KAYSERİ HABER ARŞİVİ
21.04.2014–27.04.2014
Büyükşehir Belediyesi’nde Koktely
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, tebrik ziyaretine gelmek isteyenler
için bir kokteyl verdi. Özhaseki, “Hayırlı olsun dileklerini ileten tüm hemşerilerime teşekkür
ediyorum" dedi.Büyükşehir Belediyesi Giriş Salonu’nda...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, tebrik ziyaretine gelmek isteyenler
için bir kokteyl verdi. Özhaseki, “Hayırlı olsun dileklerini ileten tüm hemşerilerime teşekkür
ediyorum" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Giriş Salonu’nda düzenlenen kokteyle, iş adamları, dernek, vakıf,
sendika ve spor kulübü başkan ve yöneticileri ile muhtarlar ve basın mensupları katıldı.
Başkan Özhaseki kokteyle katılan davetlilerle tek tek selamlaşarak ilgileri için teşekkür etti.
Davetlilerle gruplar halinde sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Özhaseki,
basın mensupları ile birlikte selfie pozu da verdi. Başkan Özhaseki yaptığı açıklamada verilen
kokteylle tebrik ziyaretlerinden dolayı oluşan zaman israfının önüne geçmiş olduklarını
söyledi. Özhaseki, “Seçimlerden sonra Kayserili hemşerilerimizin teveccühü devam ediyor.
Hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Özellikle sivil toplum örgütlerimiz ve Kayseri’de
temsil kabiliyeti olan kurumlarımız, kuruluşlarımız varsa uğrayıp hayırlı olsun demek
istiyorlar. Tek tek oturup hesapladığımızda 3-4 ay kadar sürüyor. Randevu isteyen herkesle
merhaba deyip bir çay içip ayrılmak herhalde bir 10 dakika sürüyor. Bunu her gün devam
ettirirsek 3-4 ay oluyor. O zaman bu işi toplu kokteyllerle çözelim istedik. Çünkü yapılacak iş
çok. Yapılması gereken o kadar çok program var ki bunlar için zaman bulamıyoruz.
Zamandan kazanmak ve hemşerilerimizin gönüllerini edebilmek amacıyla böyle bir kokteyl
düzenledik. Sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Geliyorlar. Tebriklerini kabul ediyoruz. Zaman
israfını önlüyoruz. Bu nedenle buraya kadar gelip yeniden hayırlı olsun dileklerini ileten tüm
hemşerilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“BAŞBAKAN'IN KAYSERİ PROGRAMI”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de katılacağı programlar hakkında da bilgiler
veren Özhaseki, “Bilindiği gibi seçimden önce sayın Başbakanımız Kayseri’ye geleceklerdi.
Miting günü öyleydi. Rahatsızlığından dolayı gelemedi. En son MKYK toplantısında
Kayseri’ye ve Konya’ya gidemediği iki ile teşekkür ziyaretinde bulunmak istediğini ifade
etmişti. Çünkü sayın Başbakanımızın gelemediği gün Kayseri’de mahşeri bir kalabalık vardı.
Yağmur, dolu, tipi tutana kadar meydan neredeyse Kurşunlu Camii’ne kadar doluydu. Ama
dolu başlayınca o aşırı yağmur başlayınca insanların yüzde 80’i dağıldı. Kalanlarla biz mitingi
devam ettirdik. Öyle bir ortamı Sayın Başbakan televizyonlardan izlediği zaman
duygulandığını söylüyor. Kayseri’ye Sayın Başbakanımızın gelemeyeceğini biz saatler

öncesinden ilan ettik. Sabah saatlerinden itibaren Sayın Başbakanımızın gelemeyeceğini
söylemiştik. İlan ettiğimiz halde insanlar orada bizleri görmeye geldiler. Kayseri ekibini
görmeye geldiler. Mutlaka Başbakanın olamadığı bir ortamda manevi destek vermek için
geldiler. Pazar günü saat 2 gibi Sayın Başbakanımız Kayseri’de olacak. Bu vesile ile zaten
Anadolu Harikalar Diyarının açılışını zaten yapamamıştık. Onun açılışını yapacağız. Ayrıca
20 kadar yerde yapmış olduğumuz fakat açılış yapmak fırsatı bulamadığımız yollar, parklar,
sosyal tesisler var. Onlarında açılışını orada hep birlikte yapacağız. Ayrıca bu baharla birlikte
1 milyon ağaç kampanyamız var. Kayseri’de ki hemşerilerimize dağıttığımız ağaçlar, bizim
dikeceğimiz ağaçlar tam 1 milyon ediyor. O gün orada o küçük ağaçlardan da dağıtacağız.
Onunda töreni olacak. Sonra Boğazlıyan’a kadar gidip bir teşekkür konuşmasından sonra
ayrılacaklar diye biliyorum. Çok kalmayacaklar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6793.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Başkan Çelik "planlamanın Önemini Biliyoruz"
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, planlamanın bir işin başarısındaki önemini ve
katkısını çok iyi bildiğini söyledi.Şehir Plancıları Odası Başkanı Ömer Yasin Arık, yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Mustafa Çelik'e...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, planlamanın bir işin başarısındaki önemini ve
katkısını çok iyi bildiğini söyledi.
Şehir Plancıları Odası Başkanı Ömer Yasin Arık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan
Mustafa Çelik'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti gerçekleştirdi, gönüllü olarak birlikte çalışma
teklifinde bulundu.
Mühendis kökenli biri olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Başkan Çelik, "Bir işi
planlamanın önemini bilen ve idrak eden biriyim. Başlangıçta proje ve planlama açısından
para ve zaman harcarsınız. İşin uygulama safhasında iyi bir planlama ve proje yaparsanız
bunun size çok daha fazla kazanç getiren bir unsur olduğunu görürsünüz. Biz bu gerçeğin
bilincinde olduğumuz için yapacağımız bütün işlerin planlama aşamasında sizlerle bir çok kez
beraber olacağız. Biliyorsunuz Kocasinan'da kentsel dönüşüm yapacağımız alanlar var.
Kentsel dönüşüm yapacağımız bu alanlarda sık sık fikir teatisinde bulunmamız gerekecek,
tabii ki bize önerileriniz ve tavsiyeleriniz olacak. Sizlerin tecrübelerinden faydalanacağız,
birlikte çalışacağız" dedi.
Her mesleğin bir uygulama alanı olduğunu vurgulayan Başkan Çelik," Tıp fakültelerinin
uygulama alanı hastalar ve hastaneler, mühendislik fakültesinin ki laboratuarlardır. Şehir
plancılarının uygulama alanı ise kentin tamamıdır. Size böyle bir uygulama alanını birlikte
çalışmak üzere gönül huzuruyla veririz. Örnek projeler hazırlarsınız, birlikte çok iyi işler
yaparız inşallah. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Ömer Yasin Arık da yaptığı konuşmada, "Şehir üzerinde söz
söyleme isteğimiz var. Belediyelerimizin yapmış olduğu projelerde üzerimize düşen;
araştırma, proje hazırlama ve çözüm üretme kısmındaki etkinliklerde gönüllü olarak
çalışmaya talip olduğumuzu söylemek isterim. Yapılacak iş ve etkinliklerin bilimsel
temelleriyle şehre yansıması için projelerinizden haberdar olmak istiyoruz, Seve seve sizinle
gönüllü olarak çalışmaya hazırız" şeklinde görüşlerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6794.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Disk Kayseri'de Güçlenmeye Devam Ediyor
DİSK’in teşkilatlanma faaliyeti şimdilerde de YEMSEL (KÖYTÜR) tavukçulukta Gıda İş’in
çalışmaları ile devam ediyor.YEMSEL tavukçuluğun KÖYTÜR PİLİÇ markası ile faaliyet
sürdürdüğü Kayseri kesim fabrikasında çalışan 105 işçinin...
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DİSK’in teşkilatlanma faaliyeti şimdilerde de YEMSEL (KÖYTÜR) tavukçulukta Gıda İş’in
çalışmaları ile devam ediyor.
YEMSEL tavukçuluğun KÖYTÜR PİLİÇ markası ile faaliyet sürdürdüğü Kayseri kesim
fabrikasında çalışan 105 işçinin 101 tanesini üye yapan DİSK Gıda İş sendikasının çalışmaları
devam ediyor. Samsun fabrikasında da çalışmalarını sürdüren Gıda İş sendika, işverenin
Kayseri temsilcileri ile genel sekreter Seyit Aslan’ın katıldığı bir toplantı yaptı.
İşçilerin hak ve menfaatlerinin artırılması için yapılan görüşmelerde toplusözleşmeli bir
çalışma ortamı istendi ve üye işçiler için protokol imzalamak istendiği iletildi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6795.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Mim-sin Şirintepe Mahallesine Sağlık Tesisi
Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilçenin muhtelif semtlerine 112 sağlık merkezi için yer
tahsisi yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mim-Sin Bölgesinde semt
halkının isteği üzerine 112 Acil Müdahale Hizmeti için bina...
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Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilçenin muhtelif semtlerine 112 sağlık merkezi için yer
tahsisi yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mim-Sin Bölgesinde semt
halkının isteği üzerine 112 Acil Müdahale Hizmeti için bina inşa ettiklerini bildirdi.
200 m2 oturma alanına sahip 112 sağlık merkezinin zemin+1 kat olmak üzere inşa edildiğini
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, semt sağlık 112 acil müdahale merkezlerin çok
önemli olduğunu halk sağlığı için bu merkezlerin mutlaka artırılması gerektiğini belirtti.
Karacaoğlu, Mim-Sin ve İldem bölgelerine olmak üzere 3 ayrı semtte 112 Acil Sağlık
Merkezi için bina tahsis ettiklerini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
“ Halk ve Çevre sağlına büyük önem veriyoruz. Sağlık yönündeki çalışma ve yatırımlarımızın
bunların birer kanıtıdır. Mim-Sin Bölgesine daha önce 112 Acil Sağlık merkezi için bina
tahsis ettik. Şimdi ise Sağlık Tesis inşa ediyoruz. 200 m2 alanlı bu merkez içinde acil
müdahale, Enjeksiyon odası, Anne ve Çocuk Hasta Takibi, 5 ayrı poliklinik odası, Aile
Sağlığı Planlama servisi ve laboratuar odası bulunmaktadır. Mim-Sin bundan böyle hem
sağlık merkezi hem de sağlık Tesis ile sağlık sorunu bir bakıma Belediyemiz vasıtası ile
çözülmüş olacaktır. Bölge halkına hayırlı olsun”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6796.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 24-26
Nisan’da Düzenlenecek
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kayseri Ticaret Odası tarafından
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, 24-26 Nisan 2014'te
yapılacak.Hilton otelde gerçekleştirilecek sempozyumda, tarım ve...
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Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kayseri Ticaret Odası tarafından
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, 24-26 Nisan 2014'te yapılacak.
Hilton otelde gerçekleştirilecek sempozyumda, tarım ve hayvancılık, madencilik, sanayi,
hizmet, inşaat ve enerji sektörleri ile Kayseri'de dış ticaretin yapısı ve gelişimi, ekonomik ve
sosyal gelişme, Kayseri ekonomisin sorunları, Kayseri'deki işletmelerin yapısı ve sorunları,
kamu-özel sektör ilişkisi ve Kayseri'nin iktisadi tarihi konularında bildiriler sunulacak.
24 Nisan 2014 Perşembe günü ilk olarak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim
Üyesi ve İAV Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara’nın Moderatörlüğünde Geçmişten Geleceğe
Kayserinin Ekonomik Potansiyeli paneli gerçekleştirilecek.
Panele; Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Ahmet Hasyüncü, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Nevzat
Özhamurkar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kayseri Erciyes
A.Ş. Genel Müdürü Dr. Murat Cahit Cıngı konuşmacı olarak katılacak.
Sempozyum kapsamında 24 Nisan Perşembe günü; kalkınma, büyüme ve finans, yerel
yönetimler ve medya, sanayi sektörü, Ar-Ge, Etkinlik ve Stratejik Sektörler, HİZMETLER
SEKTÖRÜ: İş Güvenliği ve Sağlık başlıklarında paneller gerçekleştirilecek.

Sempozyumun ikinci günü olan 25 Nisan’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından sempozyum katılımcılarına bir konferans verilecek.
Hisarcıklıoğlu’nun saban saat 10.00’da başlayacak olan konferansının ardından; SANAYİ
SEKTÖRÜ: Mobilya Sektörü ve OSB’ler, İLİN İKTİSADİ TARİHİ: 15. - 19. Yüzyıllar,
İŞLETMELERİN YAPISI VE SORUNLARI, İLİN İKTİSADİ TARİHİ ve ZİHNİYETİ,
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, HİZMETLER SEKTÖRÜ: Turizm ve Mimari,
KALKINMA AJANSLARI ve KÜMELENME, ÜNİVERSİTE ve BEŞERİ SERMAYE,
başlıklarında paneller düzenlenecek.
Sempozyum kapsamında 25 Nisan 2014'te kapanış ve değerlendirme toplantısı yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6797.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Ali Dağı 4. Atlı Dayanıklılık Yarışları Tamamlandı
Talas Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği
Ali Dağı Atlı Dayanıklılık Yarışı kupa töreniyle sona erdi. Talas Belediye Başkanlığı Süper
Kupası'nı, Yetenek Sizsiniz yarışmasında...
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Talas Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği
Ali Dağı Atlı Dayanıklılık Yarışı kupa töreniyle sona erdi. Talas Belediye Başkanlığı Süper
Kupası'nı, Yetenek Sizsiniz yarışmasında Palmiye isimli atıyla tanınan Kadir Baştuğ kazandı.
Akçakaya Mahallesinde gerçekleşen yarışmanın ardından düzenlenen törene, Talas Belediye
Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost, Kadın
Kolları Başkanı Suna Çakır, belediye meclis üyeleri ve genç yaşlı çok sayıda binicilik tutkunu
vatandaş katıldı.
İki gün süren yarışmayla ilgili bilgiler veren TBF Dayanıklılık Komitesi Başkanı ve yarışma
başhakemi Muharrem Özçamur, "28 at yarıştı, bunlardan 18'i yarışı başarıyla tamamladı. Bize
bu imkanı sunan Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum"
dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini
belirterek, "Ata binmek kültürümüzde çok büyük öneme sahip. Bunu farklı bir boyuta
getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Palancıoğlu, gelecek yılki yarışta çok daha farklı görsel şovlar hazırlanacağını ifade
ederek, "Ali Dağı'nın çevreleyen eteklerinde 10 kilometre uzunluğunda daire biçiminde
binicilik, yürüyüş, bisiklet ve fayton parkurunu yapacağız. Türkiye'de eşi benzeri olmayacak
bu projeyi gelecek yıl bitirmeyi planlıyoruz. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah bu
yarışmanın Ali Dağı'na çok büyük desteği olacağını düşünüyorum. Model uçak ve yamaç
paraşütü gösterileri bu yarışmaların vazgeçilmezi olmasının yanında çok daha farklı konuma
getireceğiz. Uluslararası misafirlerimiz olacak" diye konuştu.

Yarışmacılar ise atlı dayanıklılığın en iyi yarışlarının Talas'ta gerçekleştiğini belirterek, bu
sporun gelişmesine sağlanan katkılardan dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. 4 farklı kategoride gerçekleşen
yarışlarda Kadir Baştuğ, Talas Belediye Başkanlığı Süper Kupası'nda, Timur Altay Kaygusuz
1. yıldızlarda, Ercan Bahadır 2. yıldızlarda ve Mehmet Karanfil junior dalında birinci oldu.
Ödül töreninin sonunda izleyenler yamaç paraşütü, model uçak ve Erciyes Üniversitesi Türk
Dünyası Akraba Topluluğu'nun bayrak gösterileriyle unutulmaz bir gün yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6798.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Tüm İşçi Emeklileri Derneğinden Bilgilendirme
Toplantısı
Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, dernek tarafından düzenlenen
bilgilendirme toplantısı için Kayseri'ye geldi. Bilgilendirme toplantısında konuşan Tüm İşçi
Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış...
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, dernek tarafından düzenlenen
bilgilendirme toplantısı için Kayseri'ye geldi. Bilgilendirme toplantısında konuşan Tüm İşçi
Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Bütün emeklileri kapsayan bir intibak
yasasının acilen çıkarılması gerekiyor" dedi.Öğretmenevi'nde düzenlenen bilgilendirme
toplantısında konuşan Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan,"2000
yılından itibaren uygulanan tüfe artışları emekli aylıklarını her yıl real kayba uğrattığı açıkça
görülmektedir. SSK emekli maaş artışları 2000 yılı öncesi olduğu gibi katsayı sistemi ile
arttırılmalı veya artışları TÜFE+Milli gelirden refah payı olarak belirlenmelidir. Üç sosyal
kuruluş emeklilerinin maaş artışları eşit verilmeli. Emekliler arasındaki adaletsizliğin
giderilmesi şart olmuştur. Bütün emeklileri kapsayan bir intibak yasasının acilen çıkarılması
gerekiyor" dedi.Emekliler olarak isteklerini sıralayan Çalışkan, "Cenaze yardımı, evlenme,
çeyiz gibi ödenekler ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık hizmetleri en çok yaşlı
insanlara gereklidir. Emeklilerden çalışırken 25-30 yıl sağlık primi alındı. Sağlık giderleri
tamamen kurum tarafından karşılanacağı taahhüt edildi. Şimdi ise katkı payı altında emekli
maaşımızdan her ay ortalama 30-40 TL kesiliyor. Ayrıca eczanelerde ilaç farkı alınmaktadır.
Bir de özel sağlık kuruluşlarına gidilmiş ise fark ve katkılar daha da artmaktadır. Emeklilerin
bu mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6799.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

11 Kişinin Öldüğü Kazanın Duruşmasında Şoförün
İfadesi Şaşırttı
Kayseri'de 9'u Niğde Üniversitesi öğrencisi 11 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı trafik
kazasından sorumlu olarak yargılanan midibüs şoförü, ilk kez çıktığı duruşmada, "Tahliyemi
talep edemiyorum" şeklindeki ifadesi ile...
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Kayseri'de 9'u Niğde Üniversitesi öğrencisi 11 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı trafik
kazasından sorumlu olarak yargılanan midibüs şoförü, ilk kez çıktığı duruşmada, "Tahliyemi
talep edemiyorum" şeklindeki ifadesi ile mahkeme heyetini şaşırttı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan midibüs şoförü D.O.
ile A.A. ve avukatları, kazada ölen üniversite öğrencileri ve yardıma koşarken ölen iki kişinin
yakınları hazır bulundu.
Kazada oğlu Alpay Bahadır Utar'ı kaybeden Seher Utar, "Ben buradaki 11 kişi adına
konuşuyorum. Biz evlatlarımızı Erciyes Dağı'na kurbanlık olsun diye göndermedik" diyerek
tutuklu sanıkların üzerine yürüdü. Mahkeme başkanı, yaşanan gerginlik sonrasında Seher
Utar'ın duruşma salonundan çıkarılmasını istedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileriki bir tarihe ertelerken,
tutuklu sanık D.O.'ya söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. D.O., "Ben kilometre
başına 1 TL 30 kuruş para alacaktım. Üniversitenin resmi izni var mı bilmiyorum. 30
öğrenciyi Ulukışla'dan alarak yola çıktım. Öğrenciler saat 15.00'e kadar Erciyes'te kayak
yaptı. Daha sonra Hacılar'a gittik. Bayır aşağı ikinci viteste gidiyordum. Sürekli fren yaptığım
için balatalar şişip frenin patladığı için fren tutmadı. İmdat kolunu çektim. Yaklaşık bir
kilometre kadar hızlanarak devam ettik. Kazanın olduğu yere gelince bahçe boşluğu gördüm
ve en az hasarla durmak için oraya girdim" dedi.
Tutuklu sanık O.D., D-2 belgesinin olmadığını itiraf ederek, "Aracı alalı 3 gün olmuştu. Kredi
kartımla lastiklerini aldım. Aracı yeni aldığım için ustaya göstermiştim. Niğde'den gelene
kadar bir sürü rampa geçtik. Ama Hacılar'a ilk defa geldim. İnene kadar boş bir alan aradım
ama bulamadım" diye konuştu.
Diğer tutuklu şoför A.A. ise, "Aracımda 27 koltuk vardı ve o kadar da öğrenci vardı. D-2
belgem vardı. Öğrenciler Erciyes'te eğlendi ve buradan Hacılar Kapı'ya geçtik. Buradan da
Kayseri istikametine geçtik. Dikkatli ve yavaş gidiyordum. Hacılar'da itfaiye aracını fark
ettim. Hafif bir yükseltiden geçtiğim için yoldaki araçları fark ettim. Yolda aydınlatma yoktu
ve karanlıktı. Kaza yerinde bir ışık ve uyarı levhası yoktu. İtfaiye ve ambulansların da tepe
lambaları yanmıyordu. Kazayı fark ettiğim anda frene bastım. Yaralılar ve yaralılara yardım
edenlerin olduğunu düşündüğüm için ambulansa çarpmak istemedim. Az bir şey ilerledikten
sonra yaralıların yolda olduklarını gördüm. O an aracı durdurmak için çok çalıştım. 27 yolcu
vardı. Aracın takla atmaması için uğraştım. Yolcular paniklemesin diye bir şey belli
etmemeye çalıştım. Kaza olduktan sonra yanıma bir kişi geldi ve ambulans şoförüne
vurduğumu söyledi. Yaralı ezdiğimi hatırlamıyorum" diye ifade verdi.

Yapılan yargılama sonrasında mahkeme heyeti tarafından söz verilen midibüs şoförü
D.O.'nun verdiği "Benim de trafik kazasından hayatını kaybeden yakınlarım var. 23 yaşında
kız kardeşim var. Araçta o da olabilirdi. Tahliyemi talep edemiyorum" cevabı mahkeme
heyetini şaşırttı.
Kayseri'de 21 Aralık 2013 tarihinde meydana gelen trafik kazasında Erciyes'e günübirlik
ziyarete gelen öğrencileri taşıyan midibüs, freninin de patlamasıyla devrilmiş ve 9 üniversite
öğrencisi hayatını kaybetmişti. Kazayı görerek yardıma koşan iki kişi de başka bir otobüsün
çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Midibüsün yolcu taşıma şartlarına uymadığı,
lastiklerinin ise kaplama olduğu belirlenmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6800.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kaymek'ten 'gül Sevdasına'
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kutlu Doğum Haftası'na özel bir program düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan programda, ilahi ve naat dinletilerinin
yanısıra bir de sergi açıldı.Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kutlu Doğum Haftası'na özel bir program düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan programda, ilahi ve naat dinletilerinin
yanısıra bir de sergi açıldı.Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) tarafından
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi yanındaki
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. 'Gül Sevdasına' adlı program
kapsamında ilk olarak hazırlanan serginin açılışı yapıldı.Açılışa katılan BEF Genel
Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, serginin, KAYMEK'te açılan Klasik İslam Sanatları
kurslarının hocaları ve kursiyerleri tarafından hazırlandığını belirterek emeği geçenlere
teşekkür etti. Tuzcuoğlu daha sonra serginin açılışını yaptı ve KAYMEK yöneticileri ile
birlikte gezerek eserlerin sahiplerinden bilgiler aldı.Serginin açılmasının ardından Büyükşehir
Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nden gerçekleştirilen programa geçildi. Geceye katılan
vatandaşlara günün anlamına istinaden gül dağıtıldı.'Gül Sevdasına' adlı program Celal
Açkalmaz tarafından okunan Kuran-ı Kerim ile başladı. Gecede bir konuşma yapan
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, sözlerine
peygamberimizin ümmeti olmaktan dolayı Allah'a şükrederek başladı. Peygamberimizin
sevginin membaı olarak, insanlık aleminin en kötü ve en sıkıntılı olduğu çok zor bir çağda
geldiğini ifade eden Tuzcuoğlu, "Peygamberimizi gelmiş olduğu o karanlık çağa ilahi bir
ufuktan yükselen rahmet güneşi gibi doğdu. O rahmet güneşi, o tarihten bu tarihe kadar bütün
cihanı aydınlatıyor. İnanıyoruz ki, bu rahmet güneşi asla sönmeyecek ve kıyamete kadar da
yine ışık saçmaya devam edecek" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin

sevgi şehri kurmak için mücadele ettiğini de belirten Tuzcuoğlu, 'Gönlü taştan olanın şehri
taştan olur, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur' sözünü hatırlatarak "Ecdadımız sevgi
medeniyeti kurdu ve biz bunun devamıyız. O sevginin membaı Hazreti Peygamberdir.
KAYMEK kurslarımızla ve başka çalışmalarımızla sadece taştan, topraktan ibaret bir şehir
değil, aslında sevgiyle yoğrulmuş bir şehir inşası için mücadele ediyoruz" diye
konuştu.Gecede daha sonra Neveser Musiki Topluluğu eşliğinde Muhammet Elma ve
Denizhan Burhan sahne aldı. Denizhan Burhan naatlar seslendirirken, Muhammet Elma
ilahiler okudu. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı 'Gül Sevdasına' adlı gece
izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6801.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Havur'dan
E-bilet Açıklaması
Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta süper
lig ve PTT lig maçlarında e-bilet uygulamasına başlandı. Bütün statlarda seyirci sayısı
yaklaşık olarak yüzde 20 civarında olmuştur. Statlardaki...
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Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta süper
lig ve PTT lig maçlarında e-bilet uygulamasına başlandı. Bütün statlarda seyirci sayısı
yaklaşık olarak yüzde 20 civarında olmuştur. Statlardaki doluluk oranı gelecek yıl yüzde 10
ancak olacaktır" dedi.
Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur e-bilet uygulaması ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada, "Sadece bu sezon için kalan 5 maçta kombineli seyircilerin e-bilet almasına
lüzum görülmediğinden şimdilik doluluk oranı birazcık yüksek görünmektedir. Erciyesspor
maçlarını ele alacak olursak Elazığ maçında 27 bin biletli seyircimiz olmasına rağmen
Trabzonspor maçında 285 kişi e-bilet almıştır. Gerçek suçluyu yakalamaktan aciz olanlar işi
bu noktaya getirerek dürüst taraftarı cezalandırmayı tercih etmişlerdir. Sporda şiddeti
önlemede kurtarıcı gibi gösterilmeye çalışılan bu sistem hiçbir katkı sağlamayacağı gibi,
statların bomboş kalmasına sebep olacaktır. Bu durumda 5 bin kişilik statlar yeterli olacaktır.
Biz Anadolu'da sponsorlar aracılığıyla bedava bilet dağıtıp taraftar bulamazken pek çok
işlemi olan e-bilet sistemi getirilerek kulüplerimiz destekten yoksun bırakılacaktır" dedi.
Havur ayrıca, "Ligin bitimine 5 hafta kala böyle bir durum bizim açımızdan kabul edilemez.
Lig başında bütün takımlar eşit durumdayken uygulamaya başlanabilirdi. Hedefi olan takımlar
açısından çok kötü bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu sistemdeki ihale ne zaman yapılmıştır?
İhaleyi kim kazanmıştır? Amaç sporda şiddeti önlemek mi, yoksa taraftarı yolunacak kaz gibi
görerek birilerine çıkar, menfaat mi sağlamaktır? Bu sistem dünyada kaç ülkede
uygulanmaktadır? İtalya'da bu sistemin ömrü ne kadar sürmüştür? Tüm taraftarları takım ayırt
etmeden bu sisteme karşı çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6802.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Taşeron Şirketlerle Tis Görüşmeler Başladı
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yetkili olduğu taşeron firma yetkilileri ile bir
araya gelerek toplu iş sözleşmesi süreci hakkında toplantı yaptı.Melikgazi Belediyesi
Encümen Salonun da yapılan toplantının Başkanlığını...
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yetkili olduğu taşeron firma yetkilileri ile bir
araya gelerek toplu iş sözleşmesi süreci hakkında toplantı yaptı.
Melikgazi Belediyesi Encümen Salonun da yapılan toplantının Başkanlığını Melikgazi
Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk yaptı.
Toplantıya Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası
Hukuk Müşaviri İsmail Özgüven ile taşeron firma yetkilileri katıldı.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir gerçekleşen toplantıda
belediyelerde faaliyet gösteren taşeron şirket çalışanlarının Hizmet-İş Sendikasına kayıtlarının
ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kendilerine yetki verdiğini belirterek, “
Kayseri de 2 Bin 600 İşçi sendikamıza kaydını yaptırmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı da bize yetki verdi ama taşeron yasası hala çıkmadı. Bu konu da bizleri
bilgilendirme amaçlı Genel Merkezimizin Hukuk Müşaviri İsmail Özgüven aramıza katıldı.
Bu şirketler hakkında ne yapabiliriz. Nasıl bir yol izleriz. Nerelerde eksiklerimiz var. Taşeron
firmaların sıkıntıları nelerdir gibi sorunları inşallah karşılıklı çözümler arayacağız” dedi.
Başkan Yardımcı Serdar Öztürk de taşeron yasasının hala çıkmadığını ve bu konu hakkında
çalışanların sendikaya kayıt olmalarının büyük bir adım olduğunu söyleyerek, “ İşçilerimiz,
kurumumuz ve sendikamız adına ne yapabilir bunlar hakkında orta yolu bulup
çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.
Şirket yetkilileri de Avukat İsmail Özgüven’e sorunları hakkında nasıl yol izleyecekleri
konusunda istişare yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6803.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Mmo Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener'den 23
Nisan Mesajı
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Ersin Fener, “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla bir açıklama yaptı.Fener, "Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açılışının 94. yıldönümü ile Türkiye Cumhuriyeti...
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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Ersin Fener, “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Fener, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 94. yıldönümü ile Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını" kutladığımız ve Milli Egemenliğin kayıtsız ve şartsız Türk
Milletinin olduğunun dünyaya ispatının sene-i devriyesinden geçmekteyiz" dedi.
Fener, "19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkılarak, Türk Milletini Emperyalist kirli odaklardan
arındırmak amacı ile başlayan Milli Hareket, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta Milletin gönlünü
fethetmiş ve 23 Nisan 1920 de Gazi Meclisimizin açılışı ile taçlandırılmıştır. Kısa bir zaman
sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temellerini atılmasına vesile olmuş olan bu hareket,
umutsuzluğun ve güçlüklerin çekildiği bir dönemde Türk Milletine umut ışığı olmuştur. Yedi
düvele karşı verilen ve tüm dünyaya örnek olan İstiklal Harbi ile ilgili tüm önemli kararlar, bu
kahraman mecliste alınmıştır" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Böylesine gurur verici günlerden geçtiğimiz bu dönemde, yaşadığımız sıkıntı ve ayrışmalar,
kendi içimizde yaşadığımız kutlamaların coşkusuna gölge düşürmektedir. Atatürk “Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu,
Trakyalı, hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.” diyerek, hiç kimsenin ayrısıgayrısı olmadığını açıkça belirtmiştir. Fakat günümüzde, Diyarbakır’ın adı Edirne’den,
Kars’ın adı Antalya’dan farklı anılarak ötekileştirme, ayrışma ve bölünmelerin temelleri
atılmaya çalışılmaktadır. Topla, tüfekle yapamadıklarını farklı yollardan yapmaya çalışanlar,
bu topraklarda yıllardır emeli olan emperyalist kirli ittifaklardır. Bu odakların unuttuğu ya da
hatırlamak istemediği ise Türk Milletinin tarihi geçmişidir. Al Bayrağımıza rengin veren Aziz
Şehitlerimizin kanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üzerinde ki her türlü kirli ittifakı
bozmaya muktedirdir.
“Yurt’ta Sulh, Cihanda Sulh” diyerek dünyaya barış üzerine emsalsiz bir ders veren Büyük
Önder Atatürk, Türk Tarihi açısından önemli bir yere sahip olan bu anlamlı günü çocuklara
armağan ederek son noktayı koymuştur. Dünya barışının, bugünün çocukları ama geleceğin
teminatı olanlarla sağlanacağını düşünmek ileri görüşlülük olmakla beraber, gelecek nesillere
olan eşsiz bir güven demektir. Yarınlarımız olan çocuklarımızı, Milli egemenliğin farkında,
dünyaya barışı getiren ve getirecek olan bir millete mensup olduklarını öğreterek, barış huzur
ve güvenli bir ortamda gelecek nesillere hazırlamak her bireyin asli görevidir. Çocuklarımızı,
ülkesini ve milletini seven bir birey olarak yetiştirmek, geleceğe yönelik ufku ve ülküsü olan
insanlar olarak hazırlamak hepimiz için bir zorunluluktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci
Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin
saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 94. yılını ve
Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6804.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kesob Başkanı Mustafa Alan'dan 23 Nisan
Mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Alan, "Büyük önder
Atatürk’ün “en büyük eserim” diye nitelendirdiği meclisimizin açıldığı...
22 Nisan 2014 Salı 11:09
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Alan, "Büyük önder Atatürk’ün “en büyük eserim” diye nitelendirdiği meclisimizin açıldığı
ve dünyada tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz" ifadesinde
bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Milli mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920’de kurulan ve kuruluşunun 94.
yılını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünde aynı inanç ve kararlılıkla demokratik
parlamenter sistemimizi devam ettirmek ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyabilmek için
çalışmaktadır. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve ülkemizi
emanet edeceğimiz çocuklarımızın milli bilinçle yetişmesi için bu bayram günleri önemli bir
vesiledir.
Türk milletinin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın; sağlıklı, mutlu ve özgür
bireyler olarak yetişmeleri ve bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri en büyük isteğimiz, bunu
sağlamakta en önemli amacımızdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta
olmak üzere milli mücadelede emeği geçenleri rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açılışının 94. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten
duygularımla kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6805.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayserigaz’da Çocuk Tiyatrosu Düzenlendi
Kayserigaz’da geleneksel olarak düzenlenen Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun 2.’si
düzenlendi.Kayserigaz’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayserigaz tarafından...

