırım programına alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ilk olarak Felahiye'ye gitti. Felahiye
ilçesindeki toplantıya Başkan Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Felahiye Belediye Başkanı
Vural Coşkun, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Felahiye Belediyesi müdürleri ve
muhtarlar katıldı.
Başkan Özhaseki ve ekibine teşekkür eden Felahiye Belediye Başkanı Coşkun, Büyükşehir'in
destekleriyle Felahiye'nin daha yaşanabilir bir ilçe haline geleceğini söyledi. Toplantı diğer
ilçelerde olduğu gibi su, kanal ve arıtmadaki sorunların tespiti ve yatırım programlarının
belirlenmesiyle başladı. Altyapının yanı sıra, yollar, sosyal tesisler, spor alanları ve ulaşım
gibi konuların görüşüldüğü toplantıda mahalle muhtarları da sıkıntılarını dile getirdi. Yaklaşık
2 saat süren toplantının sonunda Felahiye ve mahallelerine yapılacak hizmetleri özetleyen

Başkan Özhaseki, "İçme suyunda şebeke ve depolarda bu sene itibarıyla yapılacak olanlar
önce projelendirilecek, sonra da ihaleye çıkarılacak. Ayrıca Felahiye'ye Kayapınar ile birlikte
arıtma tesisi yapılacak. Büyük Toraman'ı da bu tesise bağlamayı düşünüyoruz. Karayolları'nın
ihale hazırlığı yaptığı Göğdere yolunu takip edeceğiz. Yozgat bağlantıları ve köyler arası
yolları yapacağız. Merkezde, gençlik merkezi ve hanımlar merkezi yapıyoruz. Bu merkezin
üstünde çok amaçlı salon bulunacak. Kesimhane için proje hazırlanacak. Felahiye'de bir de
meydan projesi yapılacak. Felahiye, Kayapınar ve Büyük Toraman'da semt pazarlarının üstü
kapanacak, ayrıca bu üç yerde mini basket, voleybol sahaları ve halı saha yapıyoruz. Yamula
Barajı kenarında da mesire alanı oluşturacağız" dedi.
Başkan Özhaseki toplantı sonrası Özvatan güzergahındaki Büyük Toraman'a geçerek çevre
düzenlemesi istenen cami alanında incelemelerde bulundu. Başkan Özhaseki, belde halkının
destekleriyle yapılan Merkez Caminin çevre düzenlemesi için talimat verdi.
Başkan Mehmet Özhaseki, bürokratları ile birlikte Felahiye'den sonra Özvatan ilçesine geçti.
Toplantıya Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, belediye yöneticileri ve muhtarlar katıldı.
Altyapı, yol ve üst yapı hizmetleriyle ulaşım konusunun detaylı bir şekilde ele alındığı
toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
"AYRIM YAPMAMASI TAKDİRE ŞAYAN"
Başkan Özhaseki'nin Özvatan'ın sorunlarına yönelik yaklaşımını değerlendiren Özvatan
Belediye Başkanı Halit Demir, Başkan Özhaseki'nin farklı siyasi partilerce kazanılan
belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrım yapmamasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Başkan
Özhaseki ve ekibine teşekkür eden Demir, "Bu tür toplantılarla sorunların yerinde tespiti
güzel bir karar. Büyükşehir'in bu konuyla ilgili tavrını hoş karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde
Büyükşehir yasası nimetlerinden bütün ilçelerin eşit mesafede yararlanacağı mesajını almış
bulunmaktayım. Başkan Özhaseki bizleri can kulağı ile dinledi ve notlarını aldı. Siyaset devri
bitti. Meclis toplantılarında da bunların işaretini gördük" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Özvatan'ın ardından Sarıoğlan'a geçti.
Toplantının başında Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ilçenin sorunlarına ilişkin
bir brifing verdi. Diğer ilçelerde olduğu gibi öncelikle su, kanal ve arıtmadaki sorunların
tespit edilerek programlandığı toplantıda, içme suyu sorununun Bünyan'dan getirilecek hat ile
bitirileceği vurgulandı. Daha sonra yollar ve sosyal tesislerin ele alındığı toplantıda Başkan
Özhaseki de banliyö hattı konusunda bilgi verdi ve bu projenin Sarıoğlan'ın geleceğini olumlu
manada etkileyecek bir proje olacağını söyledi.
"YAPSA DA YAPMASA DA ALLAH RAZI OLSUN"
Toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız,
Başkan Özhaseki'nin belediyecilikte kendini kanıtlamış bir isim olduğunu ifade ederek,
"Sayın Haseki Başkanım beklediğimizden daha iyi geldi bize. Zaten iyi geleceğini biliyorduk;
ama gerçekten daha iyi geldi. Yapsa da yapmasa da Allah razı olsun. Biz biliyoruz ki, Haseki
Başkan belediyecilikte kendini kanıtlamış. Bize de iyi hizmet edeceğini bekliyorduk.
Tespitlerimizi yaptık, görüştük, Haseki Başkanımız da kendi yatırımlarını söyledi.
Başkanımızın, halkımıza, Sarıoğlan ilçemize, beldelerimize güzel hizmetler yapacağına
inanıyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7086.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Mevsimlik İşçiler Sobadan Sızan Gazdan
Zehirlendi
Kayseri'de mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden 9 kişi, akşam ısınmak için yaktıkları
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine
bağlı Ovaçiftlik mahallesinde meydana gelen olayda,...
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Kayseri'de mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden 9 kişi, akşam ısınmak için yaktıkları
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik mahallesinde meydana gelen olayda,
mevsimlik işçi olarak çalışan M.Ç.'nin akşam ısınmak için çadırda soba yaktığı öğrenildi.
Yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından M.Ç., eşi G.Ç. ile çocukları F.Ç., H.Ç.,
M.Ç., Z.Ç., M.Ç., Y.Ç. ve A.Ç.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği
öğrenildi.
Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 kişinin yapılan tedavilerinin ardından taburcu
edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7087.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Çerkesler Soykırım Ve Sürgünün 150. Yılında
Yürüdü
Kayseri'de faaliyet gösteren Çerkes dernekleri tarafından organize edilen yürüyüşte,
Çerkesler, 21 Mayıs 1864 yılındaki sürgün ve soykırımın 150. yılında meşalelerle
yürüdü.Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda toplanan Çerkesler, ellerinde...
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Kayseri'de faaliyet gösteren Çerkes dernekleri tarafından organize edilen yürüyüşte,
Çerkesler, 21 Mayıs 1864 yılındaki sürgün ve soykırımın 150. yılında meşalelerle yürüdü.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda toplanan Çerkesler, ellerinde pankartlar ve meşalelerle
soykırımın 150. yılında Kadir Has Kongre Merkezi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş öncesinde 21
Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgün ve Soykırımı Anma Komitesi tarafından basın açıklaması
yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Bu gün 21 Mayıs 2014 yani dünyanın bugüne kadar görmüş oludğu en
büyük soykırım ve sürgünün 150. yılı. Annesiz bırakılmış çocukların ağıtlarının gökyüzünü

çınlattığı gün. 150 yıl boyunca Karadeniz'den çıkan balıkları dahi yememiş olan bir halkın
varoluş için direndiği günün sembolüdür 21 Mayıs. Yaşanan bu acı süreçte Çerkesler,
herhangibir ciddi dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çarlık orduları
sistemli olarak Çerkes köylerini yaktı. Çerkesler kabileleri ve köyleri birbiri ardına
yerlerinden koparıldı veya kitlesel olarak yok edildi. Rusya'nın hükümdarlığını kabul
etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz kıyısına gönderildi. Çerkesler'in
önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi, fakat binlerce insan soğuk, hastalık ve
açlıktan hayatını kaybetti. Soykırımın, sürgün ve asimilasyonun mevcut varoluş sorununun
temeli olduğu konusunda günümüzde tüm Çerkesler arasında bir fikir birliği mevcuttur.
Çerkesler asimilasyona karşı kültürel haklarını ve kaybolmak üzere olan ana dillerini sürgüne
karşı ana yurda dönüş hakkını, soykırıma karşı soykırımın tanınmasını ve tarihsel
haksızlıkların telafi edilmesini istiyor" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7088.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Tüik'ten Acı Tahmin: Tahıl Ve Meyve Üretimi
Azalacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla
göre tahıl ürünlerinde yüzde 10,1, meyvelerde yüzde 4,5 azalış, sebzelerde ise yüzde 1,3
oranında artış olacağı tahmin ediliyor. Üretim...