22 Nisan 2014 Salı 11:26

Kayserigaz’da geleneksel olarak düzenlenen Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun 2.’si düzenlendi.
Kayserigaz’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayserigaz tarafından düzenlenen Dolgi Çocuk
Tiyatrosu’nun 2.’si düzenlendi. Kayserigaz Toplantı Salonu’nda düzenlenen tiyatroda, uzman
çocuk tiyatrosu oyuncuları tarafından ilkokul öğrencilerine, doğa ve ateş konusunda bilgiler
verildi. Çocuklarda çevre bilincinin oluşturulmak istendiği tiyatro, Kayserigaz’ın maskotu
Dolgi’de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.
Çocuklara tiyatronun sonunda, geri dönüşümden üretilmiş kalem ve İngilizce eğitimlerine
katkı sağlamak amacıyla İngilizce kitap hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6806.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan 23 Nisan Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin millet için bir dönüm noktası...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin millet için bir dönüm
noktası olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en
buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli
egemenliğimizin en somut tecellisi olmuştur. Bu birlik ve beraberlik sayesinde zafere

ulaşılmış; işgal altındaki topraklarımız, yeniden özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşmuştur”
dedi.
Başkan Hiçyılmaz, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve Yüce Meclis’imizin ilk Başkanı Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, Milli mücadelenin çetin şartlarında dahi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin demokratik bir zemin olarak muhafazasına büyük önem göstermiş ve Meclis
üstünlüğünü temel prensip olarak benimsemiştir” diye konuştu.
Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
Ne mutlu ki bugün, birbirini tamamlayan temel nitelikleriyle artık kurumsallaşmış ve
kökleşmiş olan Cumhuriyetimizin kuruluş başarısı her şeyden önce aziz milletimizindir. Onun
değişim iradesini hayata geçiren, tarihi reformlara, cesur kararlara imza atan Yüce
Meclisimizdir. Meclisimiz, bilhassa çocuklarımız adına barış dolu, aydınlık bir geleceğin
mimarlığını yürütmeyi sürdürecektir. İşte bu nedenle 23 Nisan’ın aynı zamanda Çocuk
Bayramı olarak kutlanması da son derece önemlidir. Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. Ben
bu vesileyle ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin, çocuklarımızın gözleri gibi parlak ve
ışıltılı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki, bugünün çocukları, ileride çok daha müreffeh bir
Türkiye’yi inşa edecek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu duygularla sevgi
dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik eder, saygılarımı sunarım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6807.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Üvey Babaya 2 Çocuğa Cinsel İstismardan 36
Yıl Hapis Cezası Verildi
Kayseri’de üvey çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa toplam 36 yıl
hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada; tutuklu sanık
Mehmet D. ile avukatı, dini nikahlı eşi B.B. ile avukatı hazır...
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Kayseri’de üvey çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa toplam 36 yıl
hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada; tutuklu sanık Mehmet D. ile avukatı,
dini nikahlı eşi B.B. ile avukatı hazır bulundu.
Üvey baba Mehmet D., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatını talep
etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonrasında Mehmet D.'yi dini nikahlı eşi B.B.'nin
çocukları olan "11 yaşındaki B.B.’ye cinsel istismar"dan 19 yıl, "10 yaşındaki A.B.’ye cinsel
istismar"dan ise 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6808.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Ak Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'den 23 Nisan
Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Dengiz, mesajında, milletimizin aydınlık yarınlarını
kucaklayan çocukların sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür...
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Dengiz, mesajında, milletimizin aydınlık yarınlarını
kucaklayan çocukların sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri
gayreti içerisinde olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:" Çocuklarımızın özgür
düşünceli, sorgulayan, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak
hedefimizdir. Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaptığımız çalışmalarla gelecek nesillere daha
demokratik ve daha çağdaş bir Türkiye bırakmak için hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz.
Bütün arzumuz, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak.Milletimiz
en zor şartlar altında dahi azim ve inancını koruyarak, kendi kaderini belirlemek üzere 23
Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisini kurmuş ve Büyük Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir' sözünde özünü bulan egemenlik haklarına kavuşmuştur. Bu yıl, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 94. yıl dönümünü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı olarak, kıvanç ve mutlulukla kutlamaktayız. Bu bayram, milli iradenin egemen
kılındığı ve bunun üstünde bir gücün tanınmadığını ilan ederken, diğer taraftan da
yarınlarımızın güvencesi en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza, Büyük Önder
Atatürk’ün eşsiz bir armağanıdır.Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk başta
olmak üzere, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve Milli Mücadelede emeği geçen
herkesi saygı ve rahmetle anıyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten
dileklerimle kutluyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6809.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız’ın 23
Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Yıldız, mesajında, 23 Nisan 1920'nin
milletimiz için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade etmekte,ülkemizi...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yıldız, mesajında, 23 Nisan 1920'nin milletimiz için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını
ifade etmekte,ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında, Türk milletinin egemenliğini eline
aldığı, vatanına sahip çıktığı günü simgelediğini ifade ederek şu görüşlere yer verdi:
"TBMM, Atatürk’ün öncülüğünde Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş, Cumhuriyet’i kurmuş,
gerçekleştirdiği reformlar ve aldığı tarihi kararlarla milletimizin kaderini değiştirmiş,
Türkiye’nin yarınlarını şekillendirmiştir. Bu yönüyle TBMM, demokrasimizin ve ulusal
egemenliğin sembolü haline gelmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi,
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturmaktadır.
Kabul edilmelidir ki; bugün Türkiye’nin artan siyasi ve ekonomik gücü, yükselen dış
politikası ile ilerleyen demokratik standartlarına paralel olarak, uluslararası alandaki ağırlığı
ve etkisi de giderek artmaktadır. İçte sorunlarını çözmüş güçlü bir devlet, dışta saygın bir ülke
olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.Yegâne amacımız, gelecek nesillere daha güzel bir
ülke bırakabilmektir.
Hükümet olarak bizim ve bugünkü nesillerin başarıyla götürdüğü kalkınma ve modernleşme
davasını, önümüzdeki dönemde, kendilerine sonsuz bir güven duyduğumuz yeni nesiller
devam ettireceklerdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin imza atacakları yeni başarılarla
ülkemizi yeni ufuklara taşıyacaklarına inancım tamdır.Bizler biliyoruz ki, sorumluluklarının
bilincinde, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen, sorumluluk duygusu
gelişmiş bir nesil yetişmektedir. Bu bizim en büyük kıvancımızdır.
Bu anlamlı günde Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal savaşımızın
tüm kahramanlarını, Birinci TBMM’nin üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum.
Tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor,
evlatlarımızı sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinden öpüyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6810.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri Erciyesspor'da Eskişehirspor Maçı
Hazırlıkları Sürüyor
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor
maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde yapılan antrenmanda Kayseri Erciyessporlu...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor
maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda
Kayseri Erciyessporlu futbolcular ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Antrenmanda açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman,
rakiplerinin oynadığı maçların lehlerine geliştiğini belirterek, "Tabi bir kere bizim ne
yaptığımız, ortaya koyduğumuz mücadele ve karşılığında alacağımız puanlar gerçek yerimizi
belirleyecek. Aslında Trabzonspor maçından önce bakılacak olursa son haftalarda

Fenerbahçe’den sonra ligin en çok puanını alan ekibiz. Son oynadığımız maçla ilgili evet maç
kaybedebiliriz ama bu biraz fazla oldu. Bunu kalan 4 hafta içerisinde lehimize çevirecek
aksiyonları yapmalıyız. Bence 90 dakikanın en güzel tarafı Kayseri Erciyesspor taraftarının
böyle bir sonuca rağmen takımını çağırıp alkışlaması. Türkiye’ye bir dersliktir. Aynı zamanda
takıma verilen bir mesajdır. Bu mesajı iyi almak gerekiyor. Bence öne çıkan en büyük faktör,
o gün maça gelen Erciyesspor taraftarının takımına sahip çıkıp onları desteklemesidir. O
açıdan da kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Karaman böyle durumlarda ayakta kalmamanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Takım
karakterini gösterebilmek çok önemli. Belki Yasin’in olmayışı, Pape’nin sakat olması bizim
açımızdan büyük bir dezavantaj. İnşallah ikisinin de bu hafta sonuna kadar sonuçlarını pozitif
yönde alıp yüzde 100 takıma katılması bizim açımızdan iyi olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6811.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Agü Rektörü Sabuncuoğlu:
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türkiye’nin büyük
hedefleri olduğunu belirterek, “Türkiye olarak dünya ile rekabet edebilmek için en büyük
kaynağımız iyi insan gücü. Biz AGÜ olarak bu insan gücünü...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türkiye’nin büyük
hedefleri olduğunu belirterek, “Türkiye olarak dünya ile rekabet edebilmek için en büyük
kaynağımız iyi insan gücü. Biz AGÜ olarak bu insan gücünü sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Rektör Sabuncuoğlu ve AGÜ akademisyenleri, Sümer Kampüsü’nde düzenlenen kahvaltılı
toplantıda, dershane ve okulların yöneticileri ve rehber öğretmenleri ile bir araya geldi.
Akademisyenler ile dershane, okulların yöneticileri ve rehber öğretmenler, toplantıda
gençlerin meslek ve üniversite tercihleri, üniversitelerden beklentileri, iş ve sanayi dünyasının
üniversitelerden beklentileri konularında görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda konuşan Rektör Sabuncuoğlu, Türkiye’nin büyük hedefleri olduğunu ve hem
kendi içinde büyümek hem de dünya ile rekabet etmek zorunda olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “İşte bu noktada en büyük kaynağımız iyi insan gücü. Dünya ile
rekabet edebilmek için biz de AGÜ olarak bu iyi insan gücünü sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Üniversitelerin artık iş ve sanayi dünyasının ihtiyaç duyduğu insanları yetiştiremediğini ifade
eden Sabuncuoğlu, mezun olan bir öğrencinin, iş ve sanayi dünyası tarafından aranan
özelliklere sahip olmadığını kaydetti.
Sabuncuoğlu şöyle konuştu:
“İş dünyası, Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektör, diğer kurum ve kuruluşlar mesleğini iyi
bilen mesleğine tutkulu, mesleğine aşık, onu en iyi şekilde uygulayabilecek hevese sahip,
toplumla iyi iletişim kurabilecek, iletişim becerileri gelişmiş, girişimci, kendini sürekli
geliştiren, sorun yaratmak yerine sorun çözmeye çalışan insanlar arıyor.

Ayrıca dünyaya entegre olabilecek insanlar arıyoruz. Bu anlamda yabancı dil çok önemli.
Doğu hızla büyüyor. Çin’de, Uzakdoğu’da inanılmaz büyümeler var. Bu nedenle İngilizcenin
yanında Çince, Rusça gibi, hatta içinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı Arapça bilen
insanlar arıyoruz. Tüm gayretimiz dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikte insanlar yetiştirmek .”
Sabuncuoğlu, tüm bunları sağlayabilmenin en iyi yolunun, iyi bir eğitimin ötesinde aynı
zamanda yabancı diller imkanı sunan, iyi yazan, iyi okuyan, iyi konuşan insanlar yetiştirmek
gerektiğini vurguladı.
AGÜ mezununda bu özelliklerin olacağını vurgulayan Sabuncuoğlu, mezunların Kayseri’de,
İstanbul’da çalışabilecekleri gibi, New York, Tokyo gibi yurt dışında da çalışabilecek
düzeyde olacaklarını, bu özgüveni onlara hissettirmek istediklerini ifade etti.
Toplantıda AGÜ Tanıtım Grubu tarafından dershane ve okulların yöneticileri ve rehber
öğretmenlere üniversitenin akademik yapısı, fakülteler, bölümler, misyonu ve vizyonu ve
öğrencilere sağladığı olanaklara ilişkin sunum yapıldı.
Dershane, okulların yöneticileri ve rehber öğretmenleri ile AGÜ akademisyenlerini bir araya
getiren bu tür toplantıların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6812.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Tamer'in 23 Nisan
Mesajı
Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nedeniyle bir mesajı yayımladı.Tamer, "“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
milletimizin verdiği kurtuluş ve varoluş mücadelesi içinde büyük fedakârlıklarla...
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Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nedeniyle bir mesajı yayımladı.Tamer, "“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
milletimizin verdiği kurtuluş ve varoluş mücadelesi içinde büyük fedakârlıklarla kurulan ve
milli mücadelenin merkezi olan TBMM, milletimizin bağımsızlığının ve bu konudaki
kararlılığının en önemli sembolüdür" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:"Bu
bayram, milli iradenin egemen kılındığı ve bunun üstünde bir gücün tanınmadığını ilan
ederken, diğer taraftan da yarınlarımızın güvencesi en değerli varlıklarımız çocuklarımıza
eşsiz bir armağandır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin
müreffeh Türkiye’sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller
üstleneceklerdir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, yeni düşüncelere açık, üreten, paylaşan ve
aydın olarak yetişen her nesil ülkemizi her alanda daha da ileriye götürecektir.Hâkimiyet
kayıtsız şartsız milletindir ve millet kendi egemenliğine her zaman sahip çıkacaktır. Geleceğe
bırakabileceğimiz en güzel miras; daha güzel, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye
olacaktır.Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadeleye emeği geçmiş olan
herkesi rahmetle anıyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve saygılar sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6813.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Sepaş Enerji, Bayilik Projesiyle Kazandırıyor.
Sepaş Enerji’nin “Enerjinizi Kazanca Çevirin” projesi, bireylere ve işletmelere elektrik satış
sözleşmesi yaparak kazanç elde etme yolu açıyor. İndirimli tarifeye geçemeyen tüketiciler de
proje kapsamında kazandırdığı müşteri başına prim almaya hak kazanacak.
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Sepaş Enerji, “Enerjinizi Kazanca Çevirin” projesi kapsamında bireylere ve işletmelere yeni
bir iş kapısı yaratıyor. Proje, serbest tüketicilerle Sepaş Enerji adına elektrik satış sözleşmesi
yapılabilmesine olanak sağlıyor.Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili Mustafa Ensari “İşletme
sahipleri, elektrik satışı yaparak Sepaş Enerji bayisi gibi çalışabilecek ve ekstra gelir
kazanabilecek. Herkes kazandırdığı müşteri başına önemli oranlarda prim almaya hak
kazanacak” dedi.Ensari, proje kapsamında sadece işletmelerin değil, bireylerin de indirimli
elektrik satışı gerçekleştirebileceğini söyleyerek “Kayserili girişimcileri bu projemizden
yararlanmak üzere Sepaş Enerji’ye davet ediyoruz” diye ekledi.
İndirimli elektrik tarifesi için bir imza yeterli
Sepaş Enerji’den elektrik almak ve abonelere sunulan kampanyalardan faydalanmak için
teknik olarak hiçbir değişiklik yapılmasına gerek olmadığını ifade eden Ensari, “Ayda
ortalama 135 TL ve üzeri fatura ödeyen ve tedarikçisine borcu bulunmayan herkes Sepaş
Enerji’nin indirimli elektrik tarifesinden yararlanabilir.” dedi.Sepaş Enerji aboneliğine geçen
tüketiciler kampanyalarda sunulan çeşitli avantajların yanı sıra, yılda yaklaşık 1 fatura kadar
da kazanç sağlayabiliyor.
Sepaş Enerji bayisi olmak için: 444 5 186, bayi@sepas.com.tr
İndirimli elektrik almak için: 444 5 186, sepas.com.tr
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6814.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

“Zekatlarımız, Amerikalı politikacılara rüşvet
olarak gönderildi”
İlim Hikmet Vakfı’nda konuşan Atasoy Müftüoğlu, Neo Nurculuk Hareketi’ni 30 yıldan beri
eleştirdiğini belirterek, tüm çevrelerin dikkatini çekmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını
söyledi. Müftüoğlu, konuşmasında ilginç bir iddia ortaya atarak; “Türkiye Müslümanları
bütün imkanlarını; zekat, fitre, sadaka, infak v.s. paraları Amerikalı politikacılara rüşvet
olarak gönderdi” dedi.
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19 Nisan Cumartesi günü İlim Hikmet Vakfı konferans Salonu’nda konuşan Atasoy
Müftüoğlu gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu son zamanlarda
gündemi yoğun olarak meşgul eden Neo Nurculuk Hareketi’ni 30 yıldan beri eleştiren ve
sorgulayan birisi olduğunu kaydederek, toplumun, siyasetin, entelektüel hayatın dikkatini
çekmeye çalıştığını söyledi. Ancak bunda başarılı olamadığını ve hiç kimsenin
umursamadığını belirten Müftüoğlu; “Türkiye Müslümanları bütün imkanlarını; zekat, fitre,
sadaka, infak v.s. paraları Amerikalı politikacılara rüşvet olarak gönderdi” açıklamasında
bulundu.
“Kur’an referans olmaktan çıkarıldı”
Yoğun katılımın gözlendiği konferansta Müftüoğlu, Müslümanlara da yoğun eleştirileri
sıraladı. İslam’ın ve Kur’an’ın referans kitap olmaktan çıkarıldığına dikkatleri çeken
Müftüoğlu; “Bundan daha vahim bir şey var mı? İslam’ın referans olmaktan çıkarıldığı yeni
referansların icat edildiği… Mesela bugün Kur’an referans kaynağı değil. Mevlana, Yunus
Emre, Said Nursi referans kaynakları, yani dini onlar tanımlıyor, onlara göre tanımlanıyor.
Daha doğrusu herkesin bir putu var, o putu tarafından tanımlanan İslam’a inanıyor. Çünkü
Kur’an’ı Kerim’in belirlediği yöntem risk almanızı, mücadele etmenizi gerektiriyor.
Bu hafta kutlu doğum haftası icra ediliyor. Çok yakından takip ediyorum. Hiçbir etkinlikte
İslam’ın bütün zamanları sarsan bir devrimin adı olarak hayata geçtiğine ve bütün statükoları
paramparça ettiğine ilişkin tek cümle kurulmuyor. Peygamber bir mübarek zat anılır gibi
anılıyor” dedi.
“Din alıp satılıyor”
Müftüoğlu, Kapitalizmin her şeyi bir meta haline getirdiğini ve her şeyi bir ticaret malzemesi
haline getirdiği bilgisini aktardığı konuşmasında, dinin bile parasallaştırıldığını kaydetti.
Müftüoğlu; Dinin bile alıp satıldığını çünkü zamanımızda en karlı işin din alıp satmak
olduğunu belirterek; “Cemaatler hayata çıkarken bir menkıbe fabrikası (Sanal fabrika)
kuruyorlar. Sizi etkilemek ve baskılamak ve zihnen terörizme edilmesi için sabaha kadar
oralarda menkıbeler icat edilip pazarlanıyor. Niçin pazarlıyorlar? Çünkü bunları talep eden bir
kitle var. Narkoz almaya müsait bir kitle var. Din aracılığıyla uyuşturucu alıyoruz. Medya,
Gelenek-görenekler, maneviyatçılık aracılığıyla biz hep uyuşturucular alıyoruz.
Din, hayata ve tarihe uyanmak için bize sorumluluk yükledi. Ancak biz bir türlü gerçeklere
uyanamıyoruz. Çünkü bir düş ülkesinde yaşıyoruz. Kapitalizm hepimizin insani yönünü
azaltıyor. Tükenmek üzereyiz. İçimiz, zihinlerimiz çürüyor. Kuşatma altındayız. Fakat
kapitalizmden rahatsızım diyen bir divane yok” şeklinde konuştu.
“Hoca efendilerin imajları için milyar dolarlar harcanıyor”
Bu imaj çağında, sadece hacı efendinin, hoca efendinin, şeyh efendinin imajını düzeltmek ve
parlatmak için milyarlarca dolar paranın harcandığını söyleyen Müftüoğlu, sözlerine şöyle
devam etti; “Ben 30 yıldan beri Neo Nurculuk Hareketi’ni eleştiren ve sorgulayan birisiyim.
Toplumun, siyasetin, entelektüel hayatın dikkatini çekmeye çalıştım. Bunu başaramadım. Hiç
kimsenin umurunda bile olmadı. Türkiye Müslümanları bütün imkanlarını; zekat, fitre,
sadaka, infak v.s. paraları Amerikalı politikacılara rüşvet olarak gönderdi. Burada bir bilinç
bunalımı ve krizi var. Bunun bir an önce tevhidi bir dille tedavi edilmesi gerekiyor. Odanın
ortasındaki fili fark etmeyen bizleriz.
Din adına bizi herkes kandırabiliyor. Herkes bir tezgah açıyor. Dini hayatımız meczuplar
tarafından yönlendiriliyor diye yazılar yazdım. Adamın bir klinikte tedavi altında
bulundurulması gerekirken, adam klinikte değil bir cemaatin başında duruyor.
Bundan birkaç yıl önce Londra’da İngiliz Müslümanların misafiriydik. Aynı günlerde bir grup
Arap öğrenci derneklerinin davetlerine katılarak bir hafta kadar bir kampta İslam’ın sorunları
üzerine bir çalışmaya katıldık. Bu hafta çok rahatsız bir haftaydı. Çünkü her şey çok soyut
anlamda tartışılıyor. Orada çok kuru bazı tartışmalar oldu. Sonra Londra’ya döndük.

Arkadaşlara dedim ki bu akşam Şii cami var oraya gidelim. Çünkü Şiilik, Şiiliği ibadet dinine
sokmuş bir geleneğe sahip. Yani orada coşku ve heyecan var. Orada Müslümanlar ‘Ey mehdi
bize imdat’ diye çok coşkulu bir şekilde bir çağrı içindeydiler. Dedim ki; ‘Ya arkadaşlar niye
kendinize böyle eziyet ediyorsunuz. Türkiye’ye gelin elli tane mehdi arkadaşım var.’ Evet, hiç
abartmıyorum. Biz elli tane mehdinin elini sıkmışız. Siz de onların kim olduğunu
biliyorsunuz. Şimdi yüz elli oldu. Hatta daha fazla…
Kâinat imamı gibi çok abartılı unvanları da var. Manyak bunlar. Bu manyaklar için dini
kurumlar var. İlahiyat fakülteleri var. Bunlar hiçbir şey demiyor. Rezillik ya, böyle bir şey
olamaz. Bana ‘doğru mu bunlar?’ diye sordular. Evet dedim, mehdi arkadaşlar geldiler ama
görevlerini yapmıyorlar. Sanki mehdilik makamı yan gelip, yatma makamı gibi bir şey.”
“Dünyayı iyi eğitim görmüş kötü adamlar yönetiyor ”
Müftüoğlu, gerçeklerin yerine günlük, gündelik konuları konuştuğumuzu söyleyerek, nedir
gerçek? Sorusunu sorarak şu açıklamalarda bulundu; “Bugün Neo Liberallik bir tür kültür
imparatorluğu kurmuştur. Biz kültür ithal ediyoruz. Çünkü biz kültür üretmiyoruz. Hiçbir şey
üretmiyoruz. Hepimiz seküler bilgi tarafından araçsallaştırıldık. Bizim İslam’ın niteliği
konusunda bile bir çalışmamız yok. İslami eğitim denilince aklımıza medrese eğitimi geliyor.
Ama bu eğitim bu günün dünyasına ne söyleyecek.
Hepimiz istisnasız başarı peşinde (koşuyoruz). Çocuklarımızın başarısı için olağanüstü
çabalar harcıyoruz. Çocuklarımızın hangi özel okullarda okuduğunu söylemek bizim için birer
iftihar vesilesi haline geliyor. Çocuklarımızı nasıl erdemli bir şekilde yetiştiririz gibi bir
kaygımız var mı? Şu gerçeği unutuyoruz; Bu günün dünyasını yöneten ve çok iyi eğitim alan
insanların hepsi kötü adamlar. İyi eğitim görmüş kötü adamlar yönetiyor dünyayı… Çünkü
onlar zulmü, fesadı, tuğyanı yayıyorlar.”
“Kılıcınızla düzelttiğiniz bir mübarek zat var mı?”
Hiçbir üstadımızın, eleştiriden muaf olmadığına ilişkin bir bilince ihtiyacımız var. Hiçbiri
eleştiriden muaf değil. Hepsi yanlış yapıyor. Bırakın onların efsaneleştirilmelerini, onların
bizim aramıza bir insan olarak dönmelerini sağlayacak bir bilince ihtiyacımız var ki; onların
yakalarına sarılalım ve onları dikkate çağrılalım.
Siyer kitaplarında okuyoruz. H.z. Ömer, ben yanlış yaparsam ne yaparsınız diyor. ‘Seni
kılıcımızla düzeltiriz’ cevabını alıyor. Kılıcınızla düzelttiğiniz bir mübarek zat var mı? Adam
Amerika, İsrail ile işbirliği yapıyor. Küfürle, nifakla, bütün kötülüklerle işbirliği yapıyor.
Sadece Müslümanlarla işbirliği yapmıyor. Peki, bu sürüler niye bu zatı düzeltmiyorlar. Hiçbir
sürüden gelecek çıkmaz. Ne sizin sürünüzden ne bizim sürümüzden… Evvela sürü olmaya
itiraz eden bir duyarlığa ihtiyacımız var. Ben sürünün bir parçası değilim.
“Gençler, bize gelmeyin kendinize gelin”
Bizim gençlere bir çağrımız var; ‘Gençler bize gelmeyin, kendinize gelin.’ Düşünmeye,
tartışmaya cesaret edin. En önemlisi dünyada ne oluyor, bitiyor diye merak edin. Ve bizi
aşmaya cesaret edin. Eğer siz 20’li yaşlarındaki gençler şimdi beni taklit ediyor olsanız; ’72
yaşındaki nineler gibi olursunuz.’ Buna hakkımız yok. Ehliyet ve liyakat sahipleri ile
müşavere edebilirsiniz. Tecrübelerinden yararlanabilirsiniz. Ama ya bu tecrübeler yanlış
biriktirilmiş ve tek boyutlu tecrübelerse ne olacak?
100-200 yıl boyunca aynı metni okuyan bir topluluk olabilir mi? 100 yıl boyunca başka hiçbir
metni okumadan aynı metni okuyorsunuz. Sonra bu metni yazan adam da çokta sağlıklı birisi
değil. O da meczup. Çünkü diyor ki; ‘Ben bunları yazmadım, bunlar bana yazdırılıyor’ diyor.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6815.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri, UNESCO Dünya Miras Listesine Girdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl UNESCO'ya 13 ayrı dosyayla başvurdu ve Dünya Miras
Merkezince gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonucunda aralarında Kayseri’deki bazı
yerlerinde de bulunduğu 13 dosya da kabul edildi.
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Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl UNESCO'ya 13 ayrı dosyayla başvurdu ve Dünya Miras
Merkezince gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonucunda aralarında Kayseri’deki bazı
yerlerinde de bulunduğu 13 dosya da kabul edildi.
Yapılan başvurular arasında yer alan Kayseri’nin Kültepe Arkeolojik alanı ve Selçuklu
Medreseleri de Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki yerini aldı.
UNESCO Dünya Miras Merkezince 15 Nisan’da yapılan değerlendirme sonucunda, yeni
alanlarımızın da kaydedilmesiyle birlikte ülkemizin Dünya Miras Geçici Listesindeki varlık
sayısı 54’e yükseldi.
KAYSERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME AMA…
UNESCO’nun Dünya geçici miras listesine girmek bile son derece önemli. Çünkü turizm
rehberlerinde yer alan bu liste ile o bölgeye gelen turist sayısındaki artış doğru orantılı olarak
artıyor. Başta Kayseri Valiliği olmak üzere Kayseri’nin ilgili kuruluşlarının daha çok gayret
göstererek, açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’nin Dünya Mirası Kentler Listesi'ne
girmesi için çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu listeye giremesek bile geçici listeyi kalıcı hale
getirerek, birçok tarihi eserimizi UNESCO Dünya Miras Listesine dâhil etmenin yollarını
aramalıyız.
VALİ DÜZGÜN’E BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün, daha önceden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü görevini yapması da Kayseri için büyük bir şanstır. Vali
Düzgün’ün Kayseri’ye ilk geldiği andan itibaren turizm ağırlıklı çalışmaları da bunun bir
göstergesi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de Kültepe-Kaniş kazı alanı
ile ilgili gayretleri de unutulmamalı. Kayseri’nin turizm potansiyelini arttırmak istiyorsak; bu
alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız.
İşte O Alanlar
Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri)
Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir)
Anavarza Antik Kenti (Adana)
Kaunos Antik Kenti (Muğla)
Kızkalesi (Mersin)
Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya)
Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale)
Eflatunpınar Kaya Anıtı (Konya)
İznik (Bursa)

Mahmutbey Camii (Kastamonu)
Ahi Evran Türbesi (Kırşehir)
Titus-Vespasianus Tüneli (Hatay)
Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin)
Kayseri’de UNESCO Dünya Miras geçici listesine giren yerlerle ilgili kısaca bilgi vermek
gerekirse ilk önce Kayseri’nin tarihine ışık tutması açısından Kültepe arkeolojik alanı ile
başlamak doğru olur.
Kültepe-Kaniş-Karum Örenyeri
Kayseri Müzesi'ndeki eserlerin kaynağını temsil eden Kültepe, eski ismiyle Kaniş, Kayseri'nin
21 km. kuzeydoğusunda eski Kayseri-Sivas; Kayseri-Malatya anayolu üzerindedir. Kültepe,
biri yerlilerin oturduğu höyükten, öteki aşağı şehir veya Asur'lu tüccarların yerleştiği Karum
alanından oluşmuştur. Höyüğün çapı 500 m., ova seviyesinden yüksekliği 20 m. dir. Tepeyi
dört yanından aşağı şehir/Karum çevirmiştir. Karum, üç yönünde düz ova şeklinde
görülmekle beraber, doğu yönü ova seviyesinden 1.5-2.5 m. lik bir yüksekliğe sahiptir. Çapı 2
km.yi bulan Karum, höyük ve ortasındaki kalesi sağlam birer sur ile çevrilidir.
Kültepe, araştırmacıların dikkatini 1881 den sonra çekmiştir. O zamana kadar benzerlerine
rastlanmamış olan çivi yazılı tabletler müzelere akıyordu. 1893 ve 1894'de E. Chantre,
1906'da H. Wickler, H. Grothe yaptıkları kazılarda tabletlerin bulunduğu yeri tespit
edemediler. B. Hrozny 1925'te tesadüfen, tabletlerin çıkarıldığı yeri ve dolayısıyla Asur
Ticaret Kolonileri'nin merkezini/Karum'u keşfetti.
1948 yılında Türk Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına höyükte
ve Karum'da başlatılmış olan sistemli kazılar, kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
Eski dünyanın ünlü ticaret merkezi Karum Kaniş'te sonuncusu iki safhalı olmak üzere (la-b),
dört yapı katı vardır (I-IV). Günümüzden dörtbin yıl önce Kuzey Mezopotamyalı/Asurlu
tüccarların Anadolu'da kurdukları aşağı yukarı yüzelli sene süren bu uluslararası ticaret
ilişkileri döneminde, Anadolu Mezopotamya'nın eski uygarlığına açılmış, onlardan yazıyı
öğrenmiş, kültür seviyesini yükseltmişti. II. ve I. katlarında keşfedilen eski Asur dilinde
yazılmış çivi yazılı tabletler, Anadolu ile Asur arasında sürdürülen ticaret hakkında detaylı
bilgilerin yanı sıra, borç alıp-verme, faiz, evlenme-boşanma, veraset, esir ticareti, mahkeme
kararları ve yerli beylerle yapılan yazışmalar hakkında da canlı bilgiler vermektedir. Bunlar
arasında, daha az sayıda, edebi metinler ve okul temrin metinleri de bulunmaktadır.
Anadolu'yu tarih aydınlığına bu vesikalar kavuşturmuştur. Bunlar Anadolu'nun en eski yazılı
belgeleridir. Anadolu tarihi burada başlamıştır. Kaniş'in en önemli özelliği budur. KültepeKaniş Anadolu'daki bu ticaret sisteminin baş şehridir. Aynı zamanda Kaniş Krallığı'nın da
merkezidir. I. ve II. katlar arkeoloji, filoloji ve şehircilik bakımından en zengin ve en önemli
olanlarıdır.
UNESCO Dünya Miras geçici listesine giren diğer tarihi eserler arasında Kayseri’de bulunan
Anadolu Selçuklu dönemine ait medreselerde bulunuyor. İşte bu medreselerden bazıları:
HUNAT HATUN MEDRESESİ (Melikgazi)
Kayseri Kalesi’nin doğusunda, şehri çevreleyen surların dışında, Kağnı Pazarı’nda bulunan
Huand Hatun Külliyesi’nin bir bölümünü oluşturan Medrese, Sultan I.Alaaddin Keykubat’ın
eşi ve II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Huand Hatun 1237-1246 yıllarında
yaptırmıştır.
GEVHER NESİBE TIP MEDRESESİ VE DARÜŞŞİFASI (Kocasinan)
Kayseri’nin Yenice Mahallesi’nde bulunan Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası,
Anadolu Selçuklu Hükümdarı I.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kız kardeşi Gevher Nesibe
Sultan adına 1205-1206 yılında yaptırılmıştır. Medrese ve darüşşifa birbirine bitişik iki bina
olduğundan halk arasında Çifte Medrese veya İkiz Medrese ismi ile de tanınmaktadır.

Medrese ve darüşşifanın vakfiyesi bulunamamıştır. Bununla beraber Kayseri Tahriri ve Evkaf
Defterlerinde bu bilgiler bulunmaktadır.
Gıyasiyye Medresesi ve Şifaiyesi dünyanın ilk uygulamalı tıp okuludur. Her iki bina da
dikdörtgen
planlı
olup,
60
m.
uzunluğunda,
40
m.
genişliğindedir.
Medresenin yapımı ile ilgili bir söylence bulunmaktadır. Buna göre; Gevher Nesibe Sultan bir
Selçuklu kumandanına aşık olmuş ancak, hükümdar bu evliliğe izin vermemiştir. Bir süre
sonra kumandanın şehit düşmezi üzerine de Sultan üzüntüsünden verem olmuştur. Sultan
ölmeden önce Gıyaseddin Keyhüsrevden kendisi gibi çaresiz hastaları tedavi edecek
hekimlerin yetiştirilmesi için bir medrese yapılmasını istemiş ve bütün servetini de bu iş için
bağışlamıştır. Bu olaydan üzüntü duyan Gıyaseddin Keyhüsrev ikinci defa tahta çıktığında,
kız kardeşinin vasiyetini yerine getirmek üzere Gıyasiye Medresesi ile arkasındaki Şifaiyye
Medresesini yaptırmıştır. Bundan sonra Gevher Nesibe Sultan da medrese içerisindeki
türbesine gömülmüştür.
SAHİBİYE (Sahip Ata) MEDRESESİ (Kocasinan)
HACI KILIÇ MEDRESESİ (Kocasinan)
SERACEDDİN MEDRESESİ (Melikgazi)
Dünya Mirası Listesi Nedir?
İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığından bu yana yaşadığı alanları değerli kılmış ve kültürünü
gelecek nesillere taşıyacak şaheserler bırakmıştır. Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul
edilen değerleri ortak bir geçmiş olarak benimsemek, tanıtmak ve gelecek nesillere bu mirası
aktarmak için UNESCO 1972 yılında Paris'te toplanan 16. Genel Konferansında "Dünya
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme"yi kabul etmiştir. Türkiye, bu
sözleşmeyi 23 Mayıs 1982 tarihinde onaylamıştır. Dünya Mirası Listesi, UNESCO'ya bağlı
Dünya Mirasları Komitesi tarafından belirlenen ve bulundukları ülkenin devleti tarafından
korunması garanti edilen, tüm dünya için önemli bir değer taşıdığı kabul edilen doğal ve
kültürel varlıkların yer aldığı bir listedir. Tüm insanlığın ortak geçmişini oluşturan değerlerin
korunmasında uluslararası işbirliğini mümkün kılmayı amaçlayan UNESCO, kültürel ve
doğal kriterleri ile özgün olan varlıkları değerlendirmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6818.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

“Azmin Başarısı”
Hayatlarında ilk defa badminton topu ile okulda tanışan Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulu
öğrencileri, 16-21 Nisan tarihleri arasında Düzce'de yapılan küçükler Badminton Türkiye
Finalleri’nde ilk 10 içerisine girdi.
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Öğrencilerinin tamamı köylerden birleştirilmiş sınıflardan oluşan Tomarza Yatılı Bölge
Ortaokulu 16-21 Nisan tarihleri arasında Düzce'de yapılan küçükler Badminton Türkiye
Finallerinde ilk 10 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.
Hayatında ilk kez badminton topunu, raketini okulda gören öğrenciler, 2 yıllık çalışmayla
gösterdikleri bu başarı takdir topladı. Öğrenciler yeterli zaman ve malzeme imkanı
verildiğinde daha iyi işler yapacaklarını belirtti.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6819.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Bünyan’da Kutlandı
Sabah erken saatlerde Bünyan köprü Meydanında başlayan 23 Nisan kutlamalarına Fatih
İlköğretim okulunda devam edildi.Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural’ın Bünyan
köprü meydanındaki Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla...
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Sabah erken saatlerde Bünyan köprü Meydanında başlayan 23 Nisan kutlamalarına Fatih
İlköğretim okulunda devam edildi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural’ın Bünyan köprü meydanındaki Atatürk
anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşının
okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural’ın yanı sıra daire Müdürleri Okul müdürleri
ve öğrencilerin katıldığı çelenk sunma töreninden sonra, kutlamalara Bünyan Fatih İlköğretim
Okulunda devam edildi.
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Garnizon
Komutanı İbrahim Dağlı, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural, Bünyan Müftüsü
Lokman Arslan Bünyan ilçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı ve protokol üyelerinin katıldığı
kutlamalar Bünyan Fatih İlköğretim Okulu'nda devam etti.
Bünyan Yeni Mahalle İlköğretim okulu ve Fatih İlköğretim okulu öğretmen ve öğrencilerinin
hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde öğrencilerin
okuduğu şiirler, halkoyunları gösterileri, vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.
23 Nisan Haftası boyunca Bünyan genelinde düzenlenen yarışma ve spor etkinliklerinde
dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve Bünyan Garnizon komutanı İbrahim Dağlı, Bünyan İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ayhan Vural verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6820.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç Takımı
Kırşehir’de
Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç takımı grup müsabakalarına katılmak için Kırşehir’e
gitti. Temsilcimizde tek hedef ilk ikiye girerek,adını Türkiye Yarı Finallerine
yazdırmak.Kırşehir’de 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek...
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Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç takımı grup müsabakalarına katılmak için Kırşehir’e
gitti. Temsilcimizde tek hedef ilk ikiye girerek,adını Türkiye Yarı Finallerine yazdırmak.
Kırşehir’de
25-27
Nisan
tarihleri
arasında
gerçekleştirilecek
olan
grup
müsabakalarında,rakiplerine hiç set vermeden son üç yıldır Kayseri İl Birincisi olan
Melikgazi Belediyespor’un yanı sıra Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale il birincileri ilk iki
takım arasına girerek Türkiye Yarı Finallerine gitmek için kıyasıya mücadele edecekler.
Antrenör Fuat Kalay “iyi bir hazırlık dönemi geçerdik.Yıldızların ardından gençler
kategorisinde Kırşehir’de ilimizi en iyi şekilde temsil ederek,Türkiye Yarı Finallerine adımızı
yazdıracağız.”dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’da yaptığı
açıklamada “ Gerek şehrimizi,gerekse Melikgazi Belediyesini uzun yıllardır başarı ile temsil
eden Kulübümüz Voleybol branşında bir büyük başarıya daha imza atmak için Kırşehir’de
zorlu bir mücelede sergileyecek.Yıldız takımımız Nevşehir’de bir yıldız gibi doğarak,Türkiye
yarı Finallerine gitmeye hak kazandı. Gençlerimizden de aynı başarıyı tekrarlamalarını
istiyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyor ve inanıyorum,Yarı Final vizesini alarak
bize büyük bir gurur daha yaşatacaklardır.Hepsine üstün başarılar diliyorum.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6821.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Tekden Eğitim Kurumları 23 Nisanı Coşku İle
Kutladı
Tekden Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutladı.Kayseri
Tekden Eğitim Kurumlarının düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
Erciyes Üniversitesi ANFİ tiyatroda coşkuyla kutladı. Kutlamada öğrenciler...
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Tekden Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutladı.
Kayseri Tekden Eğitim Kurumlarının düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramını Erciyes Üniversitesi ANFİ tiyatroda coşkuyla kutladı. Kutlamada öğrenciler
birbirinden güzel şiirler okurken folklor ve şarkılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramını coşkuyla kutladı.
Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdürü İbrahim Orhan “Bütün yaptığımız çalışmaların
gayesi ve hedefi olan sevgili öğrencilerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramımıza hoşgeldiniz sefalar verdiniz. Bugün bizim için ayrı bir heyecan sevinin çocuklar
sevinin büyükler bu ülkede yaşayan herkes çok sevinsin çünkü milli mücadelenin en büyük
göstergesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve bağımsızlığının ilanıdır bugün istiklalin
ve bağımsızlığın öncüsü olmuş olan bu millet işte 23 Nisanda bu coşkuyu bu heyecanı
yaşıyor” diye konuştu.
Orhan “Bu güzel günü bu bağımsızlığı bizlere vermek için bırakmak için canlarıyla kanlarıyla
her şeyiyle feda eden bu noktada bütün fedakarlığı ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi geçmişimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6822.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Gazi
Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 41 yaşındaki gazi Hakan Öner son yolculuğuna
uğurlandı.1994 yılında Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonda
yaralanarak gazi olan 41 yaşındaki Hakan Öner, dün akşam...
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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 41 yaşındaki gazi Hakan Öner son yolculuğuna
uğurlandı.
1994 yılında Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonda yaralanarak
gazi olan 41 yaşındaki Hakan Öner, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını
kaybetti. Evli ve Gürkan ile Furkan adında iki çocuğu bulunan gazi Hakan Öner'in cenazesi
Hunat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Başkanı Ali Yavuz ile dernek
yöneticileri, gazi Hakan Öner'in yakınları ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Gazi Hakan Öner'in cenazesi kılınan namazın ardından Talas ilçesi Halef Hoca mezarlığında
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6823.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Pınarbaşı'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Pınarbaşı’nda coşkuyla kutlandı.Pınarbaşı Hükümet
Binası önündeki meydanda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Şehit Sezer
İlk Öğretim Okulun da çeşitli etkinliklerle devam...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Pınarbaşı’nda coşkuyla kutlandı.
Pınarbaşı Hükümet Binası önündeki meydanda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla
başlayan tören, Şehit Sezer İlk Öğretim Okulun da çeşitli etkinliklerle devam etti.
Etkinlikler kapsamında İlköğretim Okulu Öğrencilerinden oluşan folklor ekibi gösteriler
sunarken çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu törende, dereceye giren öğrencilere
Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy tarafından ödül verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6824.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Chp’den Alternatif 23 Nisan Kutlaması
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kayseri Cumhuriyet meydanında alternatif 23 Nisan kutlaması
düzenledi.Kayseri Meydanında gerçekleşen kutlamaya CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa
Ayan, CHP eski İl Başkanları Ayhan Gülsoy ve Sadık Atila, CHP Kadın Kolları...
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kayseri Cumhuriyet meydanında alternatif 23 Nisan kutlaması
düzenledi.
Kayseri Meydanında gerçekleşen kutlamaya CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, CHP
eski İl Başkanları Ayhan Gülsoy ve Sadık Atila, CHP Kadın Kolları Başkanı Kıvılcım Akdağ,
CHP İlçe başkanları, Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Dilek Akkul ve yönetimi katıldı.
Kutlamalar kapsamında çocuklara bayrak ve ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Kutlamalarda
konuşma yapan Kayseri Gençlik Kolları Başkan Vekili Deniz Can Demir “İl yönetimi ve ilçe
yönetiminden bu etkinliğimize katılan tüm arkadaşlarımıza ve halkımıza hoşgeldiniz diyoruz.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum ‘Bütün ümidim
gençliktedir’ diyor ve gençlik için bizlere çok güzel bir bayram hediye etmiş. 23 Nisan
anlamlı bugün ki sadece ülkemiz gençleri için değil ulusal anlamda tüm dünya gençlerin için
hazırlanmıştır. Buradan Ulu Önderimizi minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan “Cumhuriyetimizin önemli günlerinden biri 23 Nisan.
Atatürkümüzün dünya çocuklarına, Türkiye’de yaşayan tüm yavrularımıza armağan ettiği
milli bir gün” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6825.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri’de ’23 Nisan’ Coşkusu
Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “23 Nisan 1920 tarihinin bizim tarihimizde çok önemli bir yeri
vardır” dedi.Keykubat İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine,...
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Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “23 Nisan 1920 tarihinin bizim tarihimizde çok önemli bir yeri
vardır” dedi.
Keykubat İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Talas
Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, öğrenciler ve
öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşundan bulunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Kurtuluş
Savaşı’nın önemine değinerek, “Kurtuluş Savaşı ülkemiz için milli egemenliğin zorlandığı
yıllar olarak geçmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda zor günler geçiren bu millet düşman baskısına
karşı millet meclisini açmıştır. Düşmanları ile amansız mücadele etmiş ve egemenliğini
yeniden bu topraklarda tesis etmiştir. Aziz milletimiz kendisini bu topraklardan atmaya
çalışan düşmanlar ile canı pahasına çatışırken bir yandan da kendi kararlarını alabilecek,
kendi içlerinden seçtiği değerli şahsiyetleri Ankara’da toplamıştır. Bu temsilciler aslına
milletin vicdanı ve sesiydi. Aldıkları kararlara bakarsak bu zor dönemde cesaret isteyen,
vatanın bölünmez bütünlüğünü asla tartışmayan, ulusun misakı milli sınırları içerisinde asla
taviz vermeyeceğini dünyaya ilan eden bir meclis kurulmaktadır. İşte bu meclis açılışında
yapılan dualar, verilen emekler, mücadelesini yılmadan devam ettiren bu halk bizleri
istiklalimize kavuşturmuştur” dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk tarihinde önemli bir yeri
olduğunu söyledi. Düzgün, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepinize hayırlı
olsun. 23 Nisan 1920 aslında bizim tarihimizde çok önemli bir tarihtir. Çünkü giderek
zayıflayan milletimiz birçok dış devletlerin saldırısı ile gerçekten birlik ve bütünlüğünü
koruma konusunda çok zor durumlara düşmüştür. Büyük Atatürk ve arkadaşları Anadolu’yu
tekrar korumak, milletimizi birlik ve beraberlik içerisinde düşmana karşı organize etmek
amacıyla 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını gerçekleştirdiler.
Ancam TBMM açılırken Ankara’da meclise uygun bir bina arayışı içerisine girdiler. İttihat ve
Terakki Parti binası olarak kullanılan ve o amaçla yapılan ancak birçok eksiği bulunan 1.
Meclis binası, tabi o bölgede ki vatandaşlarımızın desteği ile bir meclis haline dönüştürüldü.
Milletvekillerinin kullanacağı sıralar, ziraat mektebinden, meclis kürsüsü bir marangozun
hayırseverliği ile yapılarak TBMM açılışa hazır hale getirildi. Hatta o binanın koridorları ve
salonları da aralarında ki sıralar açılarak meclis kürsüsünü görebilecek bir şekilde
milletvekillerinin oturabileceği salonlar haline dönüştürüldü” dedi.
Düzenlenen program, Keykubat İlkokulu öğrencilerinin gösterileri ile devam etti. Programda,
3. Sınıf öğrencisi Kübra Şimşek’in okuduğu ‘Bayrağım’ şiiri uzun süre alkışlandı. Kayseri
şivesi ile skeç düzenleyen öğrencilerin performansı, komik anların yaşanmasına neden oldu.
Düzenlenen program ‘Veliler Okuyor’ yarışmasında dereceye giren velilerin ödüllerinin
verilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6826.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

23 Nisan Kutlamaları Başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen törene Vali...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için
düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz,
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile daire müdürleri ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz'ın Atatürk Anıtına çelenk bırakmasından sonra saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6827.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Başkan Çelik:
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nın Milletimizin yarının sahibi olan çocuklara verdiği değerin bütün dünyaya ispatı
olduğunu söyledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nın Milletimizin yarının sahibi olan çocuklara verdiği değerin bütün dünyaya ispatı
olduğunu söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak
çocukların bayramını tebrik eden Başkan Mustafa Çelik," Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin

23 Nisan 1920’de açılışını Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Dünya'da
çocuk bayramı olan tek ülke Türkiye'dir" dedi.
Başkan Çelik, 23 Nisan'ın milletin egemenliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen Anadolu
insanının sırt sırta, omuz omuza vererek başlattığı istiklal mücadelesinin demokratik temeli
olduğunun altını çizerek, "23 Nisan Türkiye'nin hem demokrasiye inancının hem de
Atatürk'ün ve milletimizin geleceğimizin sahibi çocuklara verdiği değerin en üst noktasıdır.
Çocuklarımızın bu mutluluğunu paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin geleceğinin sahibi olan çocuklarımızın daha mutlu yarınlarda yaşaması için
Kocasinan Belediyesi olarak hakkikaten büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan
Çelik, "Türkiye'nin geleceğine katkı sağlama görevini geleceğimizin sahibi çocuklarımızın
layıkıyla gerçekleştirmesi, kaliteli eğitim ve öğretim alması, geleceğe donanımlı biçimde
hazırlanması amacıyla belediyemizin sahip olduğu imkanları çocuklarımıza sunabilmek için
titiz biçimde çalışıyoruz" şeklinde görüşlerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6828.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Türkülerimiz Ve Öykülerimiz
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türkülerimiz ve Öykülerimiz’ adlı
programla devam etti.Konser öncesi bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan Kayseri Büyükşehir...
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Türkülerimiz ve Öykülerimiz’ adlı
programla devam etti.
Konser öncesi bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerimiz bugün
Türkülerimiz ve Öyküleri isimli etkinliği ile devam ettiğini ifade ederek “Hepimizin bildiği
gibi türkülerimiz Türkiye’yi anlatıyor. Türkülerimizi dinlerken zaman zaman sevinirken,
zaman zaman hüzünlenirken aslında birçoğunun hikâyesini bilmiyoruz. Büyükşehir
Belediyesi Konservatuarı bugün çok farklı bir etkinlik gerçekleştiriyor. Önce türkülerimiz
anlatacağız sonra türküleri dinlemeye başlayacağız. Belki üzüleceğiz beklide sevineceğiz ama
türkülerimizin gerçek hikâyesini öğrenmiş olacağız” dedi.
Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen programda önce Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı
Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından her biri farklı yaşanmışlık barındıran türkülerimizin
hikayesi anlatıldı ardından da Türk Halk Müziği Korosu tarafından ezgileri seslendirildi.
Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki koronun seslendirdiği türküler ilgiyle dinlenirken
programa katılan müzikseverler, türkülerin yaşanmışlık öyküleri hakkında bilgi sahibi oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6829.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Uluslararası “Diriliş 1915 Çanakkale” Şiir
Yarışması Sonuçlandı…
Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından milli şuuru uyandırmak, tarihimizin şeref
levhalarını gözler önüne sermek amacıyla Ocak 2014 tarihinde “Uluslararası Diriliş 1915
Çanakkale” konulu şiir yarışması düzenlemişti.
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15 Nisan 2014 Salı günü saat 15.30 da Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezinde bir basın
toplantısıyla dereceye giren şairler açıklandı. Bugün saat 19.00 da Kayseri İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü Salonunda ödül ve şiir şöleni gerçekleştirilecek.
Yurt içi ve yurt dışından 375 şairin katıldığı yarışmanın jüri üyeliklerini, üniversite
akademisyenleri, şair ve ozanlar oluşturdu. Jürinin titiz incelemesi sonucunda dereceye
girenler şu şekilde oluştu.
Ödül Alanlar
1. Ruhsati EROĞLU… Çanakkale Geçilmez… Rumuz… Duru
2. Sevim YAKICI… Geçilmez Çanakkale… Rumuz… (Hilâllî H/alem)
3. Nurcan Avcı BAYRAKDAR… Hakk'ın Tevfik Nişanesi… Rumuz… Beyaz
Kalem
1.lik ödülü… 1.500 tl + bağlama
2.lik ödülü… 1.000 tl + bağlama
3.lük ödülü… 750 tl + bağlama
Teşvik Ödülleri
4. Nihat MALKOÇ… Çanakkale senfonisi… Rumuz… Firuze
5. Şefik TİRYAKİ… Bir yanda bayram yeri… Rumuz… Kırık Ayna
6. Hüseyin Üsame KOZ… Mâziden Hakikate "Çanakkale"… Rumuz… Asumânî
Teşvik ödülü kazananlara 250 tl + bağlama verilecek.
Bu ve benzeri yarışmalarla gençlere tarih şuurunu aşılamak gerektiğini kaydeden şairyazar Ali Özkanlı; “Özellikle gençliğimize tarihte ender yaşanan bu gerçekleri hatırlatmamız
gerekiyor. Konuyla ilgili yaşanan şu olay konunun özeti adeta;
Sizin de Çanakkale’niz Var…
80’li yıllarda Japonya’dan gelen eğitim heyetiyle yapılan toplantılarda konu çocuklarda milli
şuur oluşturmaya gelince, Japon heyetinin başkanı ülkelerindeki kalkınma çalışmalarını,
teknolojide nasıl ilerlediklerini şu cümlelerle ifade ediyor.
“Çocuklarımız ilkokul çağına gelmeden onlara bazı şok testler uyguluyoruz. Örneğin uçak
hızındaki trenlere bindiriyoruz, çok katlı yollardan geçiriyoruz, ileri teknoloji üreten tesisleri
gezdiriyoruz. Çocuklarımız gördükleri gelişmişlik karşısında şok oluyorlar. Bu ilk şoktan
sonra onları Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine götürüyoruz. Yaşanan dehşeti gözleriyle görüp
yaşıyorlar.
II. Dünya Savaşında 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya, 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atılan
atom bombasında 350.000’den fazla insanın öldüğünü, on binlerce insanın sakat kaldığını, o

günden bu güne kadar buralarda hiçbir bitkinin yetişmediğini anlatıyor ve bu yerleri
çocuklarımıza gezdiriyoruz. Ondan sonra çocuklarımızı karşımıza alıp;
— Eğer siz yeteri kadar çalışmaz, diğer devletleri geçmezseniz vatanınız böyle
bombalanır, anneniz, babanız böyle öldürülür, toprağınızda bir çiçek bile yetişmez olur”
diyoruz. Bizimkiler Japon heyetine;
— İyi ama bizim Hiroşima’mız, Nagazaki’miz yok deyince, Japonlar;
— “Ama sizin de Çanakkale’niz var! Çanakkale bizimkilerden daha çok çarpıcı
bir örnek, o bölge çocuklarınıza ve gençlerinize milli şuur vermek için bulunmaz bir yer.
Öğrencilerinizi gruplar halinde Çanakkale’ye götürüp gezdirin ve 250.000 şehidinizin
hikâyesini anlatın. Yeterince çalışmazlarsa, başlarına bugün de benzer şeylerin gelebileceğini
söyleyin” diyorlar.Gençlerimize bu toprakların kolay kazanılmadığını, atalarımızın hürriyet
için kanlarını, canlarını verdiklerini, bu toprakların şehit kanlarıyla sulandığını anlatmalıyız.
Mehmet AKİF ERSOY İstiklâl Marşında: ...
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı,
Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı…
Diyerek gençlere kitaplar dolusu söylenecek sözleri bir kıtada söylemiştir. Bu ifadeler
üzerinde gençlerimiz gereği gibi düşünmeli, ülkenin kalkınması için bütün güçleriyle
çalışmalıdır. Bizlerde üzerimize düşen görevden kaçmadan, gençlerimize Çanakkale’nin
tarihimizdeki yerini ve önemini anlatmak zorundayız...” şeklinde konuştu
ÇANAKKALE
Dünyada emsalsiz kutlu savaşa
Gözünü kırpmadan gitti Mehmet’im
Düşman karşısında düşmez telaşa
Şahadet şerbeti içti Mehmet’im
Çanakkale şehit diyarı oldu
Şüheda bahçesi Mehmet’le doldu
Bahar aylarında toprağa girdi
Vatana canımız fedadır derdi
Herkesçe özlenen murada erdi
Cennet bahçesine girdi Mehmet’im
Çanakkale şehit diyarı oldu
Toprağımın altı şehitle doldu
Bu topraklar için verildi canlar
Bağımsızlık için döküldü kanlar
Bize lazım değil madalya, şanlar
Sırattan kolayca geçti Mehmet’im
Çanakkale şehit diyarı oldu
Allah’a canını verenle doldu.
02.01.2003 – ALİ ÖZKANLI
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6830.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