22 Mayıs 2014 Perşembe 10:37
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla
göre tahıl ürünlerinde yüzde 10,1, meyvelerde yüzde 4,5 azalış, sebzelerde ise yüzde 1,3
oranında artış olacağı tahmin ediliyor. Üretim miktarlarının 2014 yılında yaklaşık olarak tahıl
ürünlerinde 33,7 milyon ton, sebzelerde 28,8 milyon ton ve meyvelerde 17,4 milyon ton
olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Tahıl ürünleri üretim miktarlarının
2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında azalarak yaklaşık 33,7 milyon ton
olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 10,4 oranında azalarak
yaklaşık 19,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 12,7 oranında azalarak 6,9 milyon ton, çeltik
üretiminin yüzde 1,1 oranında azalarak 890 bin ton, dane mısır üretiminin yüzde 6,8 oranında
azalarak 5,5 milyon ton olması öngörüldü. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde
11,1 oranında azalarak 450 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 1,3 oranında artarak 400 bin
ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,8 oranında artarak 4,1 milyon ton olacağı tahmin
edildi. Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminin yüzde 6,6 oranında artış göstererek 1,6 milyon
ton olması öngörüldü'' denildi.
Tütün üretiminin yüzde 22,2 oranında azalarak 70 bin ton, kütlü pamuk üretiminin yüzde 4,4
oranında artarak yaklaşık 2,4 milyon ton, şeker pancarı üretiminin yüzde 2,3 oranında artarak
16,9 milyon ton olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar
kaydedildi:
''Sebze üretiminin 2014 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri
üretim miktarının 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 oranında artarak yaklaşık 28,8

milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları
incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 3,7 oranında azalırken, başka yerde
sınıflandırılmamış diğer sebzelerde yüzde 2,7 oranında, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde
ise yüzde 1,9 oranında artış olacağı öngörüldü.
Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,4, hıyarda yüzde 6,6 oranında artış
olurken, sivri biberde yüzde 3,4, dolmalık biberde yüzde 8,5, kuru soğanda yüzde 6,3
oranında azalış olacağı tahmin edildi.''
MEYVE ÜRETİMİ DE AZALACAK
Meyve üretiminin 2014 yılında bir önceki yıla göre azalacağının tahmin edildiği belirtilen
açıklamada, ''Meyve ürünlerinin üretim miktarının 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5
oranında azalarak 17,4 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin
üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 18,4, şeftalide yüzde 4,5,
kirazda yüzde 7,8, kayısıda yüzde 55,1 oranında azalış, muzda yüzde 10,7, zeytinde yüzde
16,3 oranında artış olacağı öngörüldü'' ifadelerine yer verildi.
Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 5,1 oranında artacağı, sert kabuklu
meyvelerden fındığın yüzde 23,5, cevizin yüzde 12,4 oranında azalacağı tahmin edildiği
bildirilirken, üzüm üretiminde yüzde 4,0 ve incirde ise yüzde 1,0 oranında artış olacağı
öngörüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7089.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Ekip Yok, Yakıt Yok Polis Ne Yapsın?
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
22 Mayıs 2014, 12:05

Kayseri uzun zamandır huzur şehri olarak adlandırılan bir şehir. Ancak bu tanımlama
büyükşehir
olmanın
getirdiği
doğal
sonuçlarla
artık
değişmeye
başladı.
Nüfusu bir milyonu geçen bir şehirde illaki sıkıntılar ortaya çıkacak. İnsanoğlunun olduğu her
yerde mutlaka sorun var demektir. Hal böyle olunca Kayseri’nin “Huzur Şehri” imajı da
yavaş yavaş yok oluyor gibi.
Yinede çok şükür ki Türkiye’nin birçok ilinden daha güzel ve huzurlu.
Benim dikkat çekmek istediğim konu ise bu girişten sonra huzur şehrinin huzurunu sağlayan
polis teşkilatı ile ilgili.
Kayseri’de görev yapan polislerin bu aralar değil uzun zamandır sıkıntısı bitmiyor. Özellikle
zaman zaman benim de gündeme getirdiğim yakıt problemi emniyet teşkilatının en büyük
sorunlarından birisi.
Ekipler devriye gezecek ama yakıt yüzünden bu görevlerini tam yerine getiremiyorlar. Ayın
25-27’si odlumu araçların yakıtları bitiyor ve ayın başına kadar bu araçlar karakol önlerinde
bekliyor.
İstihkak yetersiz.
Çözüm yok.
İlgilenen yok.

Kayseri’nin coğrafi olarak yüzölçümü ele alındığında karakollarda görev yapan polislerin
durumunu anlamak pek de zor olmasa gerek.
Kocasinan’da 3, Melikgazi’de 3 olmak üzere kos koca bu iki metropol ilçede toplam 6
karakol var.
Yeterli mi değil. AB uyum yasaları ile birlikte sayıları düşürülen karakolların önemini
anlamak için İldem, Beyazşehir yada Erkilet’te oturanlara bir sormak lazım. Allah korusun
Erkilet’te oturan bir vatandaşın sıkıntısı olsa kalkıp Yenişehir karakolunu arayıp bulması
gerek. İldem’de sıkıntısı olan bir kişi ise Yıldırım Beyazıt Karakolunu arayıp bulması gerek.
Olayı tersten düşündüğünüz zaman da durum aynı. Bu karakollarda görevli polisler bir ihbar
aldıkları zaman örneğin İldem’de, Yıldırım Beyazıt karakolundan kalkıp ildem’e ulaşması
lazım. Aradan geçen zamanı düşününce sıkıntının boyutu daha da büyüyor. Birde bu ekiplerin
sorumluluk alanları o kadar büyük ki zaten benzin yetişmiyor, devriye atsalar bir dert
atmasalar bir dert.
Benzin sıkıntısının yanında ekipte yetersiz geliyor artık.
Yazımın başında dediğim gibi Kayseri büyükşehir. Nüfus her geçen gün artıyor. Asayiş
olayları da buna paralel olarak çoğalıyor. Suriyeli, İranlı, derken iyice kozmopolit bir yapıya
bürünen Kayseri’de görev yapan polis ekiplerinin sayısı yetersiz kalıyor. Şehir merkezinde
güvenlik tamam da şehrin dışına doğru çıktığınız zaman güvenlik biraz sorun oluyor.
Devriye görevi yapan ekiplerde 2 polis bulunuyor. Bir olaya müdahale ettikleri zaman aracın
başında biri kalmazsa devlet malı zarar görmemesi lazım. Diğer polis yalnız gitse karşısında
kim yada kimler var bilinmiyor. Bu yüzden ekipteki personel sayısının en az 3 olması
gerekiyor.
Bunun içinse Kayseri’de polis ataması gerekiyor.
Milletvekillerimiz, bir bakanımız ve en önemlisi bir Cumhurbaşkanımız olan bir şehirde
emniyet teşkilatının sorunlarına mutlaka bir çözüm bulunması gerekir.
İldem, Beyazşehir, Erkilet gibi uzak yerlere mutlaka bir karakol kurulmalı.
Polislerimizin benzin sıkıntısının olmaması gerekir. Devriye gezen polislerimizin görüntüsü
bile aklında kötü bir niyet olan insanları caydırmak için yeterlidir ve o mahallede oturan
insanlara da bir güvendir.
Bu yazdıklarım ve daha fazlasına acil çözüm bulunması gerekiyor.
Yoksa ilerde bir asayiş olayı karşısında polisimiz için “ Neden geç kaldı” gibi cümleler
kurulduğu zaman cevap olarak yazımın başlığı olan “ Ekip yok, benzin yok, Polis ne yapsın?”
gibi bir cümle ile karşılaşabilirsiniz.
Kayseri’ye yeni atanan Emniyet Müdürümüz İbrahim Kulular’a görevinde başarılar dilerken,
bu konular hakkında da bilgisi olması dileğiyle.
Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7090.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Bünyan'da “okumayı Seviyorum” Projesi
Kapsamında Kitap Okuma Etkinliği
Düzenlendi
Bünyan ilçesinde ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek
amacıyla kitap okuma kampanyası düzenlendi.Bünyan Kaymakamlığınca...
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Bünyan ilçesinde ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek
amacıyla kitap okuma kampanyası düzenlendi.
Bünyan Kaymakamlığınca hazırlanan“ okumayı seviyorum “ projesi kapsamında ilçe
meydanında öğrencilerin katılımıyla kitap okuma faaliyeti gerçekleştirildi. Vatandaşlar, sivil
toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlar tarafından ilgiyle karşılanan okuma faaliyetine
okullardan temsili olarak 150 öğrenci katıldı. Kitap okumanın faydaları ve önemi hakkında
konuşmalar yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7091.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Talasemi Ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk
Başdemir:
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü
vesilesiyle Türkiye'de ilik bankası kurulmasına yönelik başlattıkları imza kampanyasına
yaklaşık 2 bin vatandaşın destek verdiğini söyledi.Dernek binasında...
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Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü
vesilesiyle Türkiye'de ilik bankası kurulmasına yönelik başlattıkları imza kampanyasına
yaklaşık 2 bin vatandaşın destek verdiğini söyledi.
Dernek binasında basın açıklaması yapan Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk
Başdemir, "8 Mayıs Dünya Talasemi Gününden itibaren biz Cumhuriyet Meydanında stant
kurduk. Bu standımızın amacı Türkiye genelinde maalesef olmayan ilik bankasının kurulması
ile ilgili bir imza kampanyası yaptık. Toplam 2 bine yakın ilik bankasının kurulması ile ilgili
kardeşlerimiz imza verdiler. Bizim buradaki amacımız mevcutta bulunmayan ilik bankasının
çok kısa bir sürede kurulmasını ve ilik nakli bekleyen hastalarımızın da sağlığına kavuşmasını
diliyorum. Daha sonra bu hastalarımızın en büyük ihtiyaçları olan kanla ilgili kan kardeşi
kampanyamızı bu standımızda yürüttük. Bu stantta aşağı yukarı 220’ye yakın gönüllü kan
kardeşi imza verdiler. Artık her 3-4 ayda bir bu hastalarımıza kan verecekler" diye konuştu.
Başdemir ayrıca, "Tabi ki Talasemi hastalığının Kayseri’de taşıyıcısının yüksek olması sebebi
ile tanıtım hizmetleri olarak hazırlanmış olan hem federasyonun hem de bizim Sağlık
Bakanlığı’nın mevcuttaki el ilanlarını halkımıza dağıttık. Merak eden ve hastalığı tanımak
siteye kişilere de Sağlık Müdürlüğü’nün bize vermiş olduğu görevlendirdiği görevli
kardeşlerimizle beraber Talasemi merkezinde ki arkadaşlarımız Talasemi hastalığını bilimsek
olarak kendilerine izah edip anlattılar. Aynı zamanda bu hastalıkla mücadele etmek isteyen
arkadaşlarımızda derneğimize üye olarak komitelerde görev alıp Talasemi’ye 'dur' diyelim
diye görev aldılar" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7092.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Anne Sütü Almayan Çocuklarda İshal Şikayeti
Daha Fazla Oluyor
Bebeklik dönemindeki beslenmede anne sütü almayan çocuklarda ishal vakasının daha çok
görüldüğü belirtiliyor. Çocuk döneminde daha çok ishal vakasının görüldüğüne aktaran
uzmanlar, 0-5 yaş arasındaki çocuklarda bu şikayetlerin mutlaka...
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Bebeklik dönemindeki beslenmede anne sütü almayan çocuklarda ishal vakasının daha çok
görüldüğü belirtiliyor. Çocuk döneminde daha çok ishal vakasının görüldüğüne aktaran
uzmanlar, 0-5 yaş arasındaki çocuklarda bu şikayetlerin mutlaka dikkate alınmasını istiyor.
Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Mehmet Medikoğlu,
çocuklarda görülen ishal vakalarının ölümle bile sonuçlandığına dikkat çekerek, anne sütü
alan bebeklerde iler ki yaşta ishal vakası görülme olasılığının az olduğunu ifade etti.
Beslenmenin ishal olayları ile ilgili bağlantılı olduğunu anlatan Dr. Medikoğlu, şu bilgileri
verdi: “İshal kısaca sulu dışkı yapmak demektir. Aniden başlar ve dışkı sayısında artma ile
kendini gösterir. İshal, az gelişmiş ülkelerde yaygın olarak görülen ve çocuklarda yaygın