“Evinize Dönün”
Abdurrahman Arslan, İlim Hikmet Vakfı’nda yaptığı konuşmada, Bu gün; liberalizm ve
kapitalizm tarafından şekillendirilmiş dünyada, biz Müslümanların alternatif ortaya koyması
gerektiğini belirtti. Arslan, Müslümanların kamusal alanda görünmesini ve mevcut sistemin
içerisinde yer almasının sadece mevcut yapı içerisinde kopya görevi gördüğünü söyleyerek,
kurtuluş reçetesinin ‘eve dönmek’ ve evimizden başlayarak geleceğin nesillerini inşaa etmek
olduğunu söyledi.
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Gazeteci-yazar Abdurrahman Arslan, İlim Hikmet Vakfı’nın düzenlediği programda
konferans verdi. “Nehri Geçerken” kitabının mutalaası üzerine gerçekleşen programda,
modernizm ve seküler hayatın Müslümanlar üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken ve bu
etkiyi kırmak için “ne yapmalı?” sorusuna da çözüm önerileri sunan Arslan, konuşmasında
şunlara değindi;
“Düşman bize masum bir şekilde geliyor”
“Bir süredir dillendirmeye çalışıyorum, 21. Asırda İslamcılık kendini restore etmeli.
Klasik İslam anlayışının büyük oranda terk edilmesi gerekiyor. Bu klasik anlayışın bir kısmı
tarih içerisinde yanlışlandı bir kısmı da doğrulandı. Yanlışlıkları terk edelim, yeniden
İslamcılığı restore edelim. 21. Yüzyıl, 20. Yüzyıl gibi değildir. 20. Asırda düşman bize
silahlarla geliyordu şimdi ise silahları bırakmış, masum bir şekilde geliyor. Bizi içeriden
fethetmeye, kemirmeye çalışıyor. Nasıl mı? kavramlarımızı, değerlerimizi, kadın ve erkek
anlayışımızı, aile yapımızı, rızık anlayışımızı değiştiriyor. Dolayısıyla bu günkü mücadele
dışsal bir form düzeyinde cereyan eden bir değişim değil; tam tersine içerikte, muhtevada,
mahiyette cereyan eden bir değişimdir. Çünkü bütün varlık aleminin mahiyetini
değiştirmektedir. Dolayısıyla bunun karşısında “ne yapmamız gerekir” bunu düşünmemiz
lazım. İslamcılığın da buna göre kendini yeniden restore etmesi lazım. Bu, geçmişi tenkit
etmek reddetmek değil; “bir gerçeklik karşısında yeni bir pozisyon almaktır” diye
düşünüyorum. Bu ümmetin problemi. Bu değirmene hepimiz su taşıyacağız. Biz çalışalım ki,
Allah bize çıkış yolu göstersin. Müslüman’ın zihni, dünyaya İslam’a doğru bir anlayışla
bakamıyor. Çünkü zihinler kirlenmiş, nefsen ve zihnen kışkırtılmıştır. İletişim çağının
görüntü kültürüyle kirletilmişiz. İrademiz üzerinde hakimiyetimiz kalmamış. Bu durumda
Müslüman, dünyaya Müslümanca bakamıyor demektir. Sorunun temellerinden biri bu. biz
dünyaya Müslümanca nasıl bakacağız ve müslümanca bakmanın imkanını nerde arayacağız?
Bu anlayışla Allah’ın muradına uygun olarak, sorunlara çözüm yolu bulabiliriz. Aklın ve
düşüncenin, yeniden inşası gerekiyor bunun için.
“Biz kadınlarımıza yanlış bir rol tasarladık”
Bu gün; liberalizm ve kapitalizm tarafından şekillendirilmiş dünyada, biz
Müslümanlar olarak neyi alternatif olarak ortaya çıkarabiliriz? İşin sadece düşünce boyutu
yok, yaşam boyutu var. Bizim yıllarca yaptığımız şey, batıda mevcut olanın, İslam adına
kopyasını üretmek oldu. Kapitalizmin kurumları eğitim, mimari, yaşam biçimi, bütün bunlar
batının kötü kopyası oldu bizim için. Ne doğru düzgün dinden haberimiz var, ne sağlam bir

duruşumuz var! Aşırı şekilde rasyonel düşünmek bizi bitiren şeyler. Bize ait olmayan bu
değerlerden nasıl kurtulacağız? Bilgi seviyemizi, tefekkür seviyemizi nasıl en yukarılara
taşırız? Bunun üzerinde düşünelim. Mesela; kadınların asıl görevini ihmal ederek, onca insan
arasında çalışmasını düşünelim. Biz kadınlarımıza yanlış bir rol tasarladık. Bu rolü yeniden
düşünelim. Erkek için de geçerli bu durum. Bir erkek, lüks restoranlarda yemek yiyor, ailesini
ihmal ederek gece saat 12.00’ larda eve geliyor. Hanımı neden geç kaldığını sorunca, “iş
görüşmesi yaptım” diyebiliyor, rahatlıkla her kalıba giriyor. Bu mudur Müslümanlık? Biz bu
yaşantıyı, batıda da aynen görüyoruz. Bunun sonucunda ahlaken çökmüş, içi boşaltılmış bir
toplum oluşuyor. Zamanında batı da karşıydı faize, zinaya vs. Hıristiyanlığın ilk çıktığı
dönemlerde, Müslümanlardan daha dikkatlilerdi hatta. Fakat zamanla modernizm onların da
içini boşalttı. Bizim Müslüman toplumlar da, hızla bu sürece doğru ilerliyor
maalesef.
Modernlik, insanlara bir hayat tarzı sundu. Bu hayat tarzına ilk önce karşı çıkmalarına
rağmen, Müslümanlar da dahil, tüm toplumlar zamanla benimsedi modern yaşam tarzını.
“Böyle devam etmemeli”
Mevcut kent ortamıyla çatışmayan, mevcut ilişkileri/düzenleri değiştirmeyen (siyasiiktisadi) adapte olan bir din anlayışı ortaya çıkarıldı. Eğer bu şekilde devam ederse, bizim
neslimizde ciddi kırılmalar/kaymalar yaşanacak. Fakat böyle devam etmemeli. İslam’ın
imkanları içerisinde yeni bir hayat tarzı inşa etmemiz gerekiyor. İslam esaslı yeni bir hayat
tarzı oluşturmalıyız. Bu hayat tarzının, kendine ait tüketim anlayışı olacak. Bu anlayışla,
kapitalizmin bizim üzerimize kurduğu hegemonyayı yıkabiliriz. Çünkü her hayat tarzı,
kendine ait bir siyaset, iktisat ve sosyal ilişki üretiyor.
“Çağın hastalığı melezleşme”
Kentleşmenin getirdiği yabancılaşmada samimiyet kalmadı. Cenaze taziyelerimizi,
hasta ziyaretlerimizi, telefonla arayarak yapıyoruz. Efendimiz nasıl yapıyordu onun
uygulamasına bir bakalım. Hayatın pratiğinde, hayatı yeniden kurma noktasında bazı şeyleri
değiştirmek, amel düzeyine indirmemiz, yaşanır hale getirerek, yeni bir hayat modeli
kurmamız gerekiyor. Teori kurmak kolay ama bu modeli pratiğe aktarmak lazım. Bu hayat
nizamı kendinde olanı empoze ediyor. Kadın erkek ilişkisi üzerinden toplumumuz
değiştiriliyor. Bir toplumun kadın erkek ilişkilerini değiştirirseniz, onların dünya görüşlerini
de değiştirirsiniz. Bir toplumun kadın erkek ilişkilerine, tüketimine bakarak hangi dünya
görüşüne sahip olduğunu anlarsınız. İhtiyacı yoksa eğer, bir kadının onlarca mahremi
olmayan kişilerin arasında çalışması hoş görülemez. Kızlarımız erkekleşiyor, erkelerimizde
kadınlaşıyor. Çağın hastalığı bu melezleşme dediğimiz bir süreç var. Postmodern dünyada
gerçekten bir cinsiyet dönüşümü var. Edindiğimiz roller, cinsiyetten bağımsız roller ise, ciddi
sıkıntılar yaratacaktır. Kadının ne kadar üstün haklara sahip olduğunu söyleyerek
kadın, çocuğunun, eşinin haklarını ihmal edecek seviyeye geldiyse bu büyük bir yanlıştır.
“Peygamber yırtığını kendisi dikiyordu” söylemleriyle, eşitlik kavramı üzerinden feminist bir
düşünceyle rolleri değiştirmeye kalkarsanız büyük hata yaparsınız. Kadınlarımızın işi
olduğunda, hasta olduklarında, bizler elbette yardım etmeliyiz ancak bu, kadınların rolünü
almak anlamına gelmemeli. Buradaki problem, cinsiyetten bağımsız rol üstleniyor muyuz,
üstlenmiyor muyuz? Evlerimiz giderek otele dönüşecek, herkes başına buyruk hareket
edecek. Erkelerimiz kapitalizme, kadınlarımız da feminizme teslim oldu. Çocuklarımızı,
üniversite sınavlarına aday olarak değil, aile kurmak için bir aday olarak yetiştirmemiz
gerekir. Erkek çocuklarımızı baba adayı, kız çocuklarımızı da anne adayı olarak
yetiştirmeliyiz. Bizim amacımız diploma almak, kariyer sahibi olmak olamamalı. Biz
dünyaya üniversite diploması, iyi bir iş sahibi olmak için mi geldik, yoksa diplomayı alırken,
evlenmek, Salih ve Saliha evlatlar yetiştirmek için mi? Bu modern algı, zihnimizi
dönüştürüyor. Modernlik insan fıtratına uygun değil çünkü modern bilgi kendini ahlaktan,
dinden ve dinin unsurlarından soyutluyor. Biz, İslam’ın öngördüğü bir yaşam biçimini, bir

kültürü üretmek istiyorsak, o yaşam biçiminin politik, ekonomik kültürel anlayışını ailenin
içinde oluşturarak yapabiliriz. Bir yaşam biçimini ailede başlatabiliriz. Aile de bir cemaattir.
İslam, cemaat üzerine kurulmuş bir dindir. Dolayısıyla cemaat olma imkanını sağlayan bir
hayat biçimi oluşmalı. Aksi halde, atomize olmuş fertlere dönüşeceğiz.
Hazırlayan: Sümeyra Karatekin
Fotoğraflayan: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6831.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

“Her Türlü Uzlaşıya Açığız”
Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk medresesi olma özelliğine sahip Hoca Hasan Medresesi’nin
mirasçılarından Lütfi Özçepçi, gazetemize konuştu. Özçepçi, medrese mülkiyetinin
%50’sinde pay sahibi olduklarını belirterek, her türlü uzlaşıya açık olduklarını söyedi.
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Gazetemiz, Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk medresesi olma özelliğine sahip Hoca Hasan
Medresesi’nin ilgisizlikten dolayı düştüğü durumu kamuoyuna duyurmuştu. Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki’ye de bu durum sorulmuş karşılığında ise, Hoca Hasan
Medresesi’nin yerini bildiklerini ve harabe olarak durduğunu söylemişti. Ayrıca Özhaseki,
medresenin mülkiyetinin şahıslarda olmasından dolayı istimlak etmek için 2 senedir
uğraştıklarını da kaydetmişti. Mirasçıların birisinin Amerika’da diğerinin ise İngiltere’de
olmasından dolayı şimdi yapacak tek bir işlerinin kaldığını kaydeden Özhaseki, buraya
istimlak kararı alarak halledeceklerini belirtmiş ve “Mahkeme kaç lira bedel biçti, parasını
vereceğiz medreseyi ayağa kaldıracağız” sözlerini sarf etmişti.
“Her türlü uzlaşıya açığız”
Haberin gazetemizde yayınlanmasının ardında, mirasçılardan Lütfi Özçepçi, konuyla ilgili
gazetemize açıklamalarda bulundu. Özçepçi, medresenin mülkiyetinin yarısının kendilerine
ait olmasına rağmen vakıflar bölge müdürlüğü, Kocasinan belediyesi ve büyükşehir belediyesi
ile defalarca gerek şahsen gerekse avukatları vasıtasıyla görüşmelerde bulunduklarını ancak
herhangi bir netice alamadıklarını söyledi. Özçepçi, halen görüşmeye açık olduklarını da
kaydederek, ilgililerle yapılacak her türlü uzlaşıya açık olduklarını belirtti.
Özçepçi, medresenin manevi değerinin de farkında olduklarını vurgulayarak, kendilerinin de
bu değerin korunması taraftarı olduğunu söyledi. Medresenin %50’sinde pay sahibi
olduklarını, eğer istenirse medresenin diğer %50’sine sahip mirasçıları ile de kolayca irtibata
geçip uzlaşma sağlayacaklarını aktardı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6832.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Başbakan’ın AKP’yle İmtihanı

M. Celal Fedai
23 Nisan 2014, 16:36
AKP’ye yazılarıyla destek veren köşe yazarlarına bakıyorum da bu partiye oy veren
milyonların idrakinden pek uzak görüyorum onları. Sanki kolektif bir şuurla zihinlerini
tutuklamışlar. Birbirleriyle yarışır bir çaba içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Cumhurbaşkanı olması uğruna kalem akıtıyorlar. Benzer çaba, bakanlar ve milletvekillerinde
de görülüyor. Onları anlamak mümkün. Yeni bir seçimden çıkıldı ve hepsi iyi biliyorlar ki
liderleri, liderliğinin hakkını verdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamı, Başbakan’ın
hakkıdır. CHP, MHP ve başka bazı kesimler de “Başbakan, Cumhurbaşkanı olmaz” dedikçe,
bakanların, milletvekillerinin kızgınlıkları artıyor. “Hayır”, diyorlar; “Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı olacak.” Dediğim gibi, milletvekilleri ve bakanları anlamak mümkün ama
köşe yazarlarının, birer bakan ve milletvekili edasıyla serbestçe düşünmeyi bırakıp kolektif
bir şuurla koro oluşturmaları, hak verilebilecek şey değil.
Ülkemin ve dünyanın siyasî gündemi üzerine düşüncelerimi ölçüp biçerken şairce
sezgilerimin beni yönlendirmesine hep açık tutmaya çalışıyorum kendimi. Şair sezgileri,
düşüncenin doğru aletleriyle ölçülüp tartılabilirse basiret ve feraset için göz aydınlığı verebilir
şaire. Allah’a sığınmak gerek bu konuda da elbette. Yoksa şairane bir dünya tasavvuru,
Yahudi karşıtı olacağım derken Mussolini’yi destekleyen Ezra Pound’un durumuna getirir
şairi. Bilmem dikkat ettiniz mi? “Getirir” dedim de “düşürür” demedim. Pound, bir duruma
düşmüştür Mussolini’yi desteklemekle ama onun düştüğü durum, ikinci paylaşım savaşı
sonrasında “ayakta dimdik olan”ların nicesinden üstündür. Doğru teşhisi yapmıştır dünyayı
döndüren paradigmalar hakkında. Lakin Çin’i, Konfüçyüs’ü öğrenen Pound, İslam’ı, İbn-i
Arabi’yi bilmekten geri durur. Ömrünün son deminde Allen Ginsberg’e “Semptom’u nedenle
karıştırdım” demesi için çok geçtir artık. Tefecilik, faiz (usura) nedeniyle Yahudilere karşıdır.
Ama karşı olması gereken şey, faizin kendisidir. Yahudilerin adı faizle özdeşleştiği için
Pound, onlara karşı olmuştur. Lakin doğru olarak öne sürdüğü ekonomik strüktür, insanı
tanımaktan uzaktır. İnsanı tanımayan sosyalizm neyse, şairin tezleri de odur. Pound, ne yazık
ki İslam’ı neredeyse hiç bilmez. O, Doğu’ya yöneldiğinde bile seçimini Chuang Tzu’dan
değil de Konfüçyüz’ten yana yapar. Bu nedenle de öncelik sonralık, siyak sibak bağını şairce
coşkusu nedeniyle sıkça karıştırır. Oysa aşkı öldürdüğü için doğum kontrolüne karşı durduğu
şiirinde faiz, tefecilik (usura) kadarda haklıdır:
“Usura keskiyi paslandırır
Usura işle işçiyi paslandırır
tezgahtaki iti kemirir
hiç kimse altın öremez onun örneğiyle
usura yaralar maviyi, sökülür kırmızı
zümrüt Memling’ini bulamaz
Usura rahimdeki çocuğu öldürür
Delikanlının sevgisini durdurur
Yatağa felç getirir, yatar
genç gelinle güvey arasına
DOĞAYA KARŞI

Orospular getirmiştir Eleusis’e
Şölenlere konmuş cesetler
Usura’nın isteğiyle”

Aklımın şairce işlediğinin çocukluğumdan beri farkındayım. Allah’a sığınışım sayesinde
hatalarım olduysa da aynı sayede onları görebildim sanıyorum. Sanıyor olmam da Allah’a
sığınıyorum. Düşüncemin aletlerinin en başında geleni bu “sığınma”dır. Otuzlu yaşlarımın
ortalarına kadar seçim sandığına gidip de oy vermedim. Siyasetçi tipine de güvenmedim.
Şiirlerimde siyaset ve siyasetçi tipi yerini hep küçümsenmiş olarak alır. Ömrüm boyunca bir
başbakanı sevebileceğim de aklıma gelmezdi. Bir şair için bu küçültücü bir şey midir? Recep
Tayyip Erdoğan’ı, müstahdemi olduğu işlere bakıp da sevmemem mümkün olamadı. Bu
nedenle onun istihdam edildiği işten uzak düşmesi beni endişelendiriyor.
Erdoğan’ın istihdam edildiği iş nedir? Bana kalırsa bu iş, bugüne kadar şiirsel bir edayla
buraya kadar getirdiği Başbakanlıktır. Başbakanlık nasıl bir iştir peki? İşte hepimiz biliyoruz,
bunu sizlere neden anlatıp da eleştirdiği köşe yazarı tipine kendimi katayım. Bu iş, büyük
harfle yazılacak bir “iş”tir. Hadis-i Şerif şöyledir: “Kim, hangi iş için yaratılmışsa o iş, ona
kolaylaştırılır.” Başbakan için bu İŞ, kolaylaştırılmaktadır. Yoksa bugüne kadar başına gelen
badireleri atlatması imkânsızdı. Akılla, yargı gücüyle aşılması güç sorunları aşıyor olması,
Erdoğan’ın büyük siyasi dehasından değildir. Bunu böyle anlamak ona da vazifelerine de
haksızlık olur. Nitekim Başbakan’ın Cumhurbaşkanı olmasını istemekle bugün yapılan tam da
budur: Erdoğan, Başkanlık sistemine geçilemeyecekse, en az bir dönem daha Başbakan olarak
istihdam edildiği işlerden geri tutulmamalıdır. Çünkü onun kaderidir bugün ülkenin geldiği
yer. Bugün her şeyden önemli olan şeyi, Türkiye’nin “tarihi kaderi”ne dönmek iradesi
göstermesidir. Siyasette, hayatta kaybettiğimiz “kürsü”müze çıkmak için bir ayağımız yerden
kalmak üzeredir. Yani tek ayağımız havadadır bugün. Daha bir basamağa koymuş değiliz.
Başbakan’ın daha yüksek bir mevkiymiş gibi görünen Cumhurbaşkanlığı’na yükselmesiyle,
biz de o ayağımızı bir basamağa atmış olmayacağız. Aksine Erdoğan, başkanlık sistemine
dönüşmemiş bir Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde edilgen hale gelecek.
İşlerin kaderi kişilerin kaderine sıkı sıkıya bağlıdır.
İyi anlaşılmalıdır: Bugün Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması neyse, Hz. Ömer’in İslam
orduları komutanlığından Halid bin Velid’i alması aynı şeydir. Bu büyük Kureyş’li komutanın
artan şöhretinin onu yanlışa sevk etmesinden korkar Hz. Ömer. Ayrıca, tüm askeri başarının
Halid bin Velid’den kaynaklandığı düşüncesi de ordu içinde hasıl olmuştur. Hz. Ömer, bu iki
endişeyle Halid bin Velid’i işinden el çektirir. Kaderin tecellisi böyle olur. Velid, cenk
sahasında şehit ölmek isterken yaşlanarak yatağında Hakkın rahmetine kavuşur. Ama bu
ibretlik hadise bize şunu tersinden, düzünden neresinden okursak okuyalım düşündürür:
İnsanlar, yaratıldıkları işlerde çalışmalıdırlar. Bu onların kaderi olmalıdır. Şu haliyle
Cumhurbaşkanlığı makamı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışkanlığıyla uyuttuğu dertlerini
uyandırmaktan başka bir işe yarar mı bilmem. Hepimizi uyuyan dertleri vardır zira. Biz ne
vakit çalışkanlığımızı bıraktık uyanıp harekete geçerler. Erdoğan’ın sağlığı durmaksızın
çalışmasına bağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı ataleti korkarım ki onun uyuyan dertlerini
uyandıracaktır. Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre’yi hatırlayalım. Gençlik yıllarında onu bulan
kanser, hakka, hakikate rabtolmuş çalışkanlığı sayesinde uzun yıllar uyumuştur. Benzer şey,
Cinuçen Tanrıkorur için de yaşanmıştır. Hastadır ama her daim musikiyi yaşar. Sanatçılar için
bu mümkündür. Ama Erdoğan gibi bir siyasî kişilik için Cumhurbaşkanlığı, bu haliyle doğru
yer değildir.
AKP tabanı Erdoğan’ı seviyor ve Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Ama şundan da
basireti, feraseti sayesinde korkuyor: Daha yapılacak çok iş var ve henüz bu işler için
yeterince adam yok. “Bizde çok adam bulunur” bildirisinin içinde yer alan biri olarak, bizde
çok adam bulunmadığını yakından biliyorum. Bizde az ama onlarcasına yetecek adam var.
Sorunumuz, bunları taltif edelim derken pasifize etmek. İşini yapmaktan uzak kalan hasta

olur. Köşe yazarları, kendilerine bir baksınlar önce. Bir gün o köşede arzı endam etmeseler,
çoğu bunalıma giriyor.
Benim mesele şunlar ya da bunlar değil. Benim meselem, hepimize ait olan bir meseleyi alıp
doğru irtifaya çıkarak bir kaderden uzak düşmemizin endişesidir. Bunu Erdoğan’dan başkası
yapamaz değildir. Ama “henüz” kelimesi her şeyi anlatır. “Ya” “ya da”nın olmadığı yerde
“henüz” devrededir.
Bunu da şairlerden başkası bilemez.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6833.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Disk-gıda-iş Sendikasın’dan 23 Nisan Eylemi
Kayseri Meydanı’nda Disk-Gıda-İş Sendikası’ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramın’da eylem.Kayseri Meydanı’nda düzenlenen eylemde Disk-Gıda-İş adına konuşan
Yakup Aslandoğan “Yarınlara güvenle bakamama durumu içerisinde,...
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Kayseri Meydanı’nda Disk-Gıda-İş Sendikası’ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramın’da eylem.
Kayseri Meydanı’nda düzenlenen eylemde Disk-Gıda-İş adına konuşan Yakup Aslandoğan
“Yarınlara güvenle bakamama durumu içerisinde, biz de DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası
olarak Kayseri’nin ve Türkiye’nin önemli markalarından olan Köytür’de 105 işçinin 101’ni
Disk Gıda İş Sendikası’na üye yapmış bulunuyoruz. Hakları için, gelecekleri için, sendikaya
üye olma yolunu seçen anayasal hakkını kullanan arkadaşlarımızın, maalesef bugün eylem
yapmalarına neden olan şey, ülkemizin çoğunluğunun Kayseri’nin de çoğunluğu ve geleceği
olan çocukların, geleceğe umutla bakamamış olmasıdır. Bugünkü eylemimizi o anlamda,
mutsuz olan ama geleceğe güvenle bakmak isteyen çocuklarımıza armağan ediyoruz.” dedi.
Program kapsamında Beyza nur Taşkıran şiir okudu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6834.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Çocuk Hastanesi'nde '23 Nisan' Kutlandı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi'nde 23 Nisan
ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.ERÜ Tıp Fakültesi
Mustafa Eraslan Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuk hastanesinde...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi'nde 23 Nisan
ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
ERÜ Tıp Fakültesi Mustafa Eraslan Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuk hastanesinde
yatan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik
düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri tarafından sergilenen oyunlar, ilgi ile
izlendi. Etkinlikte, çocuk hastanesinde tedavi gören 9 yaşındaki Sıla Aksoy'un okuduğu şiir,
alkış toplandı.
Düzenlenen etkinlik, diğer gösterilerin sergilenmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6835.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Dedelerin Bastonlu ‘tespih’ Kavgası
Kayseri’de tespih yüzünden kavga eden biri 75, diğeri 82 yaşında iki kişi hastanelik
oldu.Edinilen bilgiye göre Hunat Camii önünde tespih satan Kemal A. (82), bir süre önce
veresiye tespih sattığı Ali A. (75) ile parasını alamadığı iddiasıyla...
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Kayseri’de tespih yüzünden kavga eden biri 75, diğeri 82 yaşında iki kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre Hunat Camii önünde tespih satan Kemal A. (82), bir süre önce veresiye
tespih sattığı Ali A. (75) ile parasını alamadığı iddiasıyla tartıştı. Çıkan kavgada Kemal A.'nın
elindeki bastonla Ali A.'ya vurduğu, Ali A.'nın da Kemal A.'yı kafasına bastonla vurarak
yaraladığı öğrenildi.
Aldığı darbe sonrasında yaralanan Kemal A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne, Ali A. ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane girişinde

olayı anlatan Ali A., "Bana bir tespih sattı. ‘Parayı vermedin’ dedi bana. 20 TL vermiştim
ama inkar ediyor. Bana bastonla vurdu. Ben de bilmeyerek kafasına vurdum” dedi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6836.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Bir Babanın Mahkeme Kararına İsyanı
Kayseri’de eşiyle boşanma davası devam eden 38 yaşındaki Mahmut Aseldöktü, çocuğunun
kendisine verilmemesine, “23 Nisan’ı benim çocuğumun da yaşamasını istiyorum” diyerek
isyan etti.2010 yılında eşi Bahar Aseldöktü’yle evlenen...
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Kayseri’de eşiyle boşanma davası devam eden 38 yaşındaki Mahmut Aseldöktü, çocuğunun
kendisine verilmemesine, “23 Nisan’ı benim çocuğumun da yaşamasını istiyorum” diyerek
isyan etti.
2010 yılında eşi Bahar Aseldöktü’yle evlenen Mahmut Aseldöktü çiftinin Yasemin adında bir
kız çocukları oldu. Bir takım sorunlardan dolayı Azerbaycan’dan gelerek Türkiye’ye yerleşen
çift burada yaşamaya başladı. Yaklaşık 20 ay önce de Kayseri’ye yerleşen çiftin arasında
çıkan sorunlar boşanmaya kadar geldi.
Kayseri adliyesinde süren boşanma davasında mahkeme heyeti çocuğun anne Bahar
Aseldöktü’ye verilmesine karar verdi. Ancak karara itiraz eden baba Mahmut Aseldöktü,
çocuğunun geleceğinden endişe ettiğini ve bu yüzden kararın değiştirilmesini istediğini
söyledi. Eski karısının çocuğuyla ilgilenmediğini ve sırf annesi olduğu gerekçesiyle kendisine
verilmesine tepki gösteren baba, Başbakanlığa ve HSYK’ya dilekçe yazdığını ifade etti.
Çocuğunun Türk vatandaşı olduğunu ve başka bir ülkede kaydının olmadığını ifade baba
Mahmut Aseldöktü, “Şuan itibariyle Kayseri Adliyesinde görülmekte olan bir boşanma
davam var. Bu boşanma davasında, benim delillerime yeterince bakılmıyor. 4 yıl önce yurt
dışında evlenmiştim. Annesi çocuğa bakmadığı için, anne bizi yurt dışında açıkta koyduğu
için mecburen Türkiye’ye geldik. Yaklaşık 20 aydır Kayseri’de yaşamaktayım. Anne hanım
daha sonradan çocuğu benden istedi tabi en doğal hakkı bu. Ancak çocuğu sevdiğine dair,
istediğine dair, bakacağına dair hiçbir delil yok. Benim delillerimin hepsi, annenin çocuğa
bakmadığı yönünde ve tanıklarım vardı ama mahkeme tarafından çağrılmadı. Bilirkişiler
tarafından mahkemeye sunduğum önemli deliller ya yanlış tercüme edildi ya da annenin
lehine değişim oldu. Çocuğumun pasaport kayıtları, burada ne kadar kaldığı süre, her
defasında götürdüğümde annenin çocuğa bakmadığı gibi delillerim var. 'Sizinkiler baksın'
diyor. Bu esnalarda 15 gün orada kaldı, 3 ay burada kaldı ama sayın hakim benim önceden
sunmuş olduğum belgeleri her şey mevcut. Ben adalet istiyorum. Ayrıca çocuğumun o
yabancı devlette hiçbir kaydı yok. Çocuğum tamamen Türk vatandaşı. Mahkeme çocuğu şuan
tedbiren anneye veriyor. Anne burada otelde kalıyor. Yabancı şube kaydı dahi yok. Biz buna

anlam veremiyoruz. Anne zaten çocuğa bakmıyor. Duruşmadan duruşmaya geliyor. Eğer
çocuğunu seven bir anne olsa? İmkanlı bir şekilde Kayseri’ye gelip yerleşebilir. Ben
çocuğumdan ayrı kalmayayım diye. Ben bu mahkeme aşamasını kabul etmiyorum. O
dosyanın yeniden incelenmesini ve o hakimden dosyanın alınmasını istiyorum. Bu konu
hakkında başbakanlığa, HSYK’ya suç duyurusunda bulundum ama ilgilenen yok” diye
konuştu.
“23 NİSAN’I BENİM ÇOCUĞUMUN DA YAŞAMASINI İSTİYORUM”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuğunun da yaşamasını isteyen ve
dosyanın yeniden incelenmesini isteyen Asdöktü, “23 Nisan’ı benim çocuğumun da
yaşamasını istiyorum. Ben direneceğim. Mahkemenin kararlarına karşı gelmiyorum ama
benim delillerimin incelenmesini ve yetkili kişiler tarafından acilen ilgilenilmesini istiyorum.
Dosya zaten mevcut mahkemede açıkta. Herhangi bir koruması yok. Ben çocuğumu bu şartlar
altında vermeyeceğim. Ancak söylemiş olduğum şekilde bu dosya yeniden incelenirse,
mahkemenin vereceği karara göre kabul etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6837.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Forum Kayseri'de Alışveriş Yap, Puanları
Topla, Forum Shop'ta Dilediğin Gibi Harca
Forum Kayseri, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği “Forum Shop”
Kampanyasıyla, ziyaretçilerine birbirinden farklı hediyeler kazanma şansı sunuyor.Kayseri ve
çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum...
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Forum Kayseri, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği “Forum Shop”
Kampanyasıyla, ziyaretçilerine birbirinden farklı hediyeler kazanma şansı sunuyor.Kayseri ve
çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri, ziyaretçilerini sürpriz
hediyeler kazandıran keyifli kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.
Forum Kayseri’de 26 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak ‘’Forum Shop’’
Kampanyası’nda ziyaretçiler, yapacakları alışverişlerle puan kazanacak ve bu puanları Forum
Shop’ta diledikleri gibi harcayabilecekler.
Forum Kayseri’de alışveriş yapan ziyaretçiler Forum Shop kart alarak kampanya süresince
her 10 TL karşılığı 1 puan kazanacaklar ve puanlarını bu kartlara yükletecekler. Ziyaretçiler,
biriken puanlarıyla Forum Shop’ta buzdolabından yemek takımına, kol saatinden futbol
topuna kadar bir çok hediyeden istediklerini anında seçebilecekler.
Forum Kayseri, aldıkça kazandıran Forum Shop Kampanyası’na herkesi davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6838.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Erdemli Aile Ve Nesil Derneği, Kutlu Doğum
Haftasını Kutladı
14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle, Erdemli Aile
ve Nesil Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği bir program gerçekleştirdi.
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Erdemli Aile ve Nesil Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Talas Diva Düğün Salonu’nda
gerçekleştirdiği Kutlu Doğum etkinliğine Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcılarından Doç. Dr. Şahin Güven katıldı.
Hafız Fatih Demir’in Kur’an tilaveti ile başlayan gecede Şahin Güven, kutlu doğum ile ilgili
bir konuşma gerçekleştirdi. Programda Suriyeli muhacir gençler de hazırladıkları ilahileri
seslendirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6839.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Avukatlar Ve Avukat Adayları Biraraya Geldi
Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
ortaklaşa organize ettiği ''Yeni Avukatlık Yasa Tasarısı ve Hukuk Fakültelerinin Geleceği''
isimli konferans etkinliğinde; Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Av. Ali Aydın,
Kayseri Baro Başkanı Av. Fevzi Konaç ile öğrenciler bir araya geldi.
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Programın açılış konuşmasını Evrensel Adalet Kulübü Başkanı Taner Afşar yaptı. Afşar
konuşmasında; ''Avukatlık yasasının değiştirilmesi talebi sadece hukuk fakültesi öğrencileri
ve hukukçular tarafından değil toplumun her kesiminden değişiklik yapılması yönünde
istekler dile getiriliyordu bugün burada bu yasa tasarısını bize anlatacak olan değerli baro
başkanımız ve HSYK üyemize teşekkürlerimi sunuyorum ' ifadelerini kullandı. Salona hitap
etmesi için sahneye davet edilen Ali Aydın ve Fevzi Konaç konuşmalarına meslek anılarını
anlatarak başladı ardından avukatlık yasa tasarısı hakkında bilgilerini paylaştıktan

sonra öğrenciler merak edilenleri katılımcılara sorular yöneltti. Konferansın ardından Hukuk
fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan katılımcılara teşekkür plaketi takdim ettiler.
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6840.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayserili Emekli Müftü Mehmed Göktaş,
Diyarbakır'da Yüzbinlere Seslendi
Kayserili emekli müftü Mehmed Göktaş, Diyarbakır’da düzenlenen ve yüzbinlerce
peygamber sevdalısının katıldığı programda konuştu.
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Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Diyarbakır Newroz Parkı Miting Alanı'nda Peygamber
Efendimizin 1443. Doğumu münasebetiyle "Yürüyen Kur'an Hz. Muhammed" temasıyla düzenlediği Kutlu
Doğum programına sağanak yağmura rağmen yüzbinlerce Peygamber sevdalısı Diyarbakırlı katıldı.
"Diyarbakır'ı Hz. Muhammed'in şehri yapacağız"
Kayseri eski müftülerinden Mehmed Göktaş’ında, konuşmacı olarak yer aldığı programda
Göktaş, Diyarbakır'ı Hz Muhammed'in (S.A.V.) şehri yapacaklarının altını çizerek, "Bu şehri,
İslam âleminin kalbinin attığı meydanı, ümmetin imdadına yetişen, Hz Muhammed'in (sav)
şehri yapacağız. Dünyanın neresinde mazlumlar varsa oranın sesini haykıran merkez
yapacağız. Bu kalabalık tesadüfen burada değildir. Bu meydana zindanlarda bunun bedelini
ödeyerek geldiler" dedi.
Göktaş, Türkiye'nin her yerinde ve birçok yerde binlerce on binlerce etkinlik yapıldığını ve
Peygamber'e selam gönderildiğini belirti.
"Peygamber'e herkes yönelebilir"
Göktaş, onun elinden eteğinden tutan ne kadar Müslüman, ne kadar insan onun eteğine
tutunmuşsa bundan dolayı seviniriz diyerek; “Adı peygamber sevdalıları. Ama peygamber
bizim ipoteğimizde değil. Herkes ona yönelebilir. Allah'ın izniyle dün bu meydanda başka
kardeşlerimiz de Hz. peygambere 'Onun ümmetiyiz' diye seslendiler. Bugün onun elinden
eteğinden tutan insanlar ne kadar çoksa o kadar kurtulan çok olur. Diyoruz ki komünizm de
sosyalizm de kaybetmiştir. Onun için bugün gelmişler peygamberin davasına sarılmışlar.
Yalnız hepimiz dikkat edelim. Kendi heva ve hevesimizi, basit arzularımızı doğru göstermek
için peygamberi model olarak kullanmayalım. Onun için dikkat edin. Allah-u Teala geçmişte
insanları uyarmıştır." İfadelerine yer verdi.
"Diyarbakır, Muhammedi bir şehir olduğunu ispatladı"
Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kardeşlerim. Biz öyle bir peygambere iman ediyoruz
ki. Kendisine teslim olunması gereken bir Peygamber. Biz Peygambere teslim ediyoruz. Ama
birileri Peygamberi teslim almaya çalışıyor. Böyle bir Peygamber, Peygamber olmaktan çıkar.
Bu meydan Peygamberi bir meydandır. Bu meydan teslimiyetini defalarca ispat etmiştir. Ve

hem de sadece Nisan ayında değil, arada başka şeyleri de ortaya koyarak Diyarbakır,
Muhammedi bir şehir olduğunu ortaya koymuştur."
Program Alimler Cemiyeti Başkanı Molla Enver Kılıçaslan'ın yaptığı dua ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6841.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Hilal-Der Kutlu Doğum Programını
Suriyelilerle Yaptı
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu’nun Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine bir yenisi daha
eklendi. Platformun üyesi olan Hilal Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneği (HİLALDER) özellikle Eskişehir Bağları mevkiinde ikamet eden Suriyeli Muhacirlere yaptığı insani
ve kültürel yardımlarla tanınıyor.
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Şehrimizde ikamet eden Suriyeli kardeşlerimizin Kayseri halkıyla kaynaşmasını artırması ve
Peygamber sevgisiyle beraber Ensar Muhacir kardeşliğinin günümüzde de tesis edilmesini
hedefleyen program yoğun katılımla gerçekleşti.
20 Nisan Pazar günü HİLAL-DER’in organize ettiği program, Eskişehirbağları Boydak
Camii’nde öğle namazından sonra yapıldı. Programda Suriyeli çocuklardan ve gençlerden
oluşan koro ilahiler söylendi. Aynı zamanda Suriyeli bir alim; Suriyelilerin çocuklarını güzel
bir şekilde yetiştirmelerini tavsiye etti. Savaş sebebiyle çocukların uzun süre eğitimsiz
kaldıktan sonra nasıl eğitim verileceğini anlattı. Eskişehirbağları Karamercan İmam Hatip
Ortaokulu’nda öğleden sonra Suriyeli çocuklar için eğitim veren okula çocuklarını
göndermelerini rica etti.
Sonra Kayseri İl Müftülüğünden İbrahim Halil Erdoğan hoca arapça konuşma yaptı. Bu
konuşmada Suriyelilerin zor durumlarda kalmalarına rağmen , zorluklara sabretmelerini
tavsiye etti. Hilal Derneği’nden Celil Tekcan ise yaptığı konuşmada; Ensar Muhacir
kardeşliğine vurgu yaptı ve şöyle sordu: “Biz Türkiye halkı olarak sizin dünyalık işlerinize
yardım ediyoruz, sizler ise bizim ahiretimize yardımcı oluyorsunuz, o halde hangi yardım
daha büyüktür?”
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde arapça öğreten bir Suriyeli hoca, mülteci
Suriyelilere Peygamberimizin dönemindeki muhacirler gibi olmalarını tavsiye ederek,
Türkiye Hükümetine ve halkına yardımlarından dolayı teşekkür etti. Akabinde Suriyeliler için
açılan okulun Suriyeli müdürü ise; Türk yetkililerine bu okulu açtıkları için teşekkür ederek
eğitim planını ve hedeflerini anlattı. Programın sonunda Suriye ve tüm Ümmeti Muhammed
için dua edildi. Bununla beraber caminin içerisinde Suriyelilere hediye olarak Kuran-ı Kerim
dağıtılıp, kandil şekeri ve tatlı ikram edilerek çocuklara da oyuncaklar dağıtıldı.
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6842.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

“Okullarımızda Anlatılan Ütopyalar, Birer
Sapmadır”
Araştırmacı-yazar Dursun Çiçek, “Uluslararası Öğrenciler Akademisi”nde, Üstad Necip
Fazıl’ı anlattı. Çiçek, bugün okullarımızda bir cennet ve ütopya olarak anlatılan Rönesans ve
Reform gibi aydınlanma hareketlerine, Necip Fazıl’ın, dünya geleneğinden birer sapma olarak
gördüğünü söyledi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği
akademinin 4. Hafta konukları Yrd. Doç. Dr. Ali Aslan, Araştırma görevlisi M. Hüseyin
Mercan ve araştırmacı/yazar Dursun Çiçek oldu.
“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 1923’te girdi!”
Cuma günü gerçekleşen seminerde konuşan Yrd. Doç. Dr. Ali Aslan, Avrupa Birliği’nin
zannedildiği gibi Avrupa ülkeleri arasında yaşanan savaşlara son vermek isteğinden dolayı
kurulmadığını söyledi. Asıl amacın ise Avrupa’nın dünyadaki yerini kaybetmesi nedeniyle bu
birliğe gidildiğini kaydetti.
Aslan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aslında 1923 yılında girdiğini, Çünkü Avrupa
Birliği’ne girmenin aslında modernleşmek olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne fiilen girmesinin de girmesi imkansız olduğunu belirtti.
“Türk dış politikasının 5 evresi”
Cumartesi günkü konuşmacılardan Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı M. Hüseyin Mercan
da; ‘Türk Dış Politikasının Temel Parametlerin’ni anlattı. ‘Dış politika devletlerin var
olabilmesi için gerçekleştirdiği tüm çabalardır’ diyen Mercan, dış politikayı artık bir devletin
bir diğer devletle olan ilişkisi olarak tanımlayamayacağımızı söyledi. Mercan, dış politikanın
klasik bir diplomasiyle elçilikler açarak ülkelerin temsil edilmesi olmadığını belirterek;
“Mesela Suriye olaylarından sonra Türkiye büyükelçiliklerini geri çağırdı. Türkiye uçakları
Suriye üzerinden uçamıyor. Ancak Türkiye’nin Suriye dış politikası bitmedi” dedi.
Türkiye dış politikasının tarihsel olarak 5 evrede incelenebileceğini vurgulayan Mercan, bu
evreleri şöyle açıkladı;
“Tek partili dönemin hüküm sürdüğü 1. evrede (1923-1946) teba kavramı ortadan kalkarak,
vatandaşlık kavramı hayatımıza giriyor. Bu yüzden her şey yeniden kurgulanıyor.
2. evrede (1946-1947) ise çok partili hayata geçiliyor. 1950’lilerle beraber dış politikada
Avrupa devreden çıkıyor yerine Amerikanlaşma politikası başlıyor. Bu dönemde kimliğimizi
inşaa edemiyoruz.
3. evre (1967-1990): Bu dönem bir uyanış söz konusu… Kıbrıs olaylarının yaşandığı bu
dönemde Kıbrıs’a girilmesi gündeme geliyor. Amerikan Başkanı Jhonson, Türk hükümetine
sert bir mektup göndererek, kesinlikle Kıbrıs’a girilmemesi gerektiğini söylüyor. Mektup
basına sızınca büyük bir tepki çekiyor. Türkiye bu olaydan sonra yeni adımlar atıyor. Bu
süreçte Ortadoğu ülkelerin yakınlaşılarak İsrail kınanıyor. İran’da 1979’da İslam devrimi

yaşanınca Türkiye ve Ortadoğu yeniden şekilleniyor. İran, ABD karşı yapılanınca, bu kez de
ABD müttefik olarak Türkiye’yi seçiyor. Türkiye’de 1980 darbesi yapılıyor ve bununla
birlikte Amerikancı bir yapı oluşturuluyor.
4. evre (1990-2000): Sovyetlerin çökmesiyle Türkiye önemli bir rol sütleniyor ve İsrail ile
stratejik ortaklık kuruyor.”
Mercan 5. evre olan 2000 yılından günümüze gelinen süreci ise gelecek hafta anlatacağını
söyledi.
“Okullarımızda anlatılan ütopyalar birer sapmadır”
Haftanın son konuşmacısı araştırmacı-yazar Dursun Çiçek ise, konuşmasında Necip Fazıl
Kısakürek’e yer verdi. Çiçek, Necip Fazıl’ın, batının putlaştırıldığı ve doğulunun kendinden
utandığı bir dönemde Büyük Doğu dediğini hatırlatarak; “Necip Fazıl, gururla ben yobazım,
ben Müslümanım, demeyi öğretmiş insandır. Necip Fazıl kavramlara ruh giydirmiştir. Bunu
söylerken de ezbere söylemiyorum.
Necip Fazıl’a göre dünya, geleneğinden iki defa sapmıştır. Bunlar bugün okullarımızda bir
cennet ve ütopya olarak anlatılan Rönesans ve Reform gibi aydınlanma hareketleridir”
şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6843.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Siyasette M.H. P. Şiirde Nâzım Hikmet
M. Celal Fedai
24 Nisan 2014, 14:32

Siyasette M.H. P.’nin kaderiyle şiirde Nâzım Hikmet’in kaderinin benzeşmesi üzerine kafa
yormanın siyasilere de şairlere de faydası olacağı düşüncesindeyim. Düşüncesindeyim ama ne
M.H. P.’nin gündelik olaylara gömülmüş siyasîlerinde ne de günün zevklerine kendini teslim
etmiş zamane şairlerinde böyle bir “kafa yorma” emaresi görünüyor. Şairler bildiğiniz gibi…
Birkaç istisna dışında hemen hepsi şiiri sıkı ilişkilerle yürüyen bir alış veriş farsı zannediyor.
Siyasetten şiire geçmiş bir yaklaşım biçimi bu. Siyaset için doğru belki ama şiir için çok
yanlış. M.H. P.’li siyasîlerse, şiirselmiş gibi görünen ama gerçekte düzyazı geliştirememekle
ilişkilendirilebilecek bir naiflik içinde dünyayı algılamaya çalışıyorlar. Şiir tarihinde bu
durumun bir karşılığı varsa da siyaset tarihindeki karşılığı, bizzat savunulan şeyi bilmemekle
derinden ilgilidir. M.H.P., bugün bu haliyle şair Nâzım Hikmet’in kaderine doğru gidiyor.
Günümüz şairlerinin halleriniyse önümüzde Nâzım Hikmet varken konuşmak olmaz.
Nâzım Hikmet’in, çoğumuzun bildiği Davet şiirinden şu meşhur dizeleri hele bir
anımsayalım:
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Hemen her çevreden Türkiyeli, şair Nâzım’ın bu “davet”ine sıcak baktı. Oysa kısrak başı olan
Anadolu ne kadar bizimse kısrağın vaktiyle gittiği yerler de geri de kalan gövdesi de hiç

olmazsa düşsel olarak bizimdi. Daryuş Şayegân’ın deyişiyle kaçtığımız “tarihi kaderi”mizdi
bu bizim. Tüm Müslüman’lar gibi biz Türkiyeliler de bu kaderden uzak düşmüştük. Bugün
kısrağın başından ibaret olmamız, kadere tersti. Nitekim o kısrağın başı son yüz yıldır
Bosna’yla, Kosova’yla, Bulgaristan’la, Kafkasya’yla, Suriye’yle, Mısır’la ağrıyıp durur tabir
caizse. Nâzım Hikmet’in komünist enternasyonalizminin bu duyguyu anlaması beklenemez.
Sadece o mu? Türk siyasi tarihinde sol yelpazede yer alan hemen hiçbir çizgi bu “tarihi
kaderi” anlayamamıştır. Türk solu Rusya’ya öyle tapmıştır ki Tanrı’sı hayali olmuş ama fark
edememiştir. 1944’de Kırım Tatar’larını Özbekistan, Sibirya yollarında katleden Stalin’e ne o
günlerin sosyalistlerinden ne de sonradan gelenlerden bir tepki vardır. Kırım Tatarları,
sürgüne gönderilmesi Rus bürokrasisince unutulan iki köyün gemiyle nakledilecekleri
yalanıyla gemiler batırılmak suretiyle Karadeniz’de boğdurulduğunu anlatırlar. Bu anlatılan
ya da başka anlatılanlar… Hiçbiri hâlâ Türk solunu ilgilendirmez. “Tarihi kaderi”mize
kayıtsızlık, Türk solunun yedinci okudur adeta. Bugünün M.H. P.’sinin de aynı duruma
kendini düşürmesi, düzyazı olamayan şiirsellikle ilgilidir. Şiirde yer bulsa bile siyasette kendi
yerini bulamaz. Ve kolayca manipüle edilir.
M.H. P.’nin bugün başına gelecek olan da bu gidişle budur: C.H.P. tarafından manipüle
edilmek. Nâzım Hikmet’le benzeşen kaderi bu olacaktır böyle giderse. Şair Nâzım Hikmet,
Rusya’daki ömrünün parti tarafından spekülatif bir tarzda kurgulandığının bal gibi
farkındaydı. Lakin nâçârdı. Yapacağı şeylerin en insanisi, sahici olanı, memleketini
özlemekti. O da kendi yolunun bir samimisi olarak bu duyguyla ömrünün son demlerini
gurbette geçirdi. 1960’lar Türkiye’sinde şiir kitapları yeniden basıldığında günün şairleri onun
hafife aldılar. “Onun şiiri mutluluk getirmedi” dediler. “Acılarla doludur” dediler. 1970’ler
boyunca manipüle edilen Nâzım Hikmet şiiri, 1990’larda romantik bir edayla yeniden
keşfedildi. 2010’a geldiğimizdeyse artık şiirini, ömrü boyunca karşı durduğu büyük
sermayeye bağlı bir yayınevi olan YKY basıyordu. Nasıl kaderse, bu olmuştu. Ya sermaye
çok uyanıktı ya Nâzım Hikmet’in şiiri burjuvalara sesleniyordu ya da şairinin okuru onu kendi
kaderine bırakmamış, kendi seviyelerine çekmişti.
Bence hiçbiri değildir. Gerçek şudur: Türkiye’de İslam karşıtlığı söz konusuysa, sosyalistlerle
kapitalistler pek güzel anlaşırlar. Türkiye’nin “tarihi kaderi”ne dönmesini bu iki grup da
istemez. Çünkü aksi olursa, iki grubunda kendilerini bağladıkları hazları eksilir. Bugün
sosyalist şair, yazarların hemen hepsinin kitaplarını büyük sermeye yayınevleri sahiplenmiştir.
Müslüman yazar, şairleriyle kendileri gibi düşünenler bile sahiplenmez. Müslüman şair,
Zarifoğlu’nun anlattığı bozkırdaki “Ardıç Ağacı” gibidir. Bir ardıç kuşu tohumlar ancak onu.
Kapitalistler İslam karşıtlığı noktasında sosyalistleri yanlarına çekmekte kar buldular. “Tarihi
kaderi”ne dönme emareleri gösteren bir Türkiye kabul edilemezdi.
M.H.P., bu anlatılanların neresindedir bugün? Nâzım Hikmet’i kolayca manipüle eden
sermaye gibi C.H.P. de M.H. P.’yi manipüle etmektedir. Az kalmıştır ülkücülerin de
solcularla aynı niyetle meydanları doldurmasına. Ankara adayı Mansur Yavaş, bir kişinin bile
burnunun kanamasını kendi belediye başkanlığına tercih etmeyeceğini söylemekle doğru bir
tavrı sergiledi. Oysa Kılıçdaroğlu, aynı meselede YSK’yı ablukaya alan gençlere övgüler
yağdırdı. Yavaş’ın hâlâ koruduğu aklıselim, M.H. P.’ye umarım hâkim olur. Artık bir M.H.
P.’li olmamasına karşın, ondaki bu tavrın, 1980 öncesi günleri unutmak üzere olan
başkalarına örnek olması gerekir. Yoksa Kürt, Arap, Çerkes, Laz kardeşlerine ortak “tarihi
kaderi”miz için yaklaşması gereken M.H.P., kendini var ettiğini iddia ede geldiği şeylerden
kopmuş olur.
Şair Nâzım Hikmet’in “davet”inin samimi olup olmadığını sorgulamaktan çok, “davete icabet
etmenin gereği”yle ilgili olmalı, diye düşünüyorum.
Davet edildiğimiz yerde kaderimiz devrededir.
Oysa M.H.P., bir yere davet edilmiyor, apaçık bir pusuya düşürülüyor.
Başbakan’a karşı olmanın birçok nedenini kendilerince izah edebilirler

ama kendilerini meydanlara çekmeye çalışan C.H.P.’nin pususuna gelmeyi kimseye
anlatamazlar.
Tıpkı kitaplarını sermayeye teslim ettikleri Nâzım Hikmet’e varislerinin bunu izah
edemeyeceği gibi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6844.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Hayırsever Vahdi Orhan İle (zenginleştirilmiş
Kütüphane Protokolu İmzalandı
“Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası “dahilinde Kayseri Valiliği ile Vahdi Orhan Zkütüphane yapım protokolü imzalandı.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmazın makamında
gerçekleşen protokol imzalama törenine Vin Yapı İnşaat Taahhüt...
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“Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası “dahilinde Kayseri Valiliği ile Vahdi Orhan Zkütüphane yapım protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmazın makamında gerçekleşen protokol imzalama törenine
Vin Yapı İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. adına Vahdi Orhan katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen
Z(Zenginleştirilmiş)-kütüphanesi Hayırsever Vahdi Orhan tarafından Kayseri Anadolu
Lisesine yaptırılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz protokol imzalama töreninde yaptığı açıklamada “
Kütüphanelerin, velilerin ve öğrencilerin mümkün olduğunca rahat şekilde yararlanacağı,
binaların en kolay ve rahat yerinde, sürekli kullanıma sunulacağı bir yerde olmasını istiyoruz.
Z- kütüphane ile bilgisayarları, kitapları bir araya getirdik ve bu yerleri sürekli açık kalacak
şekilde tasarladık, bu amaçla toplumda ve öğrencilerimizde okuma alışkanlığını kazandırmayı
hedefliyoruz ” dedi.
Kayseri Anadolu Lisesine yapılacak olan Z Kütüphane 2014 yılında tamamlanacak, Vahdi
Orhan ismi verilecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6845.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Sahabiye’de Yangın Paniği
Sahabiye Mahallesi Çiğdem Sokağ’ında yer alan bir apartmanda çıkan yangın kısa süreli
paniğe yol açtı.
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Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesi’ne bağlı Sahabiye Mahallesi
Çiğdem Sokağı’nda yer alan bir apartmanda havalandırma boşluğuna atılan sigara izmariti
yangına sebep oldu. Kısa süreli bir paniğe neden olan yangına mahalle sakinlerinin ihbarı
üzerine itfaiye arabaları anında müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken herhangi bir
can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6846.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Her İnsanın Unvanı Yok
Her insanın bir ismi vardır. Hatta isimsiz bir varlık yok. İnsan kendisine ebeveyni tarafından
verilen ad ile hayata gözlerini açar. Bu ad ona verilirken kimse ona fikrini sormaz. Ve çok
isim ebeveynin içinde kalan bir ukdesi, bir özlemi veya bir kahramanı sonucu
verilmiştir/alınmıştır.
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Kendi inanç, örf, adet ve tarih bağlamında genelde tüm isimler güzeldir. Ve isim bir aidiyet ve
aynı zamanda bir kimliktir. İsimsiz insan ve isimsiz eşya yok. Tanınmak ve tanımak için şart.
Ama her insanın unvanı yok. Bazılarının var; iyilikte ve kötülükte ileri olanların. Herkes
unvan sahibi değil. Çok insan ebeveynlerinin kendilerine verdikleri isimle hayata gözlerini
açar ve onunla hayata gözlerini kapar. Yani ölür. İsim gibi; unvanı anneler ve babalar
ver(e)mez. Onu bazen Allah ve peygamber, bazen olaylar, çevre ve tarih verir.
Müspet anlamda unvan/lakap almadan hayata veda etmek hoş bir şey değil. Sanki bu hal;
amaçsız, gayesiz ve hedefsiz kimselerin; edilgen ve pasif insanların halidir. Çünkü bireyler
kendilerine verilen isimler çerçevesinde bir hayat yaşamazlar. Adamın adı Zeki olabilir ama

hiçte zeki değildir. Bayanın ismi Şerife olabilir ama yaşantısı hiçte şerefli olmayabilir.
Dolayısıyla isim karakter değildir. Ama unvan karakterdir.
Kur’an ve sünnet bazı kadın ve erkeklere unvan vermiştir. Hatta peygamberleri isimleri yerine
unvanları ile kitaba konu kılmıştır. Salih ve saliha kimseleri unvan ile anarken, aynı zamanda
fasık, zalim ve kâfir kimselere de unvan vermiştir. Çünkü unvanın öğreticiliği vardır. İsim
unutulabilir ama unvan hep göz önünde, hep önde ve sahip olduğu karakterin sembolüdür.
Unvanın Kötüsü
Nemrut bir unvan. Firavun da öyle. Bu ikilinin adlarını meraklıları hariç kimseler bilmez.
İkisinin de ortak yönü vardır; çocukları beşiklerinde öldüren katil. Çocuk katilleri; İbrahim ve
Musa’lar doğmasın diye… En yakında büyüyen ve korunan iki çocuk; zalimleri can
evlerinden vursun diye. Askerleri ateş ve su olan; İbrahim ve Musa (as).
Ebu Cehil, Kureyş’in ileri gelen yöneticilerinden biri. Ebu Cehil bir unvan. Onun asıl adını
bilen kaç kişidir. Asıl adı Amr b. Hişâm el-Muğira olup önceleri Ebu'l-Hakem künyesiyle
anılırken, Müslümanlar tarafından Ebû Cehil (cehaletin babası) olarak adlandırılmıştır.
Mekke'deki Kureyş kabilesinin Mahzum oğulları boyuna mensup olup Mekkeliler arasında
saygın bir konumu vardır.
Mekke’deki diğer kâfirler bu unvanı alamadılar. Çünkü küfrün kıvrak zekâsı, teorisyeni ve
pratiği açısından; Amr b. Hişâm el-Muğira hep en öndeydi ve bu unvanı kazandı: cehaletin
babası/ Ebu Cehil.
Son nebi (s) ile aynı yaşlarda olan Ebu Cehil, ilk anlarından itibaren İslâm'a hep karşı çıkmış,
Peygamber efendimize ve özellikle güçsüz Müslümanlara var gücüyle düşmanlık göstermiş
ve işkence etmiştir.
İslâm'ın ilk iki şehidinden biri olan Ammar b. Yasir'in annesi Sümeyye, İslâm düşmanı Ebu
Cehil tarafından işkence ile öldürülmüştür. Hayatı boyunca İslâm'a karşı tüm faaliyetlerde
başı çeken Ebu Cehil, Müslümanların açlıktan dolayı ölümle karşı karşıya kaldıkları boykot
uygulamasını şiddetle takip etmiş, boykotun kaldırılmasına karşı çıkmıştır. Hz. Peygamber'in
hicretinden kısa bir süre önce Dâru'n-Nedve’de yapılan toplantıda her kabileden seçilecek
birer suikastçının oluşturduğu bir suikastçı tim tarafından son nebinin (s) öldürülmesi planını
uygulamaya
koymuştur.
Ebû Leheb, peygamber amcası da olsa peygambere karşı gelenlere verilen unvan; alev
babası. Kureyş eşrafından ve Peygamber (s) amcası olan Ebû Leheb'in asıl adı, Abdüluzzâ b.
Abdulmuttalib b. Hâşim'dir. Onun için "Alev babası" (yani cehennemlik) manasına gelen Ebu
Leheb unvanı Müslümanlar tarafından kullanıldığı gibi Allah’da (cc) onu bu unvanla
Kur’an’a ve tarihe konu etmiştir.
Kendisi, Hz. Peygamber'e ve güçsüz Müslümanlara zulmeder, karısı Ümmü Cemil binti Harb
da Resulullah'ın geçeceği yollara dikenler atardı. Peygamber efendimiz, "Emrolunduğunu
açık açık anlat!" (Hicr/94) ayeti nâzil olunca Safa tepesine çıkarak Mekkelileri uyarmıştı. Bu
sırada Ebû Leheb yerden bir çakıl alarak Hz. Peygamber'e fırlatmış ve "Kahrolasıca (tebben
lek)! Bizi bunun için mi topladın?" demişti. Bunun üzerine Tebbet Suresi indi: ve ona “Ebi
Leheb” unvanını verdi.
Unvanın İyisi
İdris (a), Annesinin koyduğu ad ile Kur’an’da anılmayan ve unvanı ile Allah’ın (cc) onore
ettiği peygamber; İdris (a). Tefsircilerin belirttiğine göre, İdris asıl adı Uhnûh olup Hz.
Nuh'un üçüncü batından dedesidir. Hz. Şît'ten sonra kendisine otuz sayfa vahiy indirile rek
peygamberlik görevi verilmiştir. Semavi inançlardaki ortak rivayet ve inanışa göre İdris
ilmin, medeniyetin ve aklî sistemlerin ilk kurucusudur. "Remil ilmî, hey'et, nücûrn, hesap,
tıp, nebatların sırları, garip sanatlar, yazı yazmak, dikiş dikmek, terazi kullanmak gibi meslek
ve sanatları İdris icat etmiştir. Sahifelerinde semavî sırlar, ruhanîlere hükmetmenin
yöntemleri, varlıkların özellikleri gibi konulara dair bilgiler vardı. Çok sayıda talebesi olan
İdrîs demiri keşfedip ondan aletler yapmış, ziraatı geliştirmiş, deri ve kumaşlardan elbise