olarak ölüme de neden olabilen hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre günde
3’ten fazla sulu dışkılanmanın olması sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde ise her zaman
daha sık ve sulu dışkılama ishal olarak tanımlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde hastane yatışlarının
yüzde 10’u gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 30’u ishalli hastalardan oluşmaktadır.
Ülkemizde de her sene yaz aylarında önemli artışlar görülmektedir. Belirtiler asemptomatik
(bulgusuz) hastalıktan, sulu daireye, kanlı ishale, kronik daireye, enfeksiyonun barsak dışı
bulgularına kadar değişebilir. Sadece ishal olan olgulara enterit, kusmanın ilave olduğu
olgular gastroenterit olarak isimlendirilir.”
“Çocukluk çağında en sık 0-5 yaş döneminde ishal görülür” diyen Dr. Mehmet Medikoğlu,
“Özellikle ilk 2 yaşta ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Beş yaş altı çocuklarda çocuk
başına ortalama atak sayısı 1,5-2’dir. İshallerin temel bulaş şekli fekal-oral yol dediğimiz
bilhassa ağız yoluyla mikrop karışmış yiyecek ve su ile olmaktadır. İshal riskini artıran
faktörler; anne sütü almamış olmak. Sağlıksız koşullarda yaşamış olmak. Beslenme
bozukluğu. Kreşe devam etmedir. Yenidoğan’da günde 3-5 defa dışkılama, kıvamı normal
olması durumunda normaldir. Bu dışkılama sayısı geçiş döneminde (3-15 günlerde) 8-10’u
bulabilir. Anne sütü alan bebeklerde bazen günde 7-8 e kadar gaita sayısı görülebilir. İlk
birinci yılın sonunda ise günlük gaita sayısı 2-3 gibidir.” bilgiler verdi. Dr. Medikoğlu,
ishaller daha çok mide ve barsakları etkileyen enfeksiyon ajanlar (virüs,bakteri veya parazitler
gibi) ile oluştuğunu aktararak, şöyle konuştu: “Virüslerden en sık etkende halk arasında da
artık yaygın bilinen rotavirüs ishalleridir. Bilhassa kış aylarında salgınlar yapmaktadır. Bu
yüzden 1-7 ay arası bebeklerde rotavirüs aşıları önerilmektedir. İshallerde karın ağrısı, ateş,
bulantı, kusma en sık görülen bulgulardır. Beraberinde halsizlik, iştahsızlık, karın şişliği ve
baş ağrısı da olabilir. İlerleyen vakalarda vücuttan sıvı kaybı sonucu dehidratasyon gelişir.
Bebek ve küçük çocuklarda sıvı kaybı daha sık görülür. Başlangıçta susuzluk şeklinde kendini
gösterirken ilerleyen vakalarda ağız kuruluğu, göz kürelerinde çökme, idrar miktarında
azalma ve karın derisinde turgor azalması(hamur gibi görünüm) olur. Bu durum hızlı
ilerleyebilir o yüzden dehidratasyon bulguları gelişmeden bir doktora başvurulması
gerekmektedir.”
Hastanın doktor tarafından muayenesi ve değerlendirilmesi son derece önemli olduğunu
anlatan Medikoğlu, ehidratasyonun saptanması ve gastroenterit tedavisinin planlanması, ishal
kesici ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Çocuk susuzluk
bulguları açısından izlenmesi, öncelikle kaybedilen sıvı ve elektrolitler ağız yoluyla
verilemeye çalışılmasının önemli olduğunu anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7093.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

(özel Haber) Engelli Öğrenciye Duygulandıran
Hediye
Kayseri'deki Hasan Polatkan Ortaokulu öğrencilerinin başlattığı kampanya sonucu alınan
akülü tekerlekli sandalye, aynı okulda eğitim gören engelli 2 öğrenciye hediye edildi. Akülü
tekerlekli sandalyesine kavuşan Dilara Ağca mutluluktan...
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Kayseri'deki Hasan Polatkan Ortaokulu öğrencilerinin başlattığı kampanya sonucu alınan
akülü tekerlekli sandalye, aynı okulda eğitim gören engelli 2 öğrenciye hediye edildi. Akülü
tekerlekli sandalyesine kavuşan Dilara Ağca mutluluktan gözyaşlarına boğulurken, salondaki
herkesi de duygulandırdı.
Hasan Polatkan Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının ''81 İlde, 81 Akülü
Sandalye'' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası
nedeniyle başlattıkları kampanyada toplanan paralarla aynı okulda eğitim gören 2 bedensel
engelli arkadaşlarına akülü tekerlekli sandalye aldı.
Akülü sandalyelerin engelli öğrencilere teslimi için okulda düzenlenen törende konuşan
Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bahameddin Karaköse, Türkiye'de 10 milyon civarında
engelli bulunduğunu, engellilerin sosyal hayata kazandırılmaları ve toplumda bir farkındalık
oluşturulması için çok çeşitli sosyal projeler uygulandığını bildirdi. Karaköse, ''Herkes karınca
kararınca, elinden geldiğince evinin önünü süpürmeye, temizlemeye çalışıyor. Esas amacımız,
toplumda bir farkındalık oluşturarak engellilerin de bizlerden farkları olmadığını, engellilerin
de bu toplumun bir parçası olduğunu anlatmaktır. Kayseri'de 7 bin 200 civarında engelli
öğrencimiz var ve bunlar çeşitli eğitim kademelerinde eğitimlerini sürdürüyor. Hasan
Polatkan Ortaokulu öğrencileri, böylesine güzel bir kampanya başlattılar ve özellikle Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimizin önderliğinde tüm yurtta yürütülen proje
kapsamında engelli arkadaşlarına akülü tekerlekli sandalye alınmasını sağladılar. Emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.
Törende, kampanya sonucunda toplanan paralarla alınan 2 akülü tekerlekli sandalye, Mehmet
Kurt ve Dilara Ağca isimli engelli öğrencilere teslim edildi. Akülü tekerlekli sandalyesini alan
engelli öğrenci Mehmet Kurt, engelli olmakla birlikte kendisinin de bu toplumun bir ferdi
olduğunu bildiğini ve kendisine böyle bir hediye verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu
dile getirerek, ''Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun''
diye konuştu.
Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Dilara Ağca ise, konuşmak için mikrofonu eline alınca
heyecanlanıp duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Bir süre ağlayan Dilara, su
içtikten sonra, ''Okula geldiğim günden bu yana bana destek olan müdürüme, arkadaşlarıma
ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum''
diyebildi. Dilara'nın duygulanarak konuşmakta zorlandığı anlarda ise salonda bulunan ailesi,
öğretmenleri ve arkadaşları alkışlayarak moral verdi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bahameddin Karaköse, akülü tekerlekli sandalyelerini teslim
ettiği öğrencilere birer çiçek vererek, ''Bu tekerlekli sandalye, sizlerin amaçlarınıza
ulaşmanızda birer araç. Bu araçlar yolunuzu açsın, bahtınız ve yolunuz açık olsun'' dedi.
Yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan Mehmet Kurt ve Dilara Ağca, görevlilerden
tekerlekli sandalyelerini nasıl kullanacaklarını öğrendikten sonra salonda kısa bir deneme
yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7094.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Festival Heyecanı Başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Kayseri Valiliği desteğiyle Talas Belediyesi
tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali renkli görüntülerle
başladı. Birbirinden ünlü yönetmen ve oyuncuların...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Kayseri Valiliği desteğiyle Talas Belediyesi
tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali renkli görüntülerle
başladı. Birbirinden ünlü yönetmen ve oyuncuların geldiği festival kendi rekorunu kırarak 202
filme ev sahipliği yaptı.
21-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında birbirinden ünlü
isimler tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nı gezerek Yücel Çakmaklı Film Atölyesinde
incelemelerde bulundu. Ardından restorasyonu yapılarak turizme kazandırılan 1700 yıllık Tol
Mabet'te düzenlenen açılış törenine katıldı. Açılış Soma'daki faciada hayatlarını kaybeden 301
madenci için saygı duruşu ve "Bir Madencinin Günü" kısa film gösterimiyle başladı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihe sahip kadim bir kent olduğunu
belirterek, "Festivalin şehrimize iki önemli katkısı var. İlki geniş kitleleri etkileyen sinemanın
ortak kültürün oluşmasına sağladığı katkı ve ikincisi ise böyle tarihi mekanların tanıtımına
katkı sağlaması. Festivalin restorasyonu tamamlanan bu Ali Saip Paşa Sokağı'yla bölgemize
gelecek turistlerin büyük ilgisine çekmesine faydası olacaktır" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, festivale sağlanan katkı nedeniyle Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Talas Belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan
Palancıoğlu, olayların ve mekanların yerinde olmadan filmler sayesinde görülebildiğine
dikkat çekerek, "Festivale katılan oyuncu, yönetmen ve senaristlere teşekkür ediyorum.
Gelecek yıl uluslararası düzeyde geliştirerek doğal bir film platosu olan Talas'ın ve
Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Festival yönetmeni Kerim Abanoz, geçen yıl 80 filmin katıldığı festivale bu sene 202
başvurunun olduğunu ifade ederken, 4 gün boyunca film gösterimleri ve sanatçılarla
söyleşilerin olacağını kaydetti.

Festival kapmasında Kayseri'ye gelen oyuncular Alican Yücesoy, Janset Paçal, Özgür Çevik,
Bülent Şakrak, festivalin henüz ikinci yılında olmasına rağmen çok iyi olduğunu ve
Kayseri'ye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz,
Anadolu'nun ortasında belgesel film festivalinin olmasının önemine değinerek, "Anadolu'nun
ortasında çınar gibi bir festival olacak" dedi. Yapımcı Arif Keskiner, "Hiç böyle bir güzel
festival beklemiyordum doğrusu. Tarihi sokak, tarihi yapılar çok etkileyici" dedi. Belgesel
yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu, festivalin Kayseri'ye yakışan ve dopdolu bir organizasyon
olduğunu anlattı. Yönetmen Müjgan Taner ise, Kayseri'ye ilk kez gelmesinin eksikliğini
yaşadığını dile getirerek, tarihi mekanlarla festivalin şehrin algısını değiştireceğini sözlerine
ekledi. Vatandaşlar ünlülerle fotoğraf çekinmek için yarışırken, festival ilk günkü filmlerin
gösterimiyle devam etti.
2. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne 127'si kısa, 75'i belgesel olmak üzere
toplam 202 film katıldı. Ön eleme jürisinin değerlendirmesinin ardından belgesel film dalında
12, kısa film dalında ise 16 film finale kaldı.
Festivalde, belgesel film dalında en iyi film, en iyi konsept ve senaryo, en iyi görüntü ödülleri
ile Türk Sineması 100. Yıl Özel Ödülü ve jüri özel ödülleri; kısa film dalında ise en iyi film,
jüri özel ödülü ve Türk Sineması 100. Yıl Özel Ödülü verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7095.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Erü’de 7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri
Platformu Kongresi
Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde, 7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu
Kongresi (ÜSİMP) düzenlenen program ile başladı. Düzenlenen programda konuşan Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü,...
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Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde, 7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu
Kongresi (ÜSİMP) düzenlenen program ile başladı. Düzenlenen programda konuşan Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, hayırseverlerin yapmış
olduğu hayırlara değinerek, “Akşam televizyonda gördüm ve üzüldüm buradan sitemimi de
ileteyim. Bu yetişen gençler memleketine hizmet etsin diye hayır sahipleri bu hayırları
yaptılar. Hocasına yumruk atsın diye herhalde yapmadılar diye düşünüyorum” dedi.
Sabancı Kültür Sitesi konferans salonunda düzenlenen programa, Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, ÜSİMP 2014 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof.
Dr Mustafa Alçı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Hasyüncü, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest ve çok sayıda davetli
katıldı. Programda açılış konuşması yapan ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit

Serbest, “Türkiye’de şöyle bir olay var; birçok şeyi bizimle başladı diye düşünüyoruz.
Toplumda çabuk unutma alışkanlığı mıdır? Yoksa geriye dönüp bakmayı sevmediğimizden
midir? Bilemiyorum ama bugün Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği deyince ÜSİMP ile
başlamadım ama TÜBİTAK’ın şuanda yürürlükte olan teknoloji transfer ofisleri programı ile
de başlamadım. Bir defa 2007 yılında biz bu platformu kurma kararı aldığımızda TÜBİTAK
bu platformun kurucusu olan 6 merkezi kapattı. Çünkü TÜBİTAK’ın ortak araştırma
merkezleri programı vardı. Bu dünyadaki halen güncelliğini koruyan modern bir
yansımasıydı. O modern sayesinde bu merkezler hayata geçmişti. Daha sonra TÜBİTAK
hukuki sorunlar nedeniyle TÜBİTAK bu programını 2006 sonu itibariyle kapattı. Dolayısıyla
üniversite sanayi işbirliğinin kişisel çabalarla yürütüldüğü bir bölgede biz ilk defa 1997-2006
yılları arasında kurumsal bir yapı içerisinde bunu götürebilmiştik” diye konuştu.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ise, “İyi niyetler
ile atılan temeller büyüdü ve koskoca bir üniversite oldu. Birçoğunuzun belki dikkatini
çekmiyor ama herhalde Rektörlük binasının haricindeki bütün binalar bir hayırseverimiz
tarafından yapılmıştır. Hiç kimsenin de bir beklentisi yok. Sadece bu ülkesine ve şehrine katkı
sağlamak istiyor. Akşam televizyonda gördüm ve üzüldüm buradan sitemimi de ileteyim. Bu
yetişen gençler memleketine hizmet etsin diye hayır sahipleri bu hayırları yaptılar. Hocasına
yumruk atsın diye herhalde yapmadılar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
‘Ben 11 yıldır Organize Sanayi Bölgesinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyorum’ diyen
Hasyüncü, “Nasıl ki iyi niyetle gelişen üniversite bu duruma gelmiş ise aynı şekilde Organize
Sanayi Bölgesi de o iyi niyetle çıkan insanlarla dolaşmışlar gelip yatırım yapsınlar diye.
Bugün onların iyi niyetle çıkmış olduğu Organize Sanayi Bölgesi 25 milyon metrekare alana
ulaştı. Türkiye’nin hemen hemen en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi oldu. 60 bin
çalışanı ve 850 firması bulunuyor” dedi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, “Evet sanayi devrimi
yapamadık, bilimde geri kaldık. Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu açığı evet para
kazarsınız, birçok İslam ülkesi petrolden para kazanıyor. Doğal kaynakları vardır ama bunlar
sürekli olan şeyler değildir. Bunlar günün birinde bitecektir. O açıdan birçok gelişmiş ülkeye
baktığınız zaman doğal kaynağı yoktur hep satın alıyordur ama ileri teknoloji satarak bu açığı
kapatıyorlar. O bakımdan bilim ve akıla önem vermek durumundayız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7096.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Macaristan Başkonsolosu Büyükşehir'de
Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan
Özhaseki'nin Kayserili iş adamları ile yapacağı Macaristan gezisinin...
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Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan
Özhaseki'nin Kayserili iş adamları ile yapacağı Macaristan gezisinin de programı yapıldı.
Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss'in Başkan Mehmet Özhaseki'yi ziyaretine
Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve konsolosluk yetkilileri de katıldı. Başkan
Özhaseki büyükelçi unvanı alan İstanbul Başkonsolosu Kiss'i kutlayarak başarı diledi.
Gabor Kiss de öncelikle kendisi ve devleti adına Soma'da yaşanan maden kazasından
duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı temennisinde bulundu. Kiss, Başkan Özhaseki'yi
yeniden seçilmesinden dolayı da kutladı. Macar iş adamlarının Kayseri'de yapmak istediği
bazı yatırımların da görüşüldüğü ziyarette Başkan Özhaseki'nin Kayserili iş adamları ile
yapacağı Macaristan gezisinin de programı hazırlandı. Başkan Özhaseki, 19 Haziran'da
Kayserili iş adamlarının Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Kayseri'nin kardeş şehri
Miskolc'da yatırım ortamına bakacaklarını ve ikili işbirliği için görüşmeler yapacaklarını dile
getirdi. Başkonsolos Kiss de Kayseri heyetini en üst düzeyde ağırlayacaklarını kaydetti.
Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki, Konuk Başkonsolosa el dokuması kilim, Başkonsolos
Kiss de Başkan Özhaseki'ye dostluk nişanı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7097.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Lise Öğrencilerinden Soma Yararına Kermes
Kayseri Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, 301 madencinin hayatını
kaybettiği Soma'ya yardım için okulda kermes düzenledi.Kermes ile ilgili olarak bilgi veren
Okul Müdürü Durmuş Payas, Soma'da ülkeyi derinden üzen bir facianın...