dikmiştir" İdris ismi Arapça “drs” kökünden türemiştir; çok ders yapan ve çok kitap okuyan
anlamına gelmektedir.
Uhnûh değil İdris Allah öyle tesmiye etmiş. Çünkü o müderris, ehli ilim, ehli irfan, ehli
fen, ehli zanaat ilh…
Âsiye, Şirke, zulme ve küfre karşı isyanın kadim adı; Asiye. Bir unvandır Asiye, isim değil.
Firavun‘un eşi Asiye ve İmran kızı Meryem; Asiye bu iki isimden biri. Direnen iman ve köklü
güzel ahlakın doruğuna yükselen iki hanım. Bu iki isim o günden bugüne ve kıyamete kadar
insanların dilinden düşmeyecek. Çünkü “Allah, iman edenlere de Firavun‘un karısını misal
veriyor...” Küfür ve isyanın ortam ve şartlarının en amansız döneminde küfür/şirk kokan bir
sarayda ve maddî imkânların en çarpıcı ve göz kamaştırıcı ihtişamı içinde, imtihanın her
çeşidiyle karşı karşıya kalan; Asiye. Ama tüm bunlara isyan (Asiye).
Kur’an-ı Kerimde
“Firavun‘un karısı”, hadislerde ise “Firavun’un eşi Asiye” olarak anılmaktadır.
21.yy.da unvan
Adı ne olursa olsun şirk sistemleri maddi kariyer/unvanları birer tapınak haline getirmektedir.
Şehvet ve şöhret eksenli unvanları elde etmek için harcanan hayatlar, hiçte azımsanacak kadar
değil. Mesleki unvanlar söz konusu olabilir. Ama onlar manevi dünyayı yok sayarak elde
edilmemeli.
Çünkü unvanın öğreticiliği vardır. İsim unutulabilir ama unvan hep göz önünde, hep önde ve
sahip olduğu karakterin sembolüdür.
Bir unvan olmalı ama iyisi…
Furkan Yılmaz ALTUNÖZ yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6847.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Dünya Çocukları Karate Turnuvasında
Şampiyon Gülbahar Gözütok Oldu
Bu yıl beşincisi organize edilen 23 Nisan Dünya Çocukları Karate Turnuvası sona erdi. Üç
gün süren organizasyonda 18 ilden yaklaşık bin 500 sporcu tatami minderinde ter
döktü.Türkiye Karate Federasyonu'nun 2009 yılında hayata geçirdiği...
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Bu yıl beşincisi organize edilen 23 Nisan Dünya Çocukları Karate Turnuvası sona erdi. Üç
gün süren organizasyonda 18 ilden yaklaşık bin 500 sporcu tatami minderinde ter döktü.
Türkiye Karate Federasyonu'nun 2009 yılında hayata geçirdiği ve altyapıdaki önemli
organizasyonları arasında yer alan 23 Nisan Dünya Çocukları Karate Turnuvası 'nın beşincisi,
18-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul 'da yapıldı. Üç gün süren turnuvaya, Bağcılar Olimpik
Spor Salonu ev sahipliği yaparken, organizasyonda 2000 ile 2007 arası doğumlu sporcular
dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Turnuvada Kayseri'yi temsil eden Milli sporcu Gülbahar Gözütok oldukça başarılı maçlar
çıkarttı. 2002 doğumlu milli sporcu üst düzey performansını 47 kg da altın madalya alarak
taçlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6848.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Makaralı Yay Yıldız Bayan Takımımız Türkiye
Şampiyonu
Okçuluk Federasyonunun 2014 yılı Faaliyet Programında yer alan Gençler-Yıldızlar Türkiye
Şampiyonası Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirildi.Genç - Yıldız Milli
Takım seçmesi niteliğinde olan Şampiyonada Merve Solakça,...
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Okçuluk Federasyonunun 2014 yılı Faaliyet Programında yer alan Gençler-Yıldızlar Türkiye
Şampiyonası Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirildi.
Genç - Yıldız Milli Takım seçmesi niteliğinde olan Şampiyonada Merve Solakça, Ecem
Cansu Coşkun ve Gizem Elmaağaçlı 'dan oluşan makaralı yay yıldız bayan takımı üst
düzeyde bir performans göstererek Türkiye Şampiyonu oldu. Sporculardan Ecem Cansu
Coşkun makaralı yay genç bayanlar kategorisinde Türkiye 2. 'si , Furkan Dernekli makaralı
yay yıldız erkekler kategorisinde Türkiye 3. 'sü oldu.
Şampiyona sonunda; Ecem Cansu Coşkun makaralı yay genç bayanlar kategorisinde, Furkan
Dernekli makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde, Merve Solakça makaralı yay yıldız
bayanlar kategorisinde ve Osman Eşkici klasik yay genç erkekler kategorisinde Gençler Yıldızlar Milli Takım Aday Kadrosuna seçildi. Aday kadroya seçilen sporcular Antalya 'da
yarışmaya devam ederek Milli Takım Kadrosunda yer almak için ter dökecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6849.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Hes Kablo Hannover Messe Endüstri Fuarına
Katıldı
Uluslararası sanayi ve endüstri fuarları arasında en prestijli organizasyon olan ve her yıl
Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen Hannover Messe Endüstri Fuarı’na katılan Hes
Kablo, ürünlerini dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerle...

25 Nisan 2014 Cuma 12:40
Uluslararası sanayi ve endüstri fuarları arasında en prestijli organizasyon olan ve her yıl
Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen Hannover Messe Endüstri Fuarı’na katılan Hes
Kablo, ürünlerini dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerle buluşturdu. 65 ülkeden 5 bin
katılımcı ile gerçekleşen fuar kapsamında Hes Kablo temsilcileri, çalışmaya devam ettiği ve
çalışmayı hedeflediği müşteriler ile birebir görüşmelerde bulundu.Türkiye’nin en büyük kablo
üreticisi Hes Kablo, bu yıl 7-11 Nisan 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover
kentinde düzenlenen uluslararası sanayi ve endüstri fuarları arasında en prestijli organizasyon
olan Hannover Messe Endüstri Fuar’ına katıldı.Almanya'nın Hannover kentinde her yıl
düzenlenen ve sanayi otomasyonu, yenilenebilir enerji, enerji verimliliğinin arttırılması
çalışmaları, tedarik ve hizmet konularında uluslararası çözüm ortaklarını buluşturan Hannover
Messe Endüstri Fuarı’nda Hes Kablo temsilcileri ürünlerini tüm dünyadan ziyaretçiler ile
buluşturdu. Bu yıl 65 ülkeden 5 bin katılımcı firma ile düzenlenen fuar kapsamında 100
ülkeden 180 bin kişi sanayi ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
Yurtiçi büyüklüğünün yanı sıra bugün 125 ülkede 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren
Hes Kablo, fuar kapsamında firma ve ürün bilgilerini ziyaretçiler ile paylaşma fırsatı buldu.
Hes Kablo, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kuzey Afrika, Orta Doğu, Arap Yarımadası,
Latin Amerika’dan 100’ e yakın firma, şahıs ve kurumu standında ağırladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6850.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Niğde Heyeti Heyeti Deneyim İçin Kayseri'de
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve beraberindeki heyet Kayseri'yi ziyaret ederek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Belediye Başkanı Akdoğan
seçimler sonrası ilk ziyaretlerini tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak...
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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve beraberindeki heyet Kayseri'yi ziyaret ederek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Belediye Başkanı Akdoğan
seçimler sonrası ilk ziyaretlerini tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak için Başkan
Özhaseki'ye yaptıklarını belirtti. Başkan Özhaseki de şehirleri büyütmenin yolları hakkında
açıklamalar yaptı.
Kayseri'yi ziyaret eden Niğde heyetinde, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın yanı sıra
AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, merkez ilçe başkanı, AK Parti Kadın Kolları
Başkanı ve belediye meclis üyeleri yer aldı. Niğde heyeti ile bir süre görüşen Başkan Mehmet
Özhaseki, Anadolu'daki hemen hemen tüm illerin sıkıntıda olduğunu ve küçüldüklerini
söyledi. Başkan Özhaseki, "Bazı illerin avantajları var; ama bizim gibi vilayetlerin sadece
insan avantajı var. Şehirlerde özel bir gayretle ortaya çıkıp büyük projeler yapıyorsanız
şehirler gelişiyor ve büyüyor. Yoksa yerinde sayıyor veya geriliyor. İnşallah iyi işler yaparız
ve bu vesileyle şehirlerimizi büyütürüz" dedi.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en
başarılı belediyelerden birisi olduğunu belirterek, "Sizi tebrik ediyoruz. İlk ziyaretimizi
Kayseri Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirmek, deneyim paylaşımı noktasında sizlerle
beraber olmak istedik" diye konuştu.
Niğde Belediye Başkanı Akdoğan'ın şehri büyütmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin
sorusu üzerine her şehrin öncelikle ciddi bir çalıştay yapması gerektiğini vurgulayan Başkan
Özhaseki, "Bu çalıştaya Niğde'de söz söyleyebilecek herkesi davet etmek gerekir. Niğde'nin
avantajları nedir, dezavantajları nedir, uzun bir çalışmayla ortaya çıkar. İnsanlar bir şehirde ne
ararlar veya neden göç ederler işte o çalışmada bunların ortaya çıkması ve bu doğrultuda
çalışma yapılması gerekir" dedi.
Ziyarette ayrıca her iki başkan tarafından karşılıklı hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6851.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Temizlik İşlerinde Çalışanlara Yazlık Giyim Ve
Melbusat
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Temizlik
İşlerinde çalışan tüm personel için yazlık elbise ve melbusat alınarak dağıtımın
tamamlandığını söyledi.İşçi Ve İş Güvenliğine Önem Veriyoruz…520...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Temizlik
İşlerinde çalışan tüm personel için yazlık elbise ve melbusat alınarak dağıtımın
tamamlandığını söyledi.

İşçi Ve İş Güvenliğine Önem Veriyoruz…
520 bin nüfusu ile Kayseri ilinin yarısına hizmet verdiklerini ve Kayserililerin her sabah temiz
bir çevrede güne başladıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi
Belediyesi çevre ve halk sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle çarşı ve alış verişinin
merkezi olan Melikgazi’de 520 nüfusu ile her gün temizlik yapılmakta ve çöpler düzenli
toplanmaktadır. Her gün ilçe sınırları içerisinde 15 bin adet çöp konteynırından çöpler
alınmaktadır. 45 araç ile 2 verdiya halinde çöpler, çöp toplama merkeznei taşınmaktadır. En
önemlisi ise günde 500 ton çöp toplanmaktadır. Bunun yanında ayrıştırılmış çöp, atık yağ, pil
toplama, araç lastiği toplama gibi özellikli çöp toplama sistemini uyguluyoruz. Bu durum,
bizim çevre ve halk sağlığına verdiğimiz önemin bir ifadesidir “ dedi.
Yazlık Elbise, Pantolon, Yelek, Gömlek, Ayakkabı, Maske ve Eldiven…
Temizlik işlerinde çalışanlara 134 işçiye yazlık iş elbisesi, pantolon, ikazlı yelek, gömlek,
ayakkabı, maske ve iş eldiveni verildiğini kaydeden Dr. Memduh Büyükkılıç, ihale ile alınan
melbusatların TSE belgeli olduğunu ve tamamının dağıtımının tamamlandığını da sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6852.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri’de “ifade Özgürlüğü” Çalıştayı
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “İfade Özgürlüğü
Kapsamında Toplantı, Gösteri Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Haklarının Kullanılması ile
İlgili Mülki İdare Amirlerinde ve Kolluk...
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İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “İfade Özgürlüğü
Kapsamında Toplantı, Gösteri Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Haklarının Kullanılması ile
İlgili Mülki İdare Amirlerinde ve Kolluk Görevlilerinde Farkındalığın Artırılması Projesi”
kapsamındaki çalıştayların yedincisi Kayseri’de düzenlendi.Vali Yardımcıları, İlçe
Kaymakamları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatı kolluk personelinin katıldığı çalıştay ile
mülki idare amirleri ve kolluk personelinin uygulamada sınırlayıcı yetkilerini kullanırken
yasallık ve meşruiyet arasındaki dengeyi gözetme hususunda farkındalıkların artırılması ve
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun insan hakları alanında teftiş kapasitesinin geliştirilmesi
hedefleniyor.Gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması haklarının sağlıklı bir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla Mülkiye Müfettişi Harun Öksüz’ün projenin temel hedef ve
amaçlarını içeren sunumunun ardından, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Çevik tarafından proje
kapsamında 5 ilde yapılan yüz yüze çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular paylaşıldı.
Çalıştayın devamında ise Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Hakimi Selim
Doğanay tarafından toplumsal olaylar ile ilgili AİHM kararları değerlendirildi. Prof. Dr.
Turgut Göksu’nun toplumsal olayların yönetimini etkileyen temel faktörler anlatmasının
ardından genel değerlendirmeler yapılarak katılımcıların görüşü alındı.

Çalıştayın sonuç bölümünde, Türkiye’nin önde gelen siyasi hedeflerinden biri olan insan
haklarının korunması ve güçlendirilmesi amacına katkı sağlayacak proje kapsamında, seçilen
8 pilot ildeki çalıştayların tamamlanmasının ardından toplumsal olayların yönetilmesi ile ilgili
sürecin ayrıntılı bir rapor ile değerlendirileceği vurgulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6853.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Hızlı Okuma Kursları Okuma Hızını İki Üç
Katına Çıkartıyor
Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, 18 okulda 509 öğretmen ve
bin 200 öğrencinin hızlı okuma kursunu başarı ile tamamladığını söyledi.Melikgazi İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, Erciyes DEHA Hızlı Okuma...
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Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, 18 okulda 509 öğretmen ve
bin 200 öğrencinin hızlı okuma kursunu başarı ile tamamladığını söyledi.Melikgazi İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen, Erciyes DEHA Hızlı Okuma ekibi ile bir toplantı
düzenleyerek, ilçede öğretmen ve öğrencilere yönelik uyguladıkları hızlı okuma çalışmalarını
değerlendirdi. Erciyes DEHA Hızlı Okuma Ekibi’nin gayretli çalışmaları gerek Melikgazi’de
gerekse Kayseri genelindeki başarılarının gurur verici olduğunu ifade eden Dikmen, “Erciyes
DEHA Hızlı Okuma Ekibi ilkokul seviyesine uygun hazırladıkları kitapla öğretmen ve
öğrencilere hızlı okuma becerisini kazandırdılar, üstelik noterle de belgelediler. İlçemizde 18
okulda 509 öğretmen ve bin 200 öğrenci hızlı okuma kursunu başarı ile tamamladı. Hızlı
Okuma Ekibi Koordinatörü İdris Doğan hızlı okuma konusunda projeden bahsetti ve proje
hoşumuza gitti ve uyguladık. Bu çalışmasının ilkokul öğretmenlerine uygulanmasını
düşündük ve bugüne kadar 509 öğretmen bu kurslara katıldı ve belge aldı. Bütün
öğretmenlerimizin bu kurstan faydalanmasını düşündük. Bunun için 2014- 2015 öğretim
yılından itibaren hızlı okuma projesi olarak uygulamaya karar verdik” dedi.Hızlı okuma
kurslarının öğrencilere faydalı olduğunu ve okumalarının hızlandığını ifade eden Dikmen,
“Dakika da 180 - 190 kelime ortalamasıyla başlayan kursiyerlerin en az okuyanı 400-450
kelimeye çıktığını gördük. Bazı öğretmenlerimizin bin, 2 bin hatta 3 bin kelime okuduklarına
şahit oldum. Bu çalışma sadece eğitim camiasına yönelik bir çalışma değil. Hazır kitle olarak
öğretmenlerimizi bulduğumuz için eğitimcilerimizden başladık. Tabi ki dışarıdan isteyen
herkes için grup oluşturulduğu takdirde önümüzdeki dönem Halk Eğitim Merkezlerinin
faaliyet alanlarında göstermek suretiyle isteyen herkese yaygınlaştırırız. Ayrıca herhangi bir
şartımız söz konusu değil. Okuma yazma bilen herkesin alması gerekli bir eğitimdir” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6854.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kto Başkanından Mısır Heyetine ‘darbe’
Tepkisi
Kayseri’de bulunan Mısır İsmailiye Ticaret Odası Başkanı Akram Hussein Hassan El Shafei
ve beraberindeki heyet, Mısır’da yaşanan darbeyi destekleyince, Kayseri Ticaret Odası (KTO)
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’dan tepki gördü.Bir dizi ziyaretler...
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Kayseri’de bulunan Mısır İsmailiye Ticaret Odası Başkanı Akram Hussein Hassan El Shafei
ve beraberindeki heyet, Mısır’da yaşanan darbeyi destekleyince, Kayseri Ticaret Odası (KTO)
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’dan tepki gördü.
Bir dizi ziyaretler için Kayseri’de bulunan Mısır İsmailiye Ticaret Odası Başkanı Akram
Hussein Hassan El Shafei ve beraberindeki Mısırlı işadamları KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen heyeti kapıda karşılayan Hiçyılmaz,
heyete Mısır’ın tarihi hakkında bahsetti. 30 Haziran 2013 tarihinde yönetime el konulması
konusunda konuşan Hiçyılmaz, “Siyasi olarak istikrara kavuşamayan Mısır, bu defa
Mursi’nin göreve gelişinin yıldönümünde yani 30 Haziran 2013 tarihinde Mursi karşıtlarının
ülkede yapmış oldukları gösteriler neticesinde ordu devlete el koymuş, anayasa mahkeme
başkanının geçici olarak devlet başkanı olarak görev yapacağı bir geçiş süreci olarak
uygulanmaya koymuştur” dedi.
Hiçyılmaz’ın bu sözüne ‘Medya sizi yanıltıyor’ diyerek tepki gösteren Mısır İsmailiye Ticaret
Odası Başkanı Hassan El Shafei, ordunun yönetime el koymadığını, halkın yönetime el
koyduğunu söyledi. Bunun üzerine konuşan KTO Başkanı Hiçyılmaz, “Bizim basından
görmüş olduğumuz bu. Farklı bir şey varsa bilemiyorum. Biz süreci Türkiye’de çok yaşadık.
Bize gelen bilgiler bize bunu gösteriyor. Biz yakın zamanda Mısır’da yüksek mahkeme
tarafından alınan idam kararları ile endişemiz hat safhaya ulaşmıştır. 529 idam kararı
şehrimizde ve ülkemizde yapılan gösteriler ile kınanmış ve kınanmaktadır. Kayseri Ticaret
Odası olarak uygulanmaması noktasında ki temennimizi iletmek istiyoruz ve bu idamların
uygulanmamasını Mısır’ın geleceği bakımından daha hayırlı olacağı kanaatindeyiz” diyerek
karşı koydu.
Mısır hakkında bazı bilgiler paylaşmak istediğini söyleyen El Shafei, “Kendimizi Mısır
hakkında bazı bilgileri açıklamakta zorunlu hissediyoruz. Sizin ulaştığınız bilgiler yüzde 100
doğru değildir. Mursi’yi seçimle başa getiren halktır. Yine 20103 30 Haziranı’nda yine
cumhurbaşkanına karşı ayaklananda yine halktı. Eğer Mursi’nin konuşmalarını takip
ediyorsanız, aynen şunları söyledi: ‘Eğer insanlar benim yönetimi bırakmam konusunda 100
kişi bile ayaklanmış olsa ben yönetimi bırakırım’ demişti. 30 Haziran’da olan bir halk
ayaklanmasıdır ve Mısır ordusu halka tabidir. Ordunun görevi de böyle bir durumda halkın
yanında olmasıdır. Medya organları hatalı yanlı bilgiler sunuyor olabilir. İdam da tamamen
kanunlar ile ilgilidir. Mahkemelerde kanun önünde herkes hakkı neyse onu alır. Mısır’da
mahkemeler bağımsız mahkemelerdir ve hükümlerde bağımsız hükümlerdir” diyerek ülkesini
savundu.

“MUHAMMED MURSİ SEÇİMLE GELDİ AMA ASKERİN HAMLESİ İLE
GÖTÜRÜLDÜ”
Gergin anların yaşandığı ziyarette, demokrasinin öneminden bahseden KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz da, “Demokrasinin yapılabilmesi için demokrasinin çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Bugün tabi dünya üzerinde ekonomik bakımdan gelişmişliğini tamamlayan ve
dünya üzerine ekonomik bakımdan çok gelişen ülkelere baktığımızda, hepsi de demokrasi ile
yönetilen ülkelerdir. Demokrasiyi biraz uygulayalım biraz uygulamayalım dersek, bu sefer
tam demokrat ülke olma imkanı elden gitmiş olur. Demokrasilerde sandığın önemli olduğunu
hepimiz biliyoruz. Muhammed Mursi sandık ile geldi, seçimle geldi ancak halk hareketi ile
askerin hamlesi ile götürülmüş olmasının halk istedi şeklinde yorumlamamız demokratik
teamüller mümkün gözükmüyor. Onun için demokrasiye sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi tam
uygulamalıyız. Sandıkla gelenin sandıkla gidebileceği görüşümüze sahip çıkmalıyız” dedi.
“KİMSEDEN MISIR HAKKINDA DEĞERLENDİRME BEKLEMEYİZ”
Bu arada heyette bulunan Mısırlı işadamları, gitmek için ayağa kalktı. ‘Susun’ diyerek heyeti
uyaran El Shafei, ‘Demokrasi halkın demokrasisidir’ dedi. El Shafei, “Bir demokrasi vardır
birde demokratik uygulamalar vardır. Demokrasiye hangi taraftan bakarsanız bakın,
çoğunluğun görüşüdür. Bana bağlı 45 bin şirket var. Hepsi odanın önünde toplansalar ve
ticaret odası başkanının değişmesini isteseler gösteri yapsalar odanın önünde, sandıkta takılı
kalırsak, her zaman sandık dersek 500’den fazla ülke hakkında soru işareti olmuş olur. Bu son
durak değildir. Tabii ki demokrasi. Önemli olan kişilerdir. Önemli olan sistemlerdir. Asıl
mesele halktır ve halkın istekleridir. Siz medyadan çok etkilenmişsiniz. Ancak biz içinde
bulunduğumuz ortamı size aktarıyoruz ve bu ülkenin menfaati bizi başkalarından daha fazla
ilgilendiriyor. Biz dünyada en iyi ülke olmak istiyoruz. Ancak başkaları bu şeyi istemeyebilir
ve halk bir söz söylediği zaman herkes susmalıdır. Biz ülkenin vatandaşlarıyız. Ülkede biz
yaşıyoruz ve bunun askeri darbe değil de, halk darbesi olduğunu biz söylüyoruz. Mısır’da ki
demokrasi değerlendirmelerini biz Mısır halkı olarak yaparız ama hiç kimseden
değerlendirme beklemeyiz. Biz değerlendirmemizi kendimiz yapıyoruz” dedi.
Heyet daha sonra, yanlarında getirdikleri hediyeyi de alarak, ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6855.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

15 Dakikada Kurulabilen Taziye Çadırı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde vuku olan cenaze sahipleri için taziye çadırı hizmeti sunduklarını, bu
hizmetin çok ilgi gördüğünü, gelişen ve büyüyen ilçe...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde vuku olan cenaze sahipleri için taziye çadırı hizmeti sunduklarını, bu
hizmetin çok ilgi gördüğünü, gelişen ve büyüyen ilçe için yeni çözümler ürettiklerini söyledi.
10 adet çelik çatılı ve branda çadırı vardı…
520 bin nüfusu ile Kayseri genelinde geniş bir alanda hizmet verdiklerini, ilçenin her geçen
büyüdüğünü ve geliştiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, Sarımsaklı ve Ağırnas’ın da ilçe
sınırlarına dahil olması ile hem alan hem de mahalle sayısının arttığını belirterek:
“Melikgazi Belediyesi olarak yol, kanal, kaldırım ve asfalt çalışmaları artık günlük olağan
işler arasına girmiştir. Belediye olarak kentsel dönüşüm, geri dönüşüm, çevre ve büyük
ölçekli parklar inşa ediyor, sosyal ve spor tesisleri yapıyoruz. Bu çalışmalar yanında kültürel,
eğitimsel ve sosyal hizmetleri de yerine getiriyoruz. Bu kapsamda belediye olarak 11 adet
çelik çatı ve brandalı taziye çadırımız ilçemizde hizmet vermekte idi. Ancak her geçen
büyüyen ilçemizde bu sayı yetersiz kalmaya başladı. Üstelik bir taziye çadırın kurulması ve
sökülmesi zaman alıyordu. Bu nedenle bir araştırma yaptık. Şimdi 15 dakikada kurulan 8
metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğunda akordeon özellikli taziye çadırları satın alıyoruz.
Şu an 11 adet sipariş verdik. Her mevsim kullanıma hazır, pratik bu taziye çadırları ile daha
seri ve hızlı hizmet verilecektir “ dedi.
8 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde…
Kurulması ve kaldırılması kolay ve pratik olan bu taziye çadırların çok amaçlı olduğunu
kaydeden Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaca göre bu akordiyon taziye çadırlarından alınarak
sergi, toplantı ve kültür etkinliklerinde hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6856.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri Serbest Bölge Kurucu Ve İşleticisi A.ş.
Yönetim Kurulu Melikgazi’ De
30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası yeniden seçilen Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘a Tebrik ve Hayırlı Olsun temennileri kapsamında
bir çok kurum ve kuruluş temsilcilerin başarı dilekleri içerikli...
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30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası yeniden seçilen Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘a Tebrik ve Hayırlı Olsun temennileri kapsamında
bir çok kurum ve kuruluş temsilcilerin başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.
Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Tetiker,
Mustafa İnceatan, Mehmet Uzandaç ile Şirket Genel müdürü Mehmet Özkantar ile Serbest
Bölge Müdürü Necdet İnal ziyaretlerinde Dr. Memduh Büyükkılıç’ı hem yeniden
seçilmesinden dolayı tebrik ettiler hem de başarılarının devamı temennisinde bulundular.
Kayseri Serbest Bölgesi artık Anadolu’nun üretim ve ihracat merkezi…

Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri ilinin bir
üretim ve ticaret merkezi olduğunu ancak Kayseri Serbest Bölgesinin statü gereği ayrı bir yeri
ve ekonomik ayrıcalığı bulunduğunu belirterek, bugünkü serbest Bölgenin başarısı ise bunda
Melikgazi Belediyesi’nin büyük bir payı, çalışmaları bulunmakta olduğun söylediler.
Kayseri kurum ve kuruluşları ile bir bütündür..
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç özellikle ekomik yatırım ve hizmetleri desteklediklerini ve
yönlendirdiklerini çünkü sürdürülebilinir gelişmenin temelinde ekonomik gelişmelerin
devamı söz konusu olduğunu belirterek “Kayseri ürüten ve ürettiğini pazarlayan bir şehirdir.
Bu önemli bir kaynaktır. Her bölge hem üretim hem de ticareti yapamaz. Kayseri bununla
yetinmeyip aynı zamanda bir sağlık, üniversiteler, spor ve hatta iç Anadolu’nun eğlence ve
turizm bölgesidir. Tüm bu özeliklerin toplamında Kayseri kurum ve kuruluşları ile bir
bütündür. Yerel yönetimlere düşen görev bu gelişmeye ve büyümeye paralel olarak yatırım ve
hizmetlerde bulunmaktır. Yatırımcının önünü açmak ve teşvik etmektir. “ dedi.
Yatırım yatırıma vesile oluyor
Yerel seçimler sonrası hem sorumluluklarının daha da artığını hem de iş hacim ve alan olarak
büyüdüklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, birlikte ve dayanışma içerisinde bu
şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6857.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Bu Müzede Engel Yok
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gevher Nesibe Medresesi'nde kurulan Selçuklu Uygarlığı
Müzesi her anlamda Türkiye'de ve dünyada bir ilk oldu. Dünyanın ilk Selçuklu Müzesi'nde
engelliler açısından da bir ilk gerçekleştirildi. Görme...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Gevher Nesibe Medresesi'nde kurulan Selçuklu Uygarlığı
Müzesi her anlamda Türkiye'de ve dünyada bir ilk oldu. Dünyanın ilk Selçuklu Müzesi'nde
engelliler açısından da bir ilk gerçekleştirildi. Görme engelliler için Braille Alfabesi
kullanılan ve hissedilebilir yol yapılan müzede ayrıca tüm eserlerin dokunularak hissedilmesi
için replikaları bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Selçuklu Uygarlığı Müzesi Kayseri ve Kayseri
dışından büyük ilgi görüyor. Dünyadaki ender müzelerde yer alan holografik üç boyutlu
görüntüler ve arttırılmış gerçeklik sunan bilgisayar donanımlarının kullanıldığı müze, dijital
müzeciliğin son noktası olarak nitelendiriliyor. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan özellikleriyle
bilinen müze, aynı zamanda engelli dostu bir müze olarak da dikkat çekiyor. Müzeyi görme
engellilerin de rahatlıkla gezebilmeleri için hissedilebilir yol yapıldı. Görme engellilerin
müzeyi gezebilmeleri ile de yetinilmedi ve bazı donanımlar kullanılarak engellilerin müzede
bilgilenmeleri ve esreleri tanımaları da sağlandı. Müzede yer alan tüm eserler kabartma yazı

olan Braille Alfabesi ile tanıtılıyor ve ayrıca eserlerin birer kopyası olan replikalarla
engellilerin dokunarak eserleri tanımaları sağlanıyor.
Müzeyi gezen Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Saadettin Kulkul, Selçuklu
Uygarlığı Müzesi'nin hayırlı olmasını diledi ve bu müzede bir ilk yaşandığını söyledi.
Müzedeki bütün eserlerin kabartma yazı ile anlatımı ve müze boyunca gezilecek hissedilebilir
yol olgusunun unutulmadığını ifade eden Kulkul, "Bundan dolayı emeği geçenlere
şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye de teşekkür ediyoruz. Emeği
geçenlerin eline yüreğine sağlık" dedi.
Müzeyi gezen görme engellilerden İkbal Demir, Mehmet Salih ve Ahmet Karaman da
böylesine bir imkanın kendilerine sağlanmasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6858.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Define Avcıları Suçüstü Yakalandı
Kayseri'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Özvatan Zırha Kalesi
Mevkii'nde Y.S., M.A. ve T.B.'nin izinsiz kazı yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından
yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. İzinsiz...
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Kayseri'de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Özvatan Zırha Kalesi Mevkii'nde Y.S., M.A. ve T.B.'nin izinsiz kazı
yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. İzinsiz
kazı yapan Y.S., M.A. ve T.B.'nin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6859.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne İlk Aday Metin
Kösedağ
Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu
öncesinde başkan adaylığını açıklayan ilk isim Metin Kösedağ oldu.İki yılda bir yapılan
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu öncesinde adayladığını...
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Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu
öncesinde başkan adaylığını açıklayan ilk isim Metin Kösedağ oldu.