22 Mayıs 2014 Perşembe 12:58

Kayseri Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, 301 madencinin hayatını
kaybettiği Soma'ya yardım için okulda kermes düzenledi.
Kermes ile ilgili olarak bilgi veren Okul Müdürü Durmuş Payas, Soma'da ülkeyi derinden
üzen bir facianın yaşandığını belirterek, "Kafalarda oluşturacağımız küçük bir değer ile
insanlarımıza nasıl sahip çıkacağımıza vurgu yapmak için bu kermesi düzenledik. 11-G sınıfı
öğrencilerimiz Ali Osman Çelik öğretmenimizin öncülüğünde bir kermes düzenledi. Bu
kermesimizin yansımasının büyük olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.
Kermeste, okul öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunulurken, kermesin gelirinin
tamamının Soma'ya gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7098.html
Erişim Tarihi: 22.05.2014

Kayseri'yi Serinleten Yağmur
Kayseri'de, öğleden sonra yağan yağmur, sıcak havanın etkisini biraz olsun dindirdi.Mevsimi
uzun bir süredir yağışsız geçiren Kayseri'de akşam üzeri yağan yağmur, sıcak havanın etkisini
biraz olsun dindirdi. Yağan yağmurda bazı vatandaşlar...
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Kayseri'de, öğleden sonra yağan yağmur, sıcak havanın etkisini biraz olsun dindirdi.
Mevsimi uzun bir süredir yağışsız geçiren Kayseri'de akşam üzeri yağan yağmur, sıcak
havanın etkisini biraz olsun dindirdi. Yağan yağmurda bazı vatandaşlar şemsiyelerini
kullanırken, bazı vatandaşların ise şemsiyesiz dolaşması dikkat çekti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Çarşamba gününe kadar havaların
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7099.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Şişmanlık Ömrü Kısaltıyor
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Şenel, yapılan
araştırmalara göre, aşırı şişmanlığın insan ömrünü sağlıklı bir bireye oranla 15 yıl kısalttığını
söyledi.Obezitenin, şişmanlığın tıbbi terimi...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Şenel, yapılan
araştırmalara göre, aşırı şişmanlığın insan ömrünü sağlıklı bir bireye oranla 15 yıl kısalttığını
söyledi.
Obezitenin, şişmanlığın tıbbi terimi olduğunu belirten Op. Dr. Mahmut Şenel, “Obezitenin
dereceleri var. Bunu boy-kilo orantısıyla birlikte vücut kitle endeksine göre hesaplıyoruz.
Obez, ileri obez ve morbit obez olmak üzere 3 türü var. En tehlikelisi morbit obez adı verilen
aşırı şişmanlık” dedi.
OBEZİTE HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yapılan araştırmaların, aşırı obezlerin, sağlıklı insanlardan 15 yıl daha az yaşamasına neden
olduğunu kaydeden Op. Dr. Mahmut Şenel, “Çünkü şişmanlık damar rahatsızlığına, astıma,
uyku apnesi, depresyon, tansiyon yüksekliği, reflü, idrar tutamama, toplar damar
bozuklukları, eklem rahatsızlıkları, vücutta aşırı kıllanma, karaciğer yağlanması ve kolesterol
yüksekliği gibi rahatsızlıklara neden oluyor. Bütün bunların hepsini bir arada
düşündüğümüzde yaşam süresini azaltması normal” diye konuştu.
CERRAHİ YÖNTEMLE YÜZDE 70 ORANINDA KİLO VERİLİYOR
Şişmanlığın ya da obezitenin kader olmadığını dikkat çeken Op. Dr. Mahmut Şenel, diyetle
kilo verilememesi durumunda cerrahi yöntemlerle de başarıya ulaşılacağını dile getirdi.
Cerrahi yöntemlerle yüzde 70 oranında kilo verildiğini vurgulayan Op. Dr. Mahmut Şenel,
“Dünya çapında altın standart olarak belirtilen iki tane ameliyat türü var. Biri tüp mide
ameliyatı, diğeri de gastrit bypass ameliyatı. Tüp mide ameliyatında midenin yüzde 80’i
çıkarılıyor ve midenin 4’te 1 oranında küçülmesi sağlanıyor. Bunun ikinci avantajı da, açlık
hormonunun olduğu bölgenin çıkarılmasından dolayı acıkma hissinin büyük ölçüde
azaltılması. Bu yöntem fizyolojik olduğu için hiçbir yan etkisi yok. Gastrit bypass’da da
midenin çok küçük bir bölümünü bırakıyoruz ama yağlı besinleri emilme miktarını azaltacak
biçimde bağırsağın yolunu değiştiriyoruz. Yine kilo verdirme de etkili ama vitamin, mineral
ve demir eksikliği görülebiliyor ve ömür boyu ilaç kullanmak gerekebiliyor. Hangi ameliyatın
yapılacağı hastanın vücut kitle endeksi ve taşıdığı hastalıklara göre belirleniyor. Ama
mümkün olduğunca tüp mide ameliyatını tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7100.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Kayseri Şeker Yapı Fuarı - Turkeybuıld
İstanbul'a Katıldı
1978 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve yapı sektörünün bütün bileşenlerini bir araya
getiren en önemli yapı fuarının 37.si YAPI FUARI-TURKEYBUILD'a Kayseri Şeker de
katıldı.İnşaat ve Yapı sektöründeki gelişmeleri yerinde incelemek...
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1978 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve yapı sektörünün bütün bileşenlerini bir araya
getiren en önemli yapı fuarının 37.si YAPI FUARI-TURKEYBUILD'a Kayseri Şeker de
katıldı.
İnşaat ve Yapı sektöründeki gelişmeleri yerinde incelemek üzere Kayseri Şeker adına fuara,
İnşaat Müdürü Mustafa Öğdü, İnşaat Mühendisleri Serhat Batmaz, Osman Akkoç ve İnşaat
Teknikeri Talat Güner’den oluşan teknik bir ekiple iştirak edildi.
Teknik ekip adına açıklama yapan İnşaat Müdürü Mustafa Öğdü; "Yapı sektöründe üreticiden
son kullanıcıya kadar geniş yelpazedeki bir kitlenin bir araya getirilmesine yardımcı olan

TURKEYBUILD Yapı fuarı sayesinde inşaat malzeme ve teknolojileri alanındaki son
gelişmeleri görerek inceleme fırsatı bulduk" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7101.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Kayseri Esnaf Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Alan'dan Bakan Yıldız'a
Teşekkür
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Alan, Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma'da
meydana gelen maden kazasında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı...
23 Mayıs 2014 Cuma 16:23
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Alan, Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Soma'da
meydana gelen maden kazasında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Alan yaptığı yazılı açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız beyfendiyi
Soma'da kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, kaza arama kurtarma sürecini yakın takibinde, olayı
saçının tellerine kadar yaşayarak verdiği mücadeleyi canı gönülden tebrik ediyor ve
kutluyorum" dedi.
Alan ayrıca, "Kendisini yakından takip eden biri olarak Kayseri Milletvekili olması nedeniyle
de başarısından dolayı gurur duyuyorum. Hizmet varsa eleştiri vardır. Hastanın ayakkabısı
eskimez. Hizmet etmeyenler eleştirilmez. Ben inanıyorum sayın Taner Yıldız beyin sevap
hanesine sevap yazılmıştır. Cenabı Allah ondan razı olsun. Soma'da elim kazada
kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenabı Alah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülke insanlarına
başsağlığı diliyorum. Yarabbim bunu unutturacak acı vermesin. Ülkemize dirlik, birlik, huzur
dolu günler nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7102.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

İbrahim Kutluay, Forum Avm'de
Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, Darüşşafaka Doğuş Basketbol'un sosyal sorumluluk
platformu 'Oyunda Kal' projesi kapsamında, Forum Kayseri'nin konuğu oldu. Kutluay,
''Amacımız, gençleri spora yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan...
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Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, Darüşşafaka Doğuş Basketbol'un sosyal sorumluluk
platformu 'Oyunda Kal' projesi kapsamında, Forum Kayseri'nin konuğu oldu. Kutluay,
''Amacımız, gençleri spora yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak'' dedi.
Tecrübeli basketbolcu Kutluay,basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Doğuş
Basketbol'un sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl 10 ili gezerek, Forum AVM'lerin
ev sahipliğinde 'Oyunda Kal' projesini yürüteceklerini bildirdi. Kutluay, ''Bu proje
kapsamında geçtiğimiz hafta başka bir ildeydik, bu hafta ise Kayseri'deyiz. Bu proje ile
amacımız, gençler arasında sporu yaygınlaştırmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak.
Darüşşafaka basketbol takımının değerli antrenörleri, 2 gün süreyle burada genç
kardeşlerimizle birlikte antrenmanlara çıkacaklar ve bu gençler arasında 2 genç yetenek
seçilerek Temmuz ayında Darüşşafaka Doğuş Basketbol kampına davet edilecek. Her ilden
yetenekli 2'şer genç, bu kamplara dahil olmuş olacak'' diye konuştu.
Türk basketbolunun her geçen yıl daha da ileriye gittiğini belirten Kutluay, dünyada olduğu
gibi ülkemizde de spor branşları arasında futboldan sonra basketbolun en fazla ilgi çeken spor
dalı olduğunu ifade ederek, ''Geçtiğimiz dönemlerde bizler, Türk basketbolunu iyi bir yere
getirdik. Eminim genç arkadaşlar da daha iyi yerlere getirecekler. Basketbol Türk Milli
Takımımızın ve kulüplerimizin aldığı başarılı sonuçlar, elbette toplumda bu spora olan ilgiyi
artırıyor'' şeklinde konuştu.
Forum Kayseri AVM Müdürü Gamze Ergel de, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri ''Luis Figo
Seni Seçiyor'' isimli sosyal sorumluluk projesiyle gençleri sporla tanıştırdıklarını, bu yıl da
Darüşşafaka Doğuş Basketbol'un düzenlediği 'Oyunda Kal' projesine ev sahipliği yaptıklarını
belirterek, ''Gelecek yıl bir başka dalda etkinlik olabilir ya da yine basketbol olabilir. Biz
Forum Kayseri olarak sosyal sorumluluk projelerinin uygulanması noktasında üzerimize
düşen görevi yerine getiriyoruz'' dedi.
Basın açıklamasının ardından, 'Oyunda Kal' etkinliğine kayıt yaptıran gençler, Forum Kayseri
bahçesinde oluşturulan basketbol sahasında, Darüşşafaka Doğuş Basketbol'un antrenörleri
eşliğinde ilk antrenmanlarını yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7103.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Talasemi Ve Lösemililer Derneğinden
Kocasinan Belediye Başkanı Çelik'e Ziyaret
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir ile yönetim kurulu üyeleri, 30 Mart
mahalli idareleri seçimleri sonrası Kocasinan Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Çelik'i
makamında ziyaret etti.Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa...
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Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir ile yönetim kurulu üyeleri, 30 Mart
mahalli idareleri seçimleri sonrası Kocasinan Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Çelik'i
makamında ziyaret etti.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in makamına yapılan ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, Kocasinan Belediyesi olarak üzerilerine düşen ne varsa yapmaya
hazır olduklarını söyledi.
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir ise, dernek odalarının dar olduğuna
değinerek, daha geniş bir ofise geçmek için yer talebinde bulundu. Başdemir ayrıca, ilik
bankasının kurulması için yapmış oldukları çalışmalar hakkında Çelik'e bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7104.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Macar Heyeti Talas'ta
Macaristan İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss, Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve
Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve diğer heyet yetkilileriyle birlikte Talas
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.Başkan...
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Macaristan İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss, Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve
Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve diğer heyet yetkilileriyle birlikte Talas
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.
Başkan Palancıoğlu misafirlerini kapıda karşılayarak kucaklaştı. Konuklarıyla İngilizce
konuşan Başkan Palancıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, daha önce Kayseri,

Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görev yaptığını söyledi.
Başkan Palancıoğlu, Talas'ın tarihi dokusu ve kültürel varlıklarıyla büyük öneme sahip bir
ilçe olduğundan bahsederek, bu durumu turizme yansıtmak istediklerini söyledi. Macaristan
Fahri Konsolosu Osman Şahbaz'ı daha önceden tanıdığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, iki
ülke arasındaki ticaretin gelişmesinin önemine değinerek, kendisinin Türk ve Macar
vatandaşları arasında iyi bir köprü kurduğuna ve bunun ticarete de yansıyacağına inandığını
kaydetti. Başkan Palancıoğlu, "Talas olarak hava sporları ve binicikte iyi bir noktadayız. Bu
konularda Macaristan'da da faaliyetler yürütüldüğünü biliyorum ve karşılıklı işbirliği yaparak
turizmde birlikte hareket etmeyi umuyorum" dedi.Macaristan İstanbul Başkonsolosu Gabor
Kiss de iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istediklerini anlatarak, Talas ve Kayseri'de
bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkonsolos Kiss, Kayseri'de fahri
konsolosluğun açılmasının ilişkilerin gelişmesinde büyük katkı sağlayacağını dile getirerek,
Kayseri'nin sanayisi ve ticaretiyle gelişen bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.Konuşmaların
ardından Başkan Palancıoğlu, konuklarına tarihi Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi ile Gölbaşı
meydanı, Ali Saip Paşa Sokağı ve Tol Mabet'i gezdirerek bilgiler verdi. Macar heyet,
ziyaretin sonunda tarihi Talas'a hayran kaldıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7105.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Büyükşehir'den İş Güvenliği Semineri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim semineri
düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak İş Güvenliği Uzmanı Yusuf Yalçın
katıldı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim semineri
düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak İş Güvenliği Uzmanı Yusuf Yalçın
katıldı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği
Seminerinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanı Mehmet Güneş öncelikle Soma'daki maden kazasında hayatını kaybedenlere rahmet,
yakınlarına da sabır diledi.İş Kanununun Büyükşehir Belediyesine getirdiği yükümlülükleri
anlatmak ve çalışma hayatında karşılaşılabilecek her türlü soruna karşı yapılabilecekler
hakkında bilgi vermek için bu semineri düzenlediklerini ifade eden Güneş, bilgilendirme
toplantıları ve eğitim seminerleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporlar
hazırlanacağını ve bu raporlar doğrultusunda yapılması gerekenlerin yapılacağını kaydetti.
Güneş, sözlerinin sonunda tüm çalışanları iş hayatında daha da dikkatli davranmaya davet etti.
Seminerde daha sonra İş Güvenliği Uzmanı Yusuf Yalçın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
yasa ve yönetmelikler hakkında bilgiler vererek çalışanlara bir dizi uyarıda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7106.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Anadolu Eğitim Sendikası'ndan Müdür
Yardımcısına Saldırıya Tepki
Anadolu Eğitim Sendikası Kayseri Şubesi tarafından, Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi'nde müdür yardımcısına yönelik saldırıya tepki gösterildi.Anadolu Eğitim
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Gürses, "Geçtiğimiz...
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Anadolu Eğitim Sendikası Kayseri Şubesi tarafından, Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi'nde müdür yardımcısına yönelik saldırıya tepki gösterildi.Anadolu Eğitim
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Gürses, "Geçtiğimiz hafta acı bir olayda Kayseri'de
yaşanmıştır. Müdür yardımcısı Mehmet Ateş hocamız bir öğrenci tarafından darp edilmek
suretiyle hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide gidip gelmektedir" dedi.
Gürses, "Yönetim kurulu olarak ziyaret ettiğimiz halen yoğun bakımda hayata tutunmaya
çalışan Mehmet öğretmenimiz, 750 bin öğretmen içinde sadece bir sayı, yokluğu kolayca
doldurulabilir sıradan bir nesne adeta. Sağlık Bakanımızın 7Doktora kalkan el bana
kalkmıştır' şeklindeki çıkışına denk hamaset de olsa tek kelime duyamadık Milli Eğitim
Bakanımızdan" diye konuştu.
Gürses, "O sıkılan yumrukları tutamayanlar, vuranlar kadar sorumlu, o denli günahtadır"
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7107.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Kocasinan Belediyesinde Nikah Kıydıran
Çiftlere Nikah Paketi Hediye
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptığı basın açıklamasında, göreve
seçildiklerinden bu yana yaptıkları çalışmalar ve yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.
Çelik ayrıca, bundan sonra Kocasinan Belediyesinde nikah kıydıran...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptığı basın açıklamasında, göreve
seçildiklerinden bu yana yaptıkları çalışmalar ve yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.
Çelik ayrıca, bundan sonra Kocasinan Belediyesinde nikah kıydıran çiftlere nikah paketi
hediye edeceklerini söyledi.
Makamında basın açıklaması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Geçtiğimiz
süreç içerisinde yaptığımız çalışmaları değerlendirecek olursak tabi ki kabul ve ziyaretler
mesaimizin önemli bir kısmını alıyor. Sağ olsun eş, dost bizleri ziyaret ediyor. Bunların
içerisinde bizi en çok sevindiren Cumhurbaşkanımızın ziyareti oldu. Belediye olarak
çalışmalarımıza başladık. Öncelikle yaptığımız iş mevcut imkanlarımızı bir tespit edelim ve
değerlendirelim istedik. Tabi ki bu arada yönetim kadromuzda da bir takım değişiklikler
yapmamız gerekiyordu. Dışarıdan 2-3 arkadaşımızın takviyesi ve içerideki arkadaşlarımız ile
belirli rotasyonlarla yine çalışmaya gayret ediyoruz” dedi.
Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarını başlattıklarını belirten Çelik, “Bu anlamda
yaptığımız en değişik ve en farklı çalışma hava fotoğraflarının çekilmesiydi. İlçemizin
fotoğraflarını kadastro ve planlama açısından çekimleri yapıldı. Bununla ilgili Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ve İmar Daire Başkanımız ile birlikte kısa bir uçuş
yaptık. Bizim inişimizden sonra 3 saate yakın tüm bölgemizin hava fotoğrafları ve hava
görüntüleri elde edilmiş oldu. Bu şekilde bütün bölgemizi kayıt altına almış olduk.
Zannediyorum önümüzdeki hafta sonuna doğru yapılan çekimlerin neticeleri gelecek. Bunları
hem planlamaya yön versin hem de kentsel dönüşüm çalışmalarına ışık tutsun diye yaptık.
Kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızla başlattık. İlk yapacağımız çalışma daha öncede
duyurduğumuz Ahi Evran mahallesinde mevcut olarak konutlarda oturan hemşehrilerimizi
rahatsız etmeden evlerini yapalım onları o tarafa nakledelim ondan sonra diğer tarafta
dönüşüme başlayalım istiyorduk. Bunun için yer tespiti yaptık. 3 bloktan oluşan çok şık bir
proje çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de o proje çalışması bitecek” diye konuştu.
Kentsel dönüşüm projelerinin sadece Ahi Evran mahallesi ile sınırlı kalmayacağını belirten
Çelik, “Argıncık’taki 10 mahallemiz, Yeşil mahalle, Sancaktepe, Boztepe ve diğer
mahallelerimizde yavaş yavaş hem rezerv alanı tespiti hem de yeni planlama çalışmalarına
başladık. Bunun dışında seçim döneminde taahhüt ettiğimiz projeler vardı. Mahalle evleri,
semt pazarları, kadın gelişim merkezleri, Kocasinan meslek akademisi, gençlik merkezleri
gibi. Bunlarla ilgili proje çalışmalarına başladık. Önümüzdeki günlerde mahalle evi ile ilgili
proje tanıtımı da yapacağız. 12 mahallemizde inşallah bu projeyi yaz sezonu sonuna bitirmeyi
planlıyoruz. Bu mahalle evleri ilk yapacağımız işlerden birisi olacak. Semt pazarı ile kadın
gelişim pazarı da 10’arlı gruplar halinde mimarlarımıza fikir projesi anlamında çalışmalar
yaptıracağız. Bu arkadaşlarımızı yavaş yavaş tespit ediyoruz. Onlara yapmak istediğimiz ana
temayı vereceğiz. Bu arkadaşlarımızda vereceğimiz fikir projelerini uygulama projesi haline
çevireceğiz. Bu arada Kocasinan meslek akademisi ve gençlik merkezi ile de ilgili Mimarlar
Odası ile ilgili proje yarışması yapacağız” ifadelerini kullandı.
Bazı köy ve beldelerin kendi ilçelerine bağlandığını kaydeden Çelik, “Eskiden köy ve belde
olup şimdi bize mahalle olarak bağlanan epeyce bir yerimiz var. Bu mahallelerin
ihtiyaçlarının tespiti, taleplerinin alınması, yerinde incelenmesi amacıyla da belediye
içerisinde bir ekip kurduk. Bununla ilgili bize bağlanan köylerimizi önümüzdeki günlerde
incelemiş olacağız. İhtiyaçlarını bir an önce karşılamaya başlayacağız. Ayrıca hizmet binamız
ile ilgili de bir takım fiziksel ve mekansal anlamda değişiklikler yapacağız. Daha modern,
daha aydınlık, daha açık ofis tarzında çalışmalar olacak. Mekansal proje çalışmalarını da
başlatmış oluyoruz” şeklinde konuştu.
Kocasinan Belediyesi olarak hazırladıkları nikah paketi hakkında bilgiler veren Çelik,
“Burada sizlerle birlikte olmamızın ana sebeplerinden birisi olan bir paketimiz var. Bundan
sonra Kocasinan Belediyesinde yenilikçi tarzda işler yapıyoruz. Kocasinan Belediyesinde
nikah kıydığımız gençlerimize hazırladığımız bir paketimiz var. Bugün onları size