İki yılda bir yapılan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu öncesinde
adayladığını ilk açıklayan isim Kayseri Anadolu Haber Gazetesi Sahiplerinden Metin
Kösedağ oldu. Seçim çalışmalarına başlayan Metin Kösedağ, cemiyet üyeleri ile yaptığı
görüşmeler sonrasında liste çalışmalarını hızlandırdı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti mevcut
yönetimi, yapacağı ilk toplantıda Olağan Genel Kurul tarihini belirleyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6860.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

"Dünyanızı Sevgi Üzerine İnşa Edin"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kredi ve Yurtlar Kurumu Melikgazi Kız
Yurdu tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Gecesi'ne katılarak tecrübe ve birikimlerini
öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere başarılı olmanın yollarını...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kredi ve Yurtlar Kurumu Melikgazi Kız
Yurdu tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Gecesi'ne katılarak tecrübe ve birikimlerini
öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlatan Başkan Özhaseki,
donanımlı olmalarını istedi ve dünyalarını sevgi üzerine inşa etmelerini tavsiye etti.
Gecede ilk konuşmayı yapan Melikgazi Kız Yurdu Müdürü İnci Çankaya, Başkan
Özhaseki'nin sadece Kayseri'nin değil tüm Türkiye'nin saygısını kazandığını belirterek,
"Girişimciliği ve üstün başarıları ile insana ve her canlıya hizmeti hayatının en önemli gayesi
haline getirmiş, mütevazılığı, güler yüzü ve hoşgörüsü ile hayatını taçlandırmış, halka hizmet
hakka hizmettir düsturu ile hareket etmiş, sadece Kayseri'nin değil tüm Türkiye'nin saygısını
kazanmış başkanımızın engin tecrübe ve fikirlerinden yararlanmak üzere bir araya gelmiş
bulunuyoruz. Bize sunduğu tüm imkanlar için başkanımıza müteşekkiriz" dedi.
Yurtkur Bölge Müdürü Necmettin Altan da Başkan Özhaseki'nin engin tecrübesi ile tüm
katılımcılara bir kandil, bir meşale gibi ışık tutacağını belirtti ve katılımından dolayı
öğrenciler adına teşekkür etti.
Konuşmasına öğrencilik ve ticaret hayatını anlatarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, hayatın bir mücadele olduğunu anlattı. Zıtlıklar üzerine kaim olan
dünyada, her ne varsa zıttının da olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, "Böyle bir
mücadelede doğru olan iyiden yana olmaktır. İyilerle beraber olmak, inandığınız dava uğruna
mücadele etmenizdir. Bunu yapmazsanız Cenabı Hakka karşı sorumluluğunuzu yerine
getirmiş olmazsınız. İyilerle beraber olmak, iyiyi yüceltmek yetmez, kötülerle mücadele
etmek de esastır. Hayatın bir mücadele olduğuna inanıp, inandığınız yolda risk alıp,
güçlüklere katlanıp, külfete talip olup devam ederseniz ve sonuna kadar böyle sürdürürseniz
kazanan siz olursunuz. Bize ait dünyanın bu ülkeye ihtiyacı var. Türkiye'den başka bu
dünyaya liderlik edecek bir ülke, bir millet yok" dedi.
"DONANIMLI OLUN"

Bu mücadele sürdürülürken donanımlı olmak gerektiğini vurgulayan Başkan Mehmet
Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Donanımlı olmazsanız başarılı olamazsınız. Her şey çok
hızlı değişiyor. Değişimi doğru anlamazsanız durumunuz gittikçe kötüleşir. Önce mesleğinizi
iyi öğreneceksiniz. Mesleğinizin en iyisi olmak durumundasınız, çünkü müthiş bir rekabet
var. Ve kültürlü olmanız lazım. Kendinize ait bir takım becerilerinizi geliştirmeniz lazım.
Kendinizi donanımlı hale getirirseniz başarılı olursunuz."
Konuşmasında sevgi üzerinde de duran Başkan Özhaseki, gençlerden etraflarındaki her şeye
duyarlı olmalarını ve dünyalarını sevgi üzerine inşa etmelerini istedi. Özhaseki, "Başarılı
olmanın birinci sırrı sevgidir. Kızmak isterseniz herhangi bir konuda o kadar çok şey
bulursunuz ki. Ama siz vicdanlı olun ve dünyanızı sevgi üzerine inşa edin" diye konuştu.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Özhaseki'ye gecenin
sonunda bezemeli bakır sürahi hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6861.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl
Müdürü'nden Yıllık İşletme Cetveli Uyarısı
Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere,
yıllık işletme cetvellerini vermeleri uyarısında bulundu.Kayseri Bilim Sanayi ve Ticaret İl
Müdürü Kamil Akçadırcı yaptığı uyarıda, "6948 Sayılı...
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Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere,
yıllık işletme cetvellerini vermeleri uyarısında bulundu.
Kayseri Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil Akçadırcı yaptığı uyarıda, "6948 Sayılı
Sanayi Sicil Kanunu kapsamında Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin bir önceki yıla ait
bilgileri içeren Yıllık işletme Cetvellerini en geç Nisan ayı sonuna kadar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir" ifadesinde bulundu.
Akçadırcı uyarısını şu şekilde sürdürdü:
"Sanayi işletmelerimize kolaylık bakımından firmalar, yıllık işletme cetveli bilgilerini,
Bakanlığımız http://www.sanayi.gov.tr web adresinde E-Hizmetler/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi
sekmesi tıklandıktan sonra, gelen ekrandan kullanıcı adı ve şifre alınarak sisteme giriş yapıp
'Yıllık İşletme Cetvelleri'' bölümünden girebilmektedir.
Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmelere 2014 yılı için 759,00 TL. idari
para cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır. Müdürlüğümüz kayıtlarında yapılan
incelemede sanayi siciline kayıtlı 1755 firmadan 980 firmanın halen yıllık işletme cetvellerini
vermedikleri tespit edilmiştir.
Sanayi Sicil Belgesi sahibi sanayi işletmelerinin mağdur olmamaları bakımından 2013 yılı
bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini en geç 30 Nisan 2014 tarihi mesai bitimine kadar
Bakanlığımız http://www.sanayi.gov.tr adresinden girmeleri gerekmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6862.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

(özel Haber) Tanzanya’dan Geldi Kayseri’de
Hayat Kurtarıyor
Tanzanya’dan 1993 yılında gelen Davut Erdem, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
bitirerek doktor olduktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü Hava Ambulans Merkezi’nde işe
başlayarak hayat kurtarıyor.Türkiye’ye 1993 yılında gelerek Ankara’da...
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Tanzanya’dan 1993 yılında gelen Davut Erdem, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
bitirerek doktor olduktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü Hava Ambulans Merkezi’nde işe
başlayarak hayat kurtarıyor.Türkiye’ye 1993 yılında gelerek Ankara’da kaldığını ve 1994
yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumaya başladığını anlatan Davut
Erdem, 2000 yılında mezun olduğunu ve 14 yıldır Kayseri’de yaşadığını söyledi.2001 yılında
hemşire olan eşi ile evlendiğini 11 ve 7 yaşında iki kızının olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de
doktorluk yapmak güzel bir şey. Heyecan verici bir şey. İmkanlar daha fazla, teknoloji daha
yüksek, insanlar daha bilinçli” dedi.Görev yaptığı sırada kendisini gören hastaların farklı
tepkilerinin olduğunu söyleyen Davut Erdem, “Hastalarım mutlu, herhangi bir ayrımcılık
görmedim. Özellikle hastaları muayene ederken sohbet ediyoruz. Onlar da merak ediyorlar.
Nereli olduğumu ve geldiğim memleketi soruyorlar. Türkçe bildiğimi görünce daha mutlu
oluyorlar” diye konuştu.Acile gelen hastalarına en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını
söyleyen Tanzanyalı Davut Erdem, “Hastalar acil servise geliyor ve ben hastalığıyla ilgili soru
soruyorum ancak onlar hastalıklarıyla ilgili bilgi vermekten ziyade bana nereli olduğumu,
nereden geldiğimi, Türkçeyi nereden öğrendiğimi falan soruyorlar. Tatlı zorlukları oluyor.
Ben onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlar da benden öğreniyorlar. Türkiye'yi
seviyorum. Eşim burada ve o da burada kalmak istiyor. Hayatımızı burada devam ettiriyoruz.
İlerde belki eşim kabul ederse emekli olduktan sonra Tanzanya'da güzel bir yerde
yaşayabiliriz” dedi.Tanzanyalı Davut doktorun mesai arkadaşı Kayseri İl Hava Ambulansı
Merkez Sorumlusu Kaptan Pilot Hüseyin Türen, “Davut doktor yıllarca Türkiye'de yaşamış,
Türkiye'yi çok iyi biliyor, Kayseri kültürünü de çok iyi almış, Türkçeyi çok iyi konuşan,
yıllarca yaşamanın verdiği yaşam şekli ve bir Türk'le evli olması onu bizim gibi bir Türk
haline getirmiş. Dolayısıyla onun bir yabancı olduğunu düşünmek yanlış.
Türkiye'de bir Türk doktor gibi hastalara hizmet etmek için çalışıyor. Bizler de onunla
çalışmaktan çok mutluyuz. Görevler olsun, normal uçuş dışındaki yaşantımız olsun kendisiyle
vakit geçirmek çok güzel bir duygu. Güzel bir görev anlayışı var. Bilgi olarak da bir doktor da
olması gereken kriterler de var. Dolayısıyla bizim doktor Davut'la ekip olarak güzel bir iş
birliğimiz var ve memnunuz onunla birlikte çalışmaktan. Kendisinin yaptığı işten zevk alarak
çalışması bizi ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6863.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
tarafından
düzenlenen
Kayseri
Ekonomi
Sempozyumu’nun
3.’sü
başladı.Düzenlenen sempozyuma, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Büyükşehir Belediyesi...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi tarafından düzenlenen Kayseri Ekonomi Sempozyumu’nun 3.’sü başladı.
Düzenlenen sempozyuma, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Erciyes A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur,
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Erdem, akademisyenler ve
davetliler katıldı.
KTO’nun tanıtım slaydının izlenmesinin ardından açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, sempozyumun Kayseri için önemli olduğunu söyledi. Hiçyılmaz,
“Kayseri ekonomisi dünüyle, bugünüyle ve yarınıyla bu sempozyumda tabir yerinde ise
masaya yatırılacak ve şimdiye kadar Kayseri’de neler olmuş? Şuanda Kayserimizin durumu
ekonomik açıdan nedir? Ve bundan sonraki süreçte Kayseri’de neler yapılması gerektiği
hususu masaya yatırılacak. Değerli akademisyenler tarafından sunulacak ve paneller ile
görüşler aktarılacaktır. Bu tür toplantıların yapılması Kayser için çok önemli olduğunu
düşünüyoruz. KTO olarak gerçekten buna çok önem veriyoruz. Bu çalışmaların neticesinde
elde edilecek sonuçlara göre her kurum ve kuruluşun adımlarını ona göre atmalarını
sağlamaya çalışırlar diye düşünüyorum” dedi.
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Erdem de, sempozyum
hakkında bilgiler vererek, “Bu sempozyum büyük ölçüde akademik gibi gözüken ama özel
sektör temsilcilerimiz ile birlikte onların desteği ile hazırladığımız bir çalışmadır. O bakımdan
zaten Kayseri dediğimiz zaman böyle olmasını herhalde beklerdiniz. Sempozyumda yaklaşık
55 kadar sunum olacaktır ve bunun 48 tanesi bilimsel tebliğ niteliğindedir. Bir kısmı
panelistler şeklinde sunulacak. Yarın sabah sayın TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu sunum
yapacaklar. O bakımdan akademik ve daha piyasa dönük bir panel olacaktır” ifadelerini
kullandı.
Sempozyumda bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, “ Biz
ERÜ olarak ileriye bakmak durumundayız. Elbette bugün ki problemlerin çözümü ile
ilgileniyoruz ama 50 yıl 100 içerisinde dünya nereye gidiyor? Ekonomimiz nereye gidiyor?
Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Kayseri ekonomisinde ileriye yönelik neler yapmalıyız?
Bunları hesaplamalıyız ve bunlara göre adımlar atmalıyız. Bunları yapamadığınız takdirde
ekonomi bir noktada tıkanır. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu en önemli ekonomik sorun,
orta gelir çıkmazı denilen bir problemdir” diye konuştu.
Düzenlenen sempozyumun Kayseri Büyükşehir Belediyesi açısından ayrı bir yerinin
olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, “Bu

sempozyumun bizim açımızdan ayrı bir ehemmiyeti var. Çünkü başta Kayseri olmak üzere 30
büyükşehir belediyesi yeni bir milat ile karşı karşıyadır. 1 Nisan’dan itibaren 2 bin metrekare
olan alanımız 17 bin metrekareye ulaştı. Yani 758 tane köy mahalle oldu ve büyükşehir
belediyesine bağlandı. Bunların hepsinin 16 ilçe bünyesi içerisinde ekonomik olarak şehirlere
daha önce katılmış 5 ilçenin refah seviyesine gelmesi noktasında önemli çalışmalara imza
atılması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Sempozyum, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ve Erciyes A.Ş Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı’nın konuşmacı olarak katıldığı panel ile devam etti.
Sempozyumun 2. Gününde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile panel düzenlenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6864.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

İşsiz Kaldı İnşaatın 17. Katına Çıktı
Kayseri'de 3 yıldır işsiz kaldığını ve bu nedenle ailesinden ayrıldığını ileri süren 39 yaşındaki
V.D. bir inşaatın 17. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre
Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde...
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Kayseri'de 3 yıldır işsiz kaldığını ve bu nedenle ailesinden ayrıldığını ileri süren 39 yaşındaki
V.D. bir inşaatın 17. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde bir inşaatın 17. katına
çıkan şahsın intihar girişiminde bulunduğu ihbarının alındığı öğrenildi. İhbar sonrasında olay
yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri inşaatın 17 katına çıkan ve
isminin V.D. olduğu öğrenilen şahsın atlamasına karşılık önlem alırken, polis ekipleri de
V.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları
sonrasında 39 yaşındaki V.D. inşaattan indirildi.
Polis otosuna götürülen V.D. 3 yıldır işsiz kaldığını, iş bulamadığı için çocuklarından
ayrıldığını söyledi. Olay yerindeki ambulansta ilk müdahalesi yapılan V.D. Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6865.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri’de 4 Parmağı Kopan Kadın, Hava
Ambulansıyla Ankara’ya Sevk Edildi
Kayseri’de dikiş yaparken parmağını makineye kaptıran ve 4 parmağı kopan kadın hava
ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ziya
Gökalp Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Bahar...
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Kayseri’de dikiş yaparken parmağını makineye kaptıran ve 4 parmağı kopan kadın hava
ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana gelen
olayda, 50 yaşındaki Bahar A.’nın evde dikiş yaparken elini dikiş makinesine kaptırdığı
öğrenildi. Elini makineden çıkarmayı başaramayan ve 4 parmağı kopan 50 yaşındaki Bahar
A.’nın çığlıklarını duyan yakınları hemen 112 acil servise haber verdi. Olay yerine intikal
eden 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahar A., Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan
B.A., kopan parmakları yerine dikilmesi için 112 ambulansıyla, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
Hava Ambulans Merkezi’ne getirilerek burada hazır bulunan hava ambulansıyla Ankara
Dışkapı Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6866.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Sahte Kurmay Binbaşı Ve Askeri Yakalandı
Kayseri’de kendisini Kurmay Binbaşı olarak tanıtarak, gönderdiği askeri ile bir esnafı 5 bin
850 TL dolandıran dolandırıcılar Güven Timleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre,
33 yaşındaki S.G.’nin Kayseri’de arsa işi olan esnafı,...
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Kayseri’de kendisini Kurmay Binbaşı olarak tanıtarak, gönderdiği askeri ile bir esnafı 5 bin
850 TL dolandıran dolandırıcılar Güven Timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki S.G.’nin Kayseri’de arsa işi olan esnafı, “Ben Kurmay
Binbaşıyım. Adliyede tanıdığım savcı ve hakimler var. Sizin sorunlarınızı çözebilirim”
diyerek kandırdığı öğrenildi. Kendisini Kurmay Binbaşı olarak tanıtan S.G.’nin, kandırdığı
esnaftan, gönderdiği arkadaşı 32 yaşındaki A.A. için, “Size askerimi gönderiyorum. Gariban
birisidir. Cep harçlığını verirseniz iyi olur” diyerek para aldıkları ileri sürüldü.
Sahte Kurmay Binbaşı ve askerine toplamda 5 bin 850 TL kaptırdıktan sonra kandırıldığını
anlayan esnafın, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğinin Güven
Timlerinden yardım istediği öğrenildi.
Güven timlerinin yaptığı çalışma sonrasında kendisini Kurmay Binbaşı olarak tanıtan S.G. ve
askeri olarak tanıttığı A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi hakkında
soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6867.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Hak-iş Konfederasyonu Başkanı Mahmut
Arslan:
1 Mayıs'ı Kayseri'de kutlama kararı aldıklarını belirten Hak-İş Konfederasyonu Başkanı
Mahmut Arslan, "Taksim bir mabet değil. Taksim'in mabet gibi algılanmasına karşıyız.
Kamuoyunun bilmediği bir çok örgüt bir yıl boyunca Taksim'e...
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1 Mayıs'ı Kayseri'de kutlama kararı aldıklarını belirten Hak-İş Konfederasyonu Başkanı
Mahmut Arslan, "Taksim bir mabet değil. Taksim'in mabet gibi algılanmasına karşıyız.
Kamuoyunun bilmediği bir çok örgüt bir yıl boyunca Taksim'e çıkmak için bekliyor" dedi.
2014 yılı 1 Mayıs gününü Kayseri'de kutlayacaklarını bildiren Hak-İş Konfederasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, işçileri, memurları ve esnafları 1 Mayıs'ı kutlamak
için meydanlara çağırdı. Arslan, Türkiye'de 1 Mayıs kutlamaların önceki yıllarda büyük
ölçüde yasaklamalarla, kavgalarla geçtiğini ve belli çevrelerin 1 Mayıs'ı ideolojik bir şekilde
kutladığını söyledi. Yaşanan olayların 1 Mayıs'a sempatiden öte kızgınlık oluşturduğunun
altını çizen Arslan, "1 Mayıs'ı aslına uygun ve doğru bir şekilde kutlamalıyız. Sorunlarımızı
barışçı bir dil kullanarak meydanlarda konuşabilmeliyiz" ifadesinde bulundu.
Aslan, "Hak-iş olarak birinci görevimiz 1 Mayıs'ı tarihsel ruhuna uygun olarak kutlamak.
İkinci görevimiz, 1 Mayıs'ın ideolojik kalıba sokulması yerine bütün mazlumların kutlamasını
sağlamak. Üçüncü görevimiz ise 1 Mayıs kutlamalarının geniş kitlelere ulaştırmak, ideolojik
araç olarak kullanılmaktan çıkarmaktır" diye konuştu.
Arslan, Taksim'in bir mabet gibi algılanmasına karşı olduklarının altını çizerek açıklamasını
şu şekilde sürdürdü:
"Diğer sendikalar Taksim'i mabet gibi görebilir. Hak-İş olarak Taksim'i Türkiye'deki
alanlardan biri olarak görüyor. 1993 yılından 2007 yılına kadar sendikalarla birlikte kutladık.

Ne oldu da 2007 yılından sonra Taksim kara sevdaya dönüştü? İlk defa Taksim dışında
kutlama yapılmıyor. Taksim kutlamalarında ısrar edilmesi, ülkemizin barışı için,
demokrasinin devam etmesi için, Türkiye'nin geleceği için hangi katkıları sağlayacak, hangi
faydaları sağlayacak? Sorunlarımızı daha kolay mı çözeceğiz? Bunların cevabını
veremiyoruz. Çatışmasız, kavgasız, kaossuz bir 1 Mayıs istiyoruz. Biz Taksim'in
yasaklanmasını istemiyoruz. Eğer böyle bir imkan varsa, barışçı bir 1 Mayıs kutlanması için
altyapı varsa bu yapılmalı. Bir kural konulmuş, bunu beğenmeyebiliriz, getirilen yasak bizi
kesmeyebilir ama bunu kaldırmak için polis ve TOMA'larla karşı karşıya gelmek bir kaos
çıkarmaktır. Gaz fişekleri ile karşı karşıya gelmek istiyorsanız bunu yapacaksınız demektir.
Türkiye gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Emekçilerin sorunları var, bu sorunları
kamuoyu ile doğru diyalog kurarak çözmek istiyoruz. Ayrı kutlamamıza neden olan
sebeplerin en büyük nedeni tabanımızın çıkan olaylara tepki göstermesidir. Taksim'e çıkan
sendikal örgütlerin dışında bir yıl boyunca kamuoyunun adını dahi bilmediği yüzlerce örgüt
bir yıl boyunca 1 Mayıs kutlamalarında nasıl yer alacağı konusunda çalışıyor. Bu örgütler için
Taksim bir mabet. Bizim örgütümüz bu görüntülerden rahatsız. Biz 1 Mayıs'ı barışçıl bir
şekilde kutlamak isteyenlerle beraberiz."
Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasının ardından,
Hak-İş Yönetimi 1 Mayıs afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6868.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Yunus Karadağ:
Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Yunus Karadağ, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından
22-26 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen 9. Avrupa Aşı Haftası’nda
ana tema bağışıklamanın önemine vurgu yaparak...

25 Nisan 2014 Cuma 10:59

Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Yunus Karadağ, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından
22-26 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen 9. Avrupa Aşı Haftası’nda
ana tema bağışıklamanın önemine vurgu yaparak farkındalığı ve aşı kapsayıcılık oranlarının
artırmak olarak belirlenmiştir" dedi.
Karadağ, "22-26 Nisan 2014 tarihlerinde, gerçekleştirilecek olan 9.Avrupa Aşı Haftası
etkinlikleri ile aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun
farkındalığının arttırılması yolu ile öncelikle kızamık ve polio eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı
çocukların aşılarının tamamlanması ve erişkinlerde de aşılanma talebinin artırılması
hedeflenmektedir" ifadesinde bulundu.
Karadağ, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Aşı; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların
hastalık yapma karakterlerinden arındırılması yoluyla geliştirilen biyolojik maddelere denir.

İnsanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk
altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da
toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştirir. Böylece gerçek mikropla
karşılaşıldığında da bu yöntemle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa
karşı bağışıktır.
Aşılama ile difteri-boğmaca-tetanoz hastalıklarından, çocuk felcinden, Hepatit B'ye bağlı
sarılık, siroz ve karaciğer kanserinden, menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarından,
veremden, kızamıktan, SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalığından, kızamıkçık ve
kabakulak, Hepatit A ve Suçiçeğinden korunma sağlanmaktadır. Aşılar Aile Sağlığı
Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Evleri ve Devlet Hastanelerinde ücretsiz
olarak uygulanmaktadır.
Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Aşılanarak bağışık hale
gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu
yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlarda korunmuş olur.
Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Bunun
dışında sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler yaşlarına uygun olarak tetanoz,
difteri, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip ve pnömokok hastalıklarına karşı aşılanmalıdır.
Bazı hastalıklar için risk grubunda kabul edilen erişkinlerde sağlık kuruluşlarına başvurarak
yapılması gereken aşılar konusunda bilgi edinmeli ve aşılanmalıdır.
Ülkemizde ileri yaş nüfusunun giderek artması nedeniyle kronik hastalıklar ve kanserlerde de
buna bağlı bir artış meydana gelmekte olup bu durum erişkin bağışıklamasının giderek daha
da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle erişkinlerde kendileri için uygun
aşılanma konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6869.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri, Erbakan Mı, Kamalak Mı Diyecek?
Saadet Partisi’nde 4 Mayıs’ta yapılacak olan 5. Olağan Genel Kongre öncesi Necmettin
Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Mevcut Başkan Mustafa
Kamalak ise adaylığı ile ilgili açıklama yapmadı.
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Saadet Partisi’nde 4 Mayıs’ta yapılacak olan 5. Olağan Genel Kongre öncesi Necmettin
Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Mevcut Başkan Mustafa
Kamalak ise adaylığı ile ilgili açıklama yapmadı.
Saadet Partisi Kayseri teşkilatı, Fatih Erbakan’ın adaylığı sonrasında sessizliğini korurken, İl
Başkanı Mahmut Arıkan, Cumartesi günü Ankara’da il başkanları danışma toplantısı
olacağını söyledi. Arıkan, “ Genel Başkanımız Mustafa Kamalak, Cumurtesi günü tüm il
başkanları ile bir görüşme yapacak. Genel kongremiz ile ilgili konular görüşülecek. Tek
listemi yoksa iki liste halinde seçim olacağı Cumartesi günü belli olur. Genel Başkanımızın da

kongre ile ilgili kararı da büyük bir ihtimalle o toplantıyla belli olacak” diye konuştu.
İl Başkanı Mahmut Arıkan Saadet Partisi Kayseri teşkilatının kimi destekleyeceği hususunda
açıklama yapmaktan kaçınırken, delegelerin desteğinin kime olacağı Cumartesi gününden
sonra belli olacak.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6870.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Tobb Başkanı Rifat Hisarcılkıoğlu:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada ticaretin
kurallarının değiştiğini ifade ederek, ''Gelişmelere ayak uyduramazsa Türkiye de
zenginleşemez'' dedi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri...
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada ticaretin
kurallarının değiştiğini ifade ederek, ''Gelişmelere ayak uyduramazsa Türkiye de
zenginleşemez'' dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ''3. Kayseri Ekonomisi
Sempozyumu''na katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki paranın
giderek azaldığını, azalan paranın da daha kıymetli hale geldiğini belirterek, "Faizdeki iniş ve
çıkışlar da bundan kaynaklanıyor. Para azalırken bir yandan da dünya ticaretinin büyüyor"
dedi.
Dünya ticaretinin büyümesine paralel olarak dünyanın zenginleştiğini, dünya zenginleştikçe
de daha çok mal ve ürün satmanın söz konusu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ''Bununla
birlikte dünyadaki ticaretin kuralları değişiyor. Dünya tek bir pazar olmaya doğru gidiyor.
Parası olanlar, tek bir pazarda buluşuyor. Türkiye, bu müzakerelerin içinde olmalı. Türkiye bu
fırsatı ıskalarsa pazar olarak Rusya, Çin, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle sınırlı
bir ticaret yapmak zorunda kalacak. Bu arada dünyanın enerji haritası da değişiyor. ABD kaya
gazını keşfetti ve önceden 10 liraya mal ettiği enerjiyi şimdi 3 liraya mal ediyor. Bu da
Amerika'ya büyük avantaj sağlıyor'' diye konuştu.
Dünyada orta sınıfın büyüdüğünü, bununla birlikte insanların alım gücünün de arttığını dile
getiren Hisarcıklıoğlu, "Yani her yıl Türkiye'nin nüfusunun 2 katı kadar insan orta sınıfa dahil
oluyor. Şu anda dünyada 2 milyar orta sınıf var. Bu nüfusun harcadığı para ise 7 trilyon dolar.
Kısacası, dünya artık büyük bir pazar konumunda. Yani bugün Kayseri üretirken, sadece
Kayseri için değil, sadece Türkiye için değil, dünya için üretmeli. Dünya ekonomisi dereye
gidiyor, biz nereye gideceğiz, buna çok dikkat edilmeli. Artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor.
Dünyanın en büyük 600 şehrinde 2 milyarın üstünde insan yaşıyor. İngiltere'nin Liverpool
şehri, bir zamanlar dünya ticaretine büyük etki yapardı. Şimdi ise geleceği iyi okuyamadığı
için ekonomiye katkısı sıfır noktasında'' ifadelerini kullandı.