tanıtacağım. Geçtiğimiz yıl Kocasinan Belediyesinde 3 bin 200 civarında nikah kıyıldı.
Bundan sonra nikahını kıyacağımız her gence böyle bir paketi hediye edeceğiz. Bu paketin
içerisinde kutsal kitabımız Kuranı Kerim, hiç vazgeçilmeyecek bir şekilde her ailenin evinde
olması gereken bir başucu kitabı, aklına gelebilecek her soruyu bu kitapta bulabilecek. Bir
fincan takımımız var, 40 yıl hatırı olacak bir kahveyi eşler birlikte içsinler diye hazırladık.
Tabi fincan takımı olunca kahvesi ve çikolata ile lokumunda olması gerekiyor. Bu işin finali
de çiftlerin imza attığı kalem. Üzerinde kendi isimleri olan kalemi de hediye etmiş olacağız.
Bundan sonra Kocasinan Belediyesinin nikah memurluğunda gerek salon nikahı, gerek oda
nikahı gerekse dışarıdan kıyılacak nikahlarda belediyenin hediyesi olarak bu paket yeni
evlenen çiftlerimize verilecek” diye konuştu.
‘Yamula baraj kenarında bungalov evle ilgili çalışmalara başlattık’ diyen Çelik, “Hemen o
Marina’nın yanındaki bölgede sadece ev değil site tarzında hazırlanacak. Oraya gelen
vatandaşların hoşça vakit geçireceği bir mekan olacak. Sadece Bungalov evler değil yan
tarafında kamelyalar, günü birlik piknik alanları ile ilgili o bölgede bir çalışma başlattık” dedi.
Çelik son olarak, “Binamız ile ilgili yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmaları uygulayarak açık
ofis haline getireceğiz. Tabi bunları yaparken yukarıda rezerve olarak tutulan halen boş olan
yerlerimiz var. Mesela İmar bölümünü rezerv edeceksiniz, İmar bölümünü bir süreliğine
yukarı bölüme taşıyacağız. Oradaki çalışmalar bittikten sonra yine kendi yerine alacağız.
Diğer bölümler aynı şekilde olacak. Dolayısıyla hizmet aksamadan kesintisiz olarak devam
edecek” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7108.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Bitki Atıklarından Organik Gübre
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreci ve doğa dostu belediye olarak
yeni bir uygulama başlattıklarını ve bitki atıklarının toplanarak organik gübre üretimi için
yeni bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.İlk...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreci ve doğa dostu belediye olarak
yeni bir uygulama başlattıklarını ve bitki atıklarının toplanarak organik gübre üretimi için
yeni bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlk etapta 500 adet 3 çeşit varil…
Çevre ve Doğa dostu belediye olarak doğal olan her şeyi korumak ve kollamak ile mükellef
olduklarını çünkü halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, ilk etapta ilçe sınırları içerisinde bulunan bağ ve sayfiye alanlarına
olmak üzere 500 adet atık toplama varili dağıttıklarını kaydetti.
80, 100 ve 120 litrelik variller ile organik gübre…
Belediye olarak ilk etapta bölge sakinlerine 80, 100 ve 120 litrelik bitki atığı toplama varili
dağıttıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ Geri dönüşümde örnek ve referans

gösteriliyoruz. Ayrıştırılmış atık toplama ile başladığımız çalışma daha sonra pil, elektronik
atıklar, kızartma yağı toplama gibi alan olarak genişletildi. Şimdi de bağ ve bahçe alanlarında
toplanan bitkisel atıkları toplayarak organik gübre yapılarak hem doğa korunmuş hem de
organik gübre ile hormonsuz meyve ve sebze yetiştirilecektir“ dedi.
Bizi arayın….
Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen ise özelikle bağ ve sayfiye
alanlarında bu uygulamayı başlattıklarını ve ilçenin tamamına yaygınlaştırılacaklarını
belirterek, belediyeyi arayanlara gerekli yardım ve desteğin verileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7109.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

2. Altın Çınar'a Muhteşem Gala
Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Çınar
Film Festivali birbirinden ünlü oyuncu ve yönetmenlerin katıldığı muhteşem bir gala
gecesiyle sona erdi. Galada dereceye giren bütün eser sahipleri...
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Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Çınar
Film Festivali birbirinden ünlü oyuncu ve yönetmenlerin katıldığı muhteşem bir gala
gecesiyle sona erdi. Galada dereceye giren bütün eser sahipleri ödüllerini Soma'daki
madencilere atfetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Kayseri Valiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen
belgesel film festivali Sabancı Kültür Merkezi'ndeki galayla sona erdi. Galaya sinema ve
tiyatronun unutulmaz isimleriyle genç oyuncu ve yönetmenler de katıldı. Türk sinemasının
sultanı Türkan Şoray'ın salona girmesiyle alkış tufanı koptu. Gece, Soma'daki maden
faciasında şehit düşen madenciler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı,
ardından festival boyunca yapılan söyleşi ve film gösterimlerinin kısa tanıtımıyla devam etti.
Festival komitesi başkanı ve Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri'nin 6 bin yıllık kadim bir
tarihi mirasa sahip olduğunu belirterek, "Orta Anadolu'nun merkezi konumundaki Kayseri'de
kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılmasında festival büyük zenginlik kattı. Festival
kapsamında sinemanın çok önemli isimlerinin şehrimize gelmesi bunun göstergesi" dedi.
Festivalin ev sahibi Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Talas tarihi mirasa
sahip çok önemli bir kent. Talas, tarihi değerleriyle, kültürüyle ve sosyal yapısıyla Kayseri'nin
başkenti. İnşallah biz bu yapıyı önümüzdeki yıllarda daha da güçlendirerek, hem Talas'ın
kalkınmasına hem sinema sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Festival danışma kurulu başkanı sinema eleştirmeni ve yazar Burçak Evren, "Festivaller
insanları ortak paydada buluşturan en önemli etkinliklerdir. Talas ta bu etkinliklerden biri.
Daha iki yaşında çok şeyleri başaran bir festival." şeklinde konuştu.
Festival yönetmeni Kerim Abanoz, bu yıl ki festivalin 202 filmin başvurusuyla daha kapsamlı
gerçekleştiğini söyledi.

Galaya katılan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Selda Alkor, festivallerin sinemaya
büyük katkılarının olduğunu belirterek, nice festivallerde Kayseri'ye gelmeyi istediğini
söyledi. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ise, festival için teşekkür ederek, Altın
Çınar'ın kökleşmesini diledi. Konuşmaların ardından Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin
müziğini yapan sanatçı Cahit Berkay, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Gecede, ulusal belgesel film kategorisinde Cibik filmiyle Turgay Kural en iyi film, Zarok
filmiyle Muhammed Beyazdağ jüri özel, Misafir filmiyle Haydar Demirtaş Türk Sinemasının
100. Yıl özel ödülü, Sazende filmiyle Ali Avlar en iyi konsetp ve senaryo, Fırtına filmiyle
Aydın Kapancık en iyi görüntü, Sadık filmiyle Cantekin Cantez ve Burcu Ayşe Esen
mansiyon ödülü aldı. Ulusal kısa film kategorisinde ise Dün Bugün Yarın filmiyle Anıl Kaya
en iyi film, Bir Maç Günlüğü filmiyle Deniz Özden Türk Sinemasının 100. Yıl özel ödülü ve
Adem Başaran filmiyle Orhan İnce jüri özel ödülüne layık görüldü. Ödülleri ünlü oyuncu ve
sinemacılar verdi. Gece, dereceye giren filmlerin gösterimiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7110.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Driftcinin Düğünü Böyle Olur
Dirift sporu ile uğraşan Kenan Büyükbahçeci ile eşi Sibel’in nikahı dirift alanında
kıyıldı.Kadir Has Stadyumu yanındaki dirift alanında Kenan Büyükbahçeci ve Sibel
Büyükbahçeci’nin nikahı diğer nikahlardan farklı olarak dirift yapan...

25 Mayıs 2014 Pazar 15:59

Dirift sporu ile uğraşan Kenan Büyükbahçeci ile eşi Sibel’in nikahı dirift alanında kıyıldı.
Kadir Has Stadyumu yanındaki dirift alanında Kenan Büyükbahçeci ve Sibel
Büyükbahçeci’nin nikahı diğer nikahlardan farklı olarak dirift yapan araçların lastiğinden
çıkan dumanlar eşliğinde kıyıldı. Nikahta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de şahitlik
yaptı. Çiftin nikahı yüzlerce kişinin izlediği dirift gösterisiyle kıyıldı.
Nikahın kıyılmasından sonra pistte dans eden çiftin etrafında araçların yaptığı dirift dikkat
çekti.
Kenan Büyükbahçeci, kendisinin de dirift ile uğraştığını belirterek, “Benim aklıma böyle bir
nikah geldi. Farklı bir şey olmasını istemiştim. Eşim de bunu kabul etti ve nikahımızı burada
kıydık. Çok mutluyuz” diye konuştu. Sibel Büyükbahçeci de, “Ben Kenan’a destek vermesem
burada olmazdım. Sonuna kadar onun destekçisiyim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7111.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Yargıda Birlik Platformu Kayseri'de Toplandı
Hakim ve savcıların bir araya geldiği Yargı da Birlik Platformu Kayseri'de toplandı.Kadir Has
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan HSYK Genel Sekreteri Bilgin
Başaran, "Adaletsiz rejimi adaletle yıkınız diyen Gandi bizlere...
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Hakim ve savcıların bir araya geldiği Yargı da Birlik Platformu Kayseri'de toplandı.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan HSYK Genel Sekreteri
Bilgin Başaran, "Adaletsiz rejimi adaletle yıkınız diyen Gandi bizlere adaletin önemini
olmazsa olmazını anlatan adı tarihe mal olmuş şahsiyetlerden bir kaçıdır. İçinde adaletin
hüküm sürmediği bir topluluk eninde sonunda yok olmaya mahkûmdur. Adalet kavramı yeni
HSYK’mızın icraatlarında görmemiz mümkün olmamıştır. Yeni hsyk bugüne kadar
meslektaşlarımıza cesaret yerine korku, övünç yerine karamsarlık, mutluluk yerine hüzün,
huzur yerine huzursuzluk, güven yerine güvensizlik vermiştir. Kişinin ırkına, cinsiyetine,
meşrebine, dünya görüşüne göre kategorize edemezsek hiçbir güç hakim ve savcıyı ırkına
cinsiyetine, meşrebine, dünya görüşüne göre kategorize edemez" dedi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ise “Bugün burada yargıda birlik platformu
istişare toplantısı için toplanmış bulunuyoruz. Devletin üç ana saç ayağından bir tanesi hiç
şüphesiz en önemlisi yargı, en basit tanımıyla adaletin tercisi demektir" diye konuştu.
Cumhuriyet Başsavcısı Usta, "Adalet ise devletin temeli, ve devleti oluşturan kişi ve
kurumların en büyük güvencesidir. Meslektaşlarımızın bağımsız ve tarafsız bir Hsyk’nın
oluşumu için çaba harcamaları ahlaki ve vicdani görevleridir. Bağımsız ve tarafsız bir HSYK
kimi zaman savunulacak, kimi zaman göz ardı edilecek, işimize geldiği gibi kullanılacak bir
alan değildir. Yaşanabilecek bir toplum modeli oluşturmak gelecek kuşaklara daha iyi bir
yaşam ortamı, daha güvenli bir yargı sistemi bırakmak istiyorsak ortak adımlarımızı
ilgilendiren konularda öz eleştiri yapmak, yapılan hatalardan ders çıkarmak karanlıktan
aydınlığa çıkmak için isabetli bir yol olacaktır” dedi.
HSYK üye seçimleri öncesinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat,
Sivas ve Aksaray illerinden gelen 650 kadar hakim ve savcı katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7112.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Babasının Öldürdüğü 3 Yaşındaki Çocuk
Toprağa Verildi
Kayseri'de eşinden bir süre önce ayrıldığı iddia edilen babası tarafından bıçaklanarak
öldürülen 3 yaşındaki M.E.K. bu gün toprağa verildi.Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan
Bulvarındaki Murat Apartmanında yaşanan olayda, babası F.K....
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Kayseri'de eşinden bir süre önce ayrıldığı iddia edilen babası tarafından bıçaklanarak
öldürülen 3 yaşındaki M.E.K. bu gün toprağa verildi.
Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarındaki Murat Apartmanında yaşanan olayda,
babası F.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 yaşındaki M.E.K.'nin cenazesi Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Camii Kebir'e getirildi.
M.E.K.'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Anbar mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7113.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

1 Yıl Önce Böbrek Nakli Olan Neslihan
Tamamen Sağlığına Kavuştu
Kayseri’de, doğuştan böbrek yetmezliği ile dünyaya gelen 3 yaşındaki Neslihan Bozdağan’a
geçtiğimiz yıl böbrek nakli olarak hayata tutunmuştu. Aradan geçen 1 yılda Neslihan
sağlığına tamamen kavuşarak, oyun parklarında çocukluğunu...
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Kayseri’de, doğuştan böbrek yetmezliği ile dünyaya gelen 3 yaşındaki Neslihan Bozdağan’a
geçtiğimiz yıl böbrek nakli olarak hayata tutunmuştu. Aradan geçen 1 yılda Neslihan
sağlığına tamamen kavuşarak, oyun parklarında çocukluğunu yaşamaya başladı.
Doğuştan böbrek yetmezliği olan 3 yaşındaki Neslihan Bozdoğan ailesi ile birlikte 2 yıl
boyunca kendisine uygun böbreği aradı. Geçtiğimiz yıl o uygun böbrek 11 aylıkken hayatını
kaybeden Demir Özdemir’in ailesi tarafından Neslihan Bozdoğan’a bağışlandı. Böbrek

naklinin gerçekleşmesinin 1. yılında Neslihan tamamen sağlığına kavuştu. Neslihan artık
zamanını çocuk parkında eğlenerek geçirmeye başladı. Anne Nimet Bozdoğan geçirdikleri
zorlu süreç sonrası yaptığı konuşmada, “Kızım şuan 3 yaşında. Biz 2 yılımızı sürekli
hastanede geçirdik. Kızım böbrek hastası olarak doğdu. Çok şükür şuan nakil olalı 1 yıl oldu
ve durumumuz şükür çok iyi. 1 yıl boyunca takiplerimiz Antalya’da devam etti. Neslihan şuan
sağlığına kavuştu. Artık parklarda rahat bir şekilde oynayabiliyor. Şuan çok mutluyuz.
İnşallah hasta olan bütün çocuklar sağlığına kavuşurlar” dedi.
‘Bizim gibi çocukları rahatsızlık geçiren ailelere umutlarını yitirmemelerini söylemek
istiyorum’ diyen anne Bozdoğan, “Biz bu mücadeleyi 2 yıl boyunca verdik. Şimdi çok şükür
sağlığına kavuştu. Bu süreç içerisinde hiçbir zaman umudumuzu yitirmememiz gerektiğini
öğrendim. Allah’tan umut kesilmez. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
Baba Oğuzhan Bozdoğan ise “Çok şükür kızımız sağlığına kavuştu. Hastalığı veren Rabbim
şifasını da veriyor. Hastası olan bütün ailelere sabır diliyorum. Allah yardımcıları olsun.
Umutlarını kaybetmesinler” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7114.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı tarif ediyor
AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, Kayseri Ak Parti İl Danışma Meclis Toplantısında
yaptığı konuşmasında, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cmhurbaşkanlığı tarifinde apoletli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli ise AK Parti Genel Başkanı...
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AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, Kayseri Ak Parti İl Danışma Meclis Toplantısında
yaptığı konuşmasında, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cmhurbaşkanlığı tarifinde apoletli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli ise AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarif
ediyor" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Vekili Mustafa Elitaş, “Soma faciası gerçekten bizi üzdü. Eskiden
böyle facialar olduğu dönemde sorumlu devlet anlayışı örneği gösterilmez, sorumluluktan
kaçma çabası olurdu. Bu dönemde yaptığı çalışmalarda yüreği yangın insanların yanında
bulunup 77 milyon yürekten yaralı insanların adına hareket eden Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı’na teşekkür ediyorum” dedi.
Elitaş, “Türkiye’nin gündemi son bir yıldır farklı pozisyonlarda gitmeye başladı. 2007
yılından itibaren Türkiye’nin gündemi değişmeye başladı. 30 Mart seçimlerine gelen işleri
hepimiz yaşadık. 17 Aralık’ta tamamen Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı ve
başarısızlığa uğrayarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılmaması için gayret gösterildiği
bir seçim sürecini geçtik. Bundan önce rakiplerimiz belliydi. 30 Mart seçimlerinin en önemli
zorluklarından birisi, birlikte hareket ettiğimiz, akrabamız, gönüldaşımız, aynı saf tuttuğumuz
insanların olmanın zorluğu içinde 30 Mart seçimlerini aşmış olduk. Kayseri’de de milletimiz

hemşehrilerimiz 30 Mart seçimlerinde derslerini verdi. Bundan sonraki süreç
Cumhurbaşkanlığı seçimi. Muhafazakar, milliyetçi birini seçtirmemek için bir koalisyon
kurulmaya başlandı. Bir odak oluşmaya başladı. Bu odakta herkes taşeron. Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanını arıyor. Siyasetten acemi olduğu için, hala genel başkan olmak için uğraştığı
için tarifine bakıyorsunuz apoletli bir Cumhurbaşkanı çıkıyor. Aklı fikri, zikri hep apoletli.
Öbür taraftan sayın Bahçeli, matematikte üstattır. Onun matematiklerine akıl sır ermez. Şimdi
geometriye atlamış. Vatanını milletini seven, onların büyük çoğunluğunun oyunu almış birisi
diye ifade etmeye çalışıyor. Son verdiği tarifi AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı tarif ediyor. Her girdiği seçimden artarak oyunu belli bir seviyeye getiren AK Parti
Genel Başkanı’nı tarif ediyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7115.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