Ülkeler arası rekabette girişimciliğin ana unsur olarak görüldüğünü belirten Hisarcıklıoğlu,
''Ülkemizde her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. Bunlara girişimciler iş verecek. O
yüzden girişimcilik çok önemli. Bütün dünyadaki girişimcileri Kayseri'ye çekmek için şehri
cazip hale getirmemiz lazım. Artık ülkeler girişimcileriyle yarışıyorlar. Bürokratı,
siyasetçisiyle hepimizin girişimcileri Kayseri'ye çekmek için çaba sarf etmemiz lazım'' dedi.
Hisarcıklıoğlu, dünyada iletişimin büyük bir hızla gelişip büyüdüğünü, iletişimin gelişmesiyle
de mesafelerin azaldığını, dünyanın herhangi bir yerindeki üretimin, internet aracılığıyla çok
başka bir yere satılabildiğini de ifade ederek, ''Biz interneti sosyal medya, gazete okuma,
televizyon seyretme olarak kullanıyoruz ama e-ticarette kullanamıyoruz. Altyapıda sıkıntı var.
Türkiye, e-ticarette interneti kullanma oranı yüzde 1, İngiltere'nin oranı ise yüzde 14. İngiliz
iş adamları bizden 14 kat ileride. Gelişmelere ayak uyduramazsa Türkiye de zenginleşemez''
diye konuştu.
Türkiye'de zaman zaman siyasi çekişmeler yaşandığına değinen Hisarcıklıoğlu, ''Birbirimizle
siyasi çekişmelerden dolayı milli gelirimiz 10 bin dolarda kaldı. Enerjimizi ekonomiye değil,
başka çekişmelere harcadık. İş adamları olarak enerjimizi kendi iş alanımıza
yoğunlaştırmalıyız'' dedi.
2008'de yaşanan küresel ekonomik krize rağmen bu dönemde özel sektörün 4,5 milyon yeni
istihdam sağladığını da söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörüyle gurur duyduklarını
ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ileri görüşlülüğüyle iş adamlarının
önünün açıldığını, ufuklarının geliştiğini kaydetti.
Sempozyumda daha sonra KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu'na cam vazo hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6871.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Add Resim Yarışması Sonuçlandı
Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle düzenlenen ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı resim yarışması sonuçlandı.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen...
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Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle düzenlenen ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı resim yarışması sonuçlandı.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
ADD tarafından geleneksel olarak yapılan resim yarışmasının bu yılki konusu Çevre ve
Çocuk olarak belirlenmişti. 12 okuldan toplam 235 adet resmin başvurduğu yarışmada resim
öğretmenlerinden oluşan jürinin yaptığı değerlendirme de 9 öğrenci çeşitli ödüllere değer
bulundu.

Yarışma da, Mehmet Alçı İlkoukulu 3.sınıf öğrencisi Janset Aleyna Tok 1. Oldu. 75.yıl
İMKB ilkoukulu 3.sınıf öğrencisi Cansu Tamer 2., Turgut Özal İlkokulu 3.sınıf öğrencisi
Beril Koç ise 3. Oldu. 6 öğrenciye ise özendirme ödülü verildi. Yarışmada dereceye giren
öğrencilere eğitim yardımı, küçük altın ve Ata ürünlerinden oluşan set hediye edilirken,
okullara ise plaket takdim edildi. Okul yöneticileri, öğretmenleri, veliler ve dereceye giren
öğrencilerin katıldığı ödül töreninde konuşan ADD Şube Başkanı Mustafa Tekin gösterilen
ilgiye teşekkür ederek, dereceye giren ve yarışmaya eser gönderen tüm öğrencilerin
başarılarının devamını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6872.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

"İktidar-Muhalefet Hepsi Sizi Örnek Alıyor"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetimi ile
birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Türkiye'de her ile
gittiğini ve belediye başkanları ile görüştüğünü...
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetimi ile
birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Türkiye'de her ile
gittiğini ve belediye başkanları ile görüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, "İktidar olsun,
muhalefet olsun tüm belediye başkanları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi örnek alıyor. Biz de bundan gurur duyuyoruz" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
ziyaretinde TOBB yönetimi ve Kayseri'deki oda ve borsa başkanları da hazır bulundu. Başkan
Özhaseki'ye yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, Başkan Özhaseki'nin
özverili çalışmasıyla Kayseri'nin belediyecilik anlayışında tüm Türkiye'ye rol model olduğunu
söyledi. Kayseri'nin Türkiye'nin yaşanabilir şehirleri içinde en önde geldiğini vurgulayan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bütün Türkiye'yi gezen birisi olarak söylüyorum; iktidarı
muhalefeti, görüştüğümüz tüm belediye başkanları hep sizi örnek alıyor. Bundan da bir
Kayserili olarak gurur duyuyoruz. Kayserili seçmene de özellikle teşekkür ediyorumki, bu
hizmetin devamı noktasında tekrar teveccüh gösterdiler. Allah hayırlısı ile size bu görevi
yapmayı nasip etsin" dedi.
Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aralarında geçen bir anekdotu da paylaşan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Adana'da idik. Başkan
Özhaseki'den bahsederken 'Hacı Babasını ikna edip Mehmet Bey'i belediye başkanı yaptık.
İyilik mi ettik kötülük mü ettik diye düşündük ama Kayseri için iyilik ettik. Türkiye'nin en
büyük tüccarlarından, sanayicilerinden biri olacaktı ama biz ikna edince sağ olsun
belediyeciliği tercih etti. Yaptıkları ve başarısı ortada' dedi. Adana'da, Adanalı arkadaşların
yanında sizden övgüyle bahsetti, bizler de gurur duyduk" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Mehmet
Özhaseki de "TOBB Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu. İşin başında sizin olmanız
daha da anlamlı hale getiriyor. Sizinle iftihar ediyoruz. Güzel işlerinizi gördükçe övünüyoruz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6873.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Dondurma Yerken Dikkat
Kayseri Lokanta ve Pastacılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Şahan,
ülkemizde 2008 yılında 160 bin ton civarında kaydedilen dondurma tüketiminin, 5 yıl
içerisinde yüzde 87,5 artışla 300 bin tona ulaştığını belirterek, dondurma...
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Kayseri Lokanta ve Pastacılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Şahan,
ülkemizde 2008 yılında 160 bin ton civarında kaydedilen dondurma tüketiminin, 5 yıl
içerisinde yüzde 87,5 artışla 300 bin tona ulaştığını belirterek, dondurma yerken dikkat
edilmesi gerekenleri açıkladı.
Şahan yaptığı açıklamada, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğinin (ASÜD)
verilerine göre, dondurma tüketiminin her yıl artarak devam ettiğini, dondurma pazarının ise
her yıl yüzde 20-25 civarında bir büyüme kaydettiğini bildirdi.
2012 yılında 300 bin ton dondurmanın satıldığı Türkiye'de, kişi başı ortalama 4 litre yakın
dondurma tüketildiğini açıklayan Şahan, ''2000 yılında bu rakam 1 litreyi bulmuyordu.
Amerika ve Yeni Zelanda'da, yıllık kişi başı yaklaşık 25 litre dondurma tüketimiyle dünyanın
en fazla dondurma tüketen ülkeleri konumunda bulunuyorlar. Avrupa'da ise İsveç yılda kişi
başı 12 litre ile en fazla dondurma tüketen ülke olarak dikkati çekiyor. Türkiye'de dondurma
satış noktalarının artmasına karşın, dondurma satışının önemli bir bölümü yaz aylarında
gerçekleşiyor. Toplam dondurma tüketiminde Marmara Bölgesi yüzde 44, Ege Bölgesi yüzde
23 ile yüzde 67 bir paya ulaşıyor. Diğer bölgelerin tamamı yüzde 33 ile pastadan ancak pay
alıyorlar. Ülkemizde dondurmanın yüzde 80'ni, 6-25 yaş aralığındaki vatandaşlarımız
tüketiyor'' dedi.
Sağlıklı bir dondurmanın nasıl anlaşılacağını da belirten Şahan, ''İlk olarak yediğiniz
dondurmanın hangi maddelerden ve nasıl yapıldığını mutlaka araştırın. Dondurmanızın
içeriğini merak etmek, üreticilere Katkı maddesi içeriyor mu? gibi sorular sormak en doğal
hakkınız. Açık dondurma yiyorsanız, servis yapmak için kullanılan dondurma kaşığının temiz
olduğundan emin olun. Hatta şüpheleniyorsanız temiz kaşık kullanılmasını rica edin. Porsiyon
seçiminiz çok önemli. Dondurmanın kalori oranı diğer tatlılara göre oldukça düşüktür. Gene
de tüketeceğiniz dondurmanın 150 kaloriyi geçmemesi gerekiyor. Bunu nasıl
ayarlayacağınıza emin olamıyorsanız porsiyonu küçültmekte fayda var. Açık değil de
paketlenmiş dondurmaları tüketmeyi tercih ediyorsanız dondurmanızın şeker oranına dikkat
etmelisiniz. Piyasada satılan paket dondurmalar genellikle 30 gram civarında şeker içerir.
Tüketeceğiniz dondurmanın şeker oranının 15 gramdan az olması gerekiyor. Gün içerisinde
tüketilen şeker miktarının maksimum 50 gram olması gerektiğini hatırlatmakta ise fayda var.
Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise; yapay tatlandırıcılar. Doğal şeker ya da
meyve özü yerine yapay tatlandırıcılar kullanılarak üretilen dondurmalar, içeriğindeki
kimyasal maddelerden dolayı sağlığınızı kötü yönde etkileyebilir'' ifadelerine yer verdi.

Besin değerleri düşünüldüğünde, katkısız doğal bir dondurmanın, süte göre 3-4 kat daha fazla
yağ, yaklaşık yüzde 15 daha fazla protein ve 3-4 kat daha fazla karbonhidrat içerdiğini
vurgulayan Şahan, ''Aynı zamanda katkısız bir dondurma, kemiklerin başlıca yapı taşlarından
olan kalsiyum ve fosfor yönünden oldukça zengindir. Sütteki kalsiyum ve fosfor miktarı,
yapılışındaki yoğunlaşmadan dolayı doğal dondurmada süte göre daha fazla bulunur. 100
gram dondurmada 135 mili gram kalsiyum bulunurken, sütte bu miktar 115 mili gramdır''
dedi.
Toplu halde, fabrikasyon usulü üretilen dondurmaların yapımında kullanılan malzemelere
bakıldığında, dondurmanın yapımında süt veya süt tozunun yanı sıra; şeker, glikoz şurubu
gibi tatlılık verici maddeler, bitkisel yağ ve süt yağı, çeşidine göre çikolata, kakao, meyve,
fındık-fıstık, karamel gibi besinler, sahlep, kıvam verici, doğal ve doğala özdeş aromalar
bulunduğunu kaydeden Şahan, ''Tükettiğiniz dondurmanın içinde, sütten daha çok süt tozu,
meyveden daha çok tatlandırıcılar varsa; bu dondurmanın faydalarından öte zararından
bahsetmek daha doğru olur. Çünkü bu şekilde tükettiğiniz dondurmanın bize getirisi, daha çok
katkı maddeleri ve tatlandırıcılar olacaktır. Dondurma alırken gelişigüzel yerlerden ve ucuz
diye almaktansa belli ve markalı yerlerden kaliteli ve iyi dondurma almak daha iyidir.
Unutulmamalıdır ki; sağlık paha biçilmeyecek kadar değerlidir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6874.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri'de 7'den 70'e Yağmur Duası
Kayseri'de uzun süredir yağamayan yağmur, bir köyü 7'den 70'e yağmur duasına
çıkardı.Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç köyü sakinleri yağmur duasına çıktı.
Cuma namazında köy camisinde buluşan köylüler, burada hep...
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Kayseri'de uzun süredir yağamayan yağmur, bir köyü 7'den 70'e yağmur duasına
çıkardı.Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç köyü sakinleri yağmur duasına çıktı.
Cuma namazında köy camisinde buluşan köylüler, burada hep beraber köye yakın bir yamaca
çıkarak dua etti.Köye uzun zamandır yağmurun yağmadığını söyleyen köy muhtarı Ali
Adıgüzel, "Yağmur duasına çıktık. Çocuklarımız, köylülerimiz, kadınlarımız hepsi katıldı.
Duamızı yaptık ve kurbanımızı kestik. Allah duaya gelen herkesten razı olsun" dedi.Köy
sakinleri ise, yağmur beklediklerini söyleyerek, "Bugün yağmur duasına çıktık. Hocalarımız
çok güzel dua etti. Allah kabul eder inşallah ve yağmurumuzu bekliyoruz. 1 aya yakındır
yağmur yağmıyor. Topraklar, ekinler ve diğer mahsullerin hepsi kurudu. Ekilenler de
bekliyor. Yağmura ihtiyacımız çok. Araziler, göller, barajlar Allah'ın vereceği berekete
bakıyor" diye konuştu.Duanın ardından kurban kesildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6875.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

İncesu Belediyesi Fidan Dağıttı
İncesu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 2.000 adet çam fidanı
dağıtımı yapıldı.Pazar yerinde dağıtılan fidanlar, minibüslerle köylere taşınırken, fidan
dağıtımına vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi....
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İncesu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 2.000 adet çam fidanı
dağıtımı yapıldı.
Pazar yerinde dağıtılan fidanlar, minibüslerle köylere taşınırken, fidan dağıtımına vatandaşlar
büyük bir ilgi gösterdi. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, fidan dağıtımıyla ilgili
yaptığı açıklamada ''Ağaç geçmişin gelecekle bağı, doğanın denge unsurudur. İnsanların
ormana ve ağaca karşı olan sevgilerini arttırmak, ilçemizin yeşil bir İncesu olarak anılması
gayesiyle her yıl fidan dikiyor ve dağıtıyoruz. Bu yıl içerisinde de Mart ayından bu yana
dönem dönem isteyen vatandaşlarımıza istekleri doğrultusunda fidan dağıtımı yaptık. Son
olarak da Pazar yerinde 2.000 adet Toros Sediri dağıtımını gerçekleştirdik. Park ve Bahçeler
Müdürlüğümüzce de birçok yeni alanda Eylül ayından beri fidan dikimi devam etmektedir.
Dikilen fidanların bakımının yapılmasına, büyümesine de çok büyük özen gösteriyoruz.
Halkımızdan da özellikle ağaca ve çevreye duyarlı olmalarını istiyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6876.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Teşekkür İçin
Kayseri'ye Geliyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Anadolu Harikalar Diyarı’nda toplu açılış törenine katılmak üzere 27 Nisan 2014 Pazar günü
Kayseri’ye geleceğini söyledi.Yerel Seçimler öncesi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Anadolu Harikalar Diyarı’nda toplu açılış törenine katılmak üzere 27 Nisan 2014 Pazar günü
Kayseri’ye geleceğini söyledi.
Yerel Seçimler öncesi rahatsızlığı sebebi ile Kayseri Mitingine katılamayan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın yapılan seçimlerde AK Parti'ye gösterilen teveccühe teşekkür için
Kayseri’ye geleceğini belirten Başkan Büyükkılıç “Başbakanımız rahatsızlığı sebebi ile
Kayseri’deki seçim mitingine katılamamıştı. Bu sebeple seçim sonrası hem bu ziyareti telafi
etmek hem de seçimde AK Parti’ye gösterilen teveccühe teşekkür etmek için şehrimize teşrif
edeceklerdir. Bu ziyaretlerinde Anadolu Harikalar Diyarı’nı da hizmete açacak olup, aynı
alanda Kayserililere seslenecektir. Teşekkür için gelecek olan Sayın Başbakanımıza esasen
bizler, aynı duygularla destek olmak için tören alanına gitmeliyiz. Çünkü Kayserimizde bir
güzellik, bir gelişme var ise, Kayserimiz planlı olarak büyüyor, büyük ölçekli ve çok amaçlı
tesisiler kazanıyor ise bunda Sayın Başbakanımızın imzası vardır. Çünkü Başbakanımız, yeni
belediyeler yasası ile hizmet ve yatırımların önünü açmış, gelir paylarımızı artırmış ve bu
gelişmelere öncülük etmiştir. Projelerimizin gerçekleştirilmesinde kendilerinin teşvik ve
öncülüğü vardır. Bunun için bizler teşekkür için tören alanında bulunmalıyız“ dedi.
Anadolu Harikalar Diyarı ile Kayseri’ye yeni bir misyon ekleneceğini ifade eden Başkan
Büyükkılıç, 27 Nisan 2014 Pazar günü tüm Kayserililerin yapılacak toplu açılış için tören
alanına davetli olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6877.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

2/b’de Ek Süre
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yalçın, Kayseri
Defterdarlığı'nı ziyaret etti.Milli Emlak Müdürlüğü personeli ve İlçe Malmüdürleriyle bir
araya gelen Yalçın, kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını...

25 Nisan 2014 Cuma 14:27
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yalçın, Kayseri
Defterdarlığı'nı ziyaret etti.
Milli Emlak Müdürlüğü personeli ve İlçe Malmüdürleriyle bir araya gelen Yalçın,
kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin hak sahiplerine satışında
zamanında başvuru yapma hakkını kaçırmış olanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz
bedelini süresinde ödemeyenlere tanınan ek süre ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı
düzenledi.
Yalçın, ''Bilindiği üzere 01.03.2014 tarih ve 28928 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6527
Sayılı Kanunun 22. maddesiyle yapılan yeni düzenlemeye göre süresi içerisinde başvuru
yapmayanlara ve yaptığı başvuruya rağmen belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemesini
gerçekleştirmemiş olan 2/B hak sahiplerine kanunun yayımlandığı 01.03.2014 tarihinden
itibaren 6 aylık ek süre verilmiş olup ödeme süresi 01/09/2014 tarihinde sona erecek. Verilen
ek süre zarfında yapılan başvurular için belirlenen satış bedeli, ilgili süre için Türkiye
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları
(TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanacak. Hazineye ait tarım arazileri ile bu araziler
üzerindeki tarımsal amaçlı yapılar ve konutlara ait doğrudan satışlarda ise süre 1 yıl uzatıldı.
Buna göre arazilerin doğrudan satışında son başvuru günü 27 Nisan 2015 olarak

belirlenmiştir. Hak sahibi olan vatandaşların, müracaat tarihi sonuna kadar Defterdarlık ve
İlçe Malmüdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6878.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür
Yardımcısı Kayseri’ye Geldi
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yalçın, Kayseri’ye gelerek
Defterdarlığı ziyaret etti.Milli Emlak Müdürlüğü personeli ve İlçe Malmüdürleriyle bir araya
gelen Yalçın, kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman...
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yalçın, Kayseri’ye gelerek
Defterdarlığı ziyaret etti.
Milli Emlak Müdürlüğü personeli ve İlçe Malmüdürleriyle bir araya gelen Yalçın,
kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin hak sahiplerine satışında
zamanında başvuru yapma hakkını kaçırmış olanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz
bedelini süresinde ödemeyenlere tanınan ek süre ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı
düzenledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6879.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

"Kayseri Barış Ve Huzur Kenti"
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak-İş'e bağlı federasyonların
genel başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, Kayseri'de
yapacakları 1 Mayıs kutlamaları hakkında bilgiler verdi....
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak-İş'e bağlı federasyonların
genel başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, Kayseri'de
yapacakları 1 Mayıs kutlamaları hakkında bilgiler verdi. Hak-İş'in 1 Mayıs'ı Kayseri'de
kutlamasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Özhaseki de Kayseri'nin tercih
edilmesinin barış ve huzur kenti olmasından kaynakladığını söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Başkan Mehmet Özhaseki'ye yeni
dönemde başarı diledi ve Kayseri'nin Başkan Özhaseki ile büyük bir değişim yakaladığını
söyledi. Hak-İş olarak 1 Mayıs'ı Kayseri'de kutlama kararı aldıklarını ifade eden ve bunun
gerekçelerini anlatan Arslan, "Kayseri Anadolu'nun yükselen yeni yıldızı. Modern bir kent
olma anlamında altyapısını tamamlamış, yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli bir mesafe
almış, sanayileşmesini ciddi anlamda geliştirmiş bir kent. Aynı zamanda da huzurlu bir kent.
O nedenle kutlamaları burada yapmaya karar verdik" dedi.
Hak-İş Başkanı Arslan, ayrıca kutlamalar için Cumhuriyet Meydanı'nın tahsis edilmesinin
önemli bir jest olduğuna dikkat çekti ve Başkan Özhaseki'ye bundan dolayı da teşekkür
ettiğini sözlerine ekledi.
Kayseri'de böyle bir etkinliğin yapılmasının önemli olduğunu dile getiren Başkan Mehmet
Özhaseki ise Kayseri'nin bir barış ve huzur kenti olduğunu söyledi. Özhaseki şöyle devam
etti: "Burada insanların elleri birbirlerine dostça uzanıyor. Yumrukları sıkılı vaziyette
yaklaşmıyorlar. İşçi de, işveren de, esnaf da, sanayici de gardını almış vaziyette karşı karşıya
gelmiyorlar. Kadim şehirde barış hakim, dostluk hakim. Üstelik Kayseri başka ırkların,
mezheplerin, dinlerin yaşadığı dönemde de böyleydi. Ticaret kültürü, uzlaşma kültürüdür.
Bizim ticaret yaptığımız dönemlerde Ahilik kültürü de hakim olduğu için, bu kültürde,
dostluk vardır, anlaşma vardır, huzur vardır, uzlaşı vardır, başkasına saygı vardır.
Babalarımızdan biz böyle öğrendik."
DEFTERDAR VE AGÜ REKTÖRÜ'NDEN ZİYARET
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi Kayseri Defterdarı Mehmet Özefe ve
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da ziyaret etti. Karşılıklı
görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Özhaseki'nin yeniden seçilmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Sizi tekrar belediye başkanı olarak görmek
bizi mutlu etti. Türkiye'de bu işi en iyi yapanlardan birisisiniz. Bu da Kayseri için bir şans"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6880.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Büyükşehir Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği
Ziyafeti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat faaliyetleri Türk Sanat Müziği ziyafeti ile devam
etti.Büyükşehir Belediyesi nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nda
düzenlenen konserde öncelikle Büyükşehir Belediyesi...

27 Nisan 2014 Pazar 12:26

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat faaliyetleri Türk Sanat Müziği ziyafeti ile devam
etti.

Büyükşehir Belediyesi nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nda
düzenlenen konserde öncelikle Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği
Korusu sahne aldı. Şef Osman Akpınar yönetiminde Türk Sanat Müziğinin ölümsüz
eserlerinin seslendirildiği geceye konuk sanatçı olarak TRT Sanatçısı Elif Güreşçi katıldı. Elif
Güreşçi, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde izleyenlere Türk Sanat Müziği ziyafeti
sundu.
Kayseri'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Elif Güreşçi, Türk Müziğine ve diğer
sanat dallarına desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye
teşekkür etti ve diğer illerin de aynı desteği vermesi temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6881.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi Ve
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan:
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan, 18
yaşına kadar olan çocuklarda tam ortopedik yatak kullanılmasının bel ve boyun gelişimini
olumsuz yönde etkilediğini söyledi.Yatak seçimi ve yatış pozisyonunun...

27 Nisan 2014 Pazar 11:18

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan, 18
yaşına kadar olan çocuklarda tam ortopedik yatak kullanılmasının bel ve boyun gelişimini
olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Yatak seçimi ve yatış pozisyonunun bel, sırt, boyun ve omuz sağlığı için önemli olduğuna
dikkat çeken Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat
Doğan, gelişim çağına kadar olan çocuklarda tam ortopedik yatak kullanılmamasını önerdi.
Doğan, “Omurganın o yaşlara kadar belli bir gelişim süreci var. Tam ortopedik yataklar bu
gelişim sürecini farklı yönde etkiliyor. Bu nedenle o yaşa kadar yarı ortopedik yatakları
öneriyoruz. Ancak 0-3 yaş arasında da sünger tipi yatakları öneriyoruz” dedi.
18 yaşından sonra da, orta sertlikte olan tam ortopedik yatakları tavsiye ettiklerini belirten
Özel Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan, “Belin
boynun ve sırtın belli açılanmaları var, bu açılanmalara uygun bir yatak seçilmeli. Bu
açılanmalara uygun olmayan, yumuşak yataklar seçilirse, fıtık, bel düzleşmesi, skolyoz ve
kifoz dediğimiz farklı yönde eğrileşmeler ortaya çıkabilir. Onun dışında yatak bu eğrilikleri
doldurmayacak biçimde sert olursa, hızlı biçimde spazma neden olabilir. Bu nedenle en
uygunu, vücudun boşluklarını dolduracak biçimde, ne sert ne de çok yumuşak olan orta
sertlikteki tam ortopedik yataklardır” şeklinde konuştu.

Köylerde daha çok kullanılan döşek türü yatakların bel ve omur sağlığı açısından olumsuz
sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Doğan, kişinin vücut basıncına özel yatak seçiminin daha
doğru olduğunu kaydetti. Doğan ayrıca, “Köylerde yapılan döşek türü yataklar sağlıklı değil.
Girintili çıkıntılı olmasından dolayı belin yapısını korumaktan ziyade bozuyor. Eski insanlar
bu yatakta yatıyormuş ama gün içerisinde sürekli çalıştığı için sırt kasları güçlü olan
insanlarmış. Bizler gün içerisinde ofis içerisinde hareketsiz kalıyoruz, dolayısıyla yaşam
aktivitelerimiz oldukça az. Sırt ve bel kasları güçsüz olduğu zaman ufak bir şeyde kas spazmı
başlıyor. Bu durumda doğru yatak kullanımı önem kazanıyor”
En uygun yatış pozisyonunun sırt üstü pozisyon olduğunu söyleyen Doğan, “Özellikle yüz
üstü yatışta bele aşırı yük biner ve bel ağrılarını tetikler. Sırt üstü yattığında da kişi, yatağın
içine çok fazla gömülmüyorsa ya da yatak çok sert değilse, bunu tercih etmeli. Yanlış yatak
seçimi ve yanlış pozisyonda yatma, omurları, beli, boynu, omuz ağrılarını hatta bağ ağrılarını
bile tetikler” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6883.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Otomobil Kanala Uçtu: 2 Yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gökhan K.
(20) yönetiminde ki 38 BD 332 otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mithat
Paşa Mahallesi Eligüzel Sokağı üzerinde bulunan kanala uçtu....
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. (20) yönetiminde ki 38 BD 332 otomobil, direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mithat Paşa Mahallesi Eligüzel Sokağı üzerinde bulunan
kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından
otomobilden çıkarılan Gökhan K. ve Sema K., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6884.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Kayseri Tabip Odası Başkanı’ndan Aile
Hekimliği Nöbet Uygulamasına Eleştiri
Kayseri Tabip Odası başkanı Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem, Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, hastanelerde mesai saatleri dışında
ayda asgari 8 saat nöbet tutmasını öngören genelgeyi...
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Kayseri Tabip Odası başkanı Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem, Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, hastanelerde mesai saatleri dışında
ayda asgari 8 saat nöbet tutmasını öngören genelgeyi eleştirdi.
Torba yasa içerisinde gündeme gelen ve 1 Mayıs’tan itibaren uygulamaya geçirilecek olan
nöbet sisteminin alt yapısının, henüz tam olarak hazırlanmadığını ifade eden Kayseri Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem, “Kayseri il sınırları içerisindeki aile
hekimlerine yönelik, 1 Mayıs 2014’ten itibaren ayda bir defa 8 saatlik nöbetler bırakılmıştır.
Listeler geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlandı. Bu nöbetlerle ilgili birtakım sorunlar var.
Mesela, kişiye saat 16.00’da nöbet bırakılıyor, bu kişi saat kaçta bulunduğu yeri terk edecek?
Kayseri’de çalışan bir kişi, Pınarbaşı veya Yahyalı’da nöbet tutacaksa, saat kaçta çıkacak,
hangi imkanlarla gidecek, kendi imkanlarıyla mı yoksa Sağlık Müdürlüğü’nün imkanlarıyla
mı? Bu belli değil. Gece saat 12‘de kim getirecek. Bu arkadaşlarımız yıllardır aile hekimi
olarak kendilerini yetiştirdiler. Bu konuda yetkileri var ve bulundukları yerde aynı zamanda
mesleki yönden sigortalılar. Diyelim ki, Yahyalı’ya gitti bir arkadaş burada çalıştı. O anda
herhangi sorunum olursa, hukuki yönden zorunlu sigortalılığı kim karşılayacak? Bu belli
değil. İkincisi, bize görev tanımlarımız içerisinde, aile hekimlerine yönelik böyle bir
uygulama görevi kabul ettiğimiz uygulama yoktu” diye konuştu.
“BU UYGULAMA KALİTELİ HİZMET SUNMAZ”
Uygulamanın eksikliklerine değinen Öktem, hastaların sadece doktora görünmek için, doktora
gideceklerini ve kaliteli hizmet alamayacaklarını vurguladı. Uygulamanın hazır olmadığını
savunan ve eleştiren Öktem, “Şimdi pozitifte olan şeylere evet ama biz kaliteli hizmetin
sunulacağı kanaatinde değiliz. Örnek gittik oraya ve bende kalp krizi geçirdim. Gittim
Sarız’daki nöbetçi hekime. Arkadaş yıllarca acilde çalışmamış. Bana zarar verdiği zaman,
buradaki suçlu bu hekim midir? Yoksa ona görev tanımı dışında görev yükleyen kurum
mudur? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. Dolayısıyla başarılı bir iş yapmak istiyorsak, alt
zeminini hazırlamak lazım, alt zemini hazırlamadan yola çıkılmıştır” şeklinde konuştu.
“İSTEK ÇOK İSE, HIZLANDIRILMIŞ PROGRAMLARLA EĞİTİM VERİLMELİDİR”
Konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen Öktem, aile hekimlerinin acil
tecrübesi alabilmeleri için hızlandırılmış programlarla eğitilmelerinin önemine vurgu yaptı.
Öktem, “Bu konuyla ilgili çok istek varsa, acil hekimlerine yönelik hızlandırılmış eğitimlerle,
kişileri yetiştirmemiz lazım. Bu tür hiçbir çalışma yapılmadı ve yazık olacak” ifadelerini
kullandı.

“AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI BİLİM DÜNYASI İLE
PAYLAŞACAĞIZ”
Uygulamanın ilk etapta birkaç ilde pilot uygulama olarak başlayacağını dile getiren Öktem,
hekimlerle ilgili çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaları bilim dünyası ile paylaşacaklarını ifade
etti. Türkiye’nin sağlık alanında hata yapmasını önlemek için uğraştıklarını vurgulayan
Öktem, “Bu uygulama önce birkaç ilde pilot uygulama olarak başlayacaktır. Biz, bu konu ile
ilgili bilindiği gibi geçen yıl Mayıs ayında, hekimin şiddetine yönelik bir çalışma yapmıştık.
Yaptığımız çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştık. Daha sonra bu çalışmayı
bilimsel platforma aktarmak amacıyla, Halk Sağlığı Kongresi’nde bilimsel bir bildiri olarak
sunmuştuk. Şu anda da yayınlanmak üzere, yurt dışında bilimsel indekste giren bir dergide de
yayına kabul edildi. Bu aile hekimliği ile ilgili çalışmalarda ortaya çıkacak olan sonuçlarda,
hem kamuoyu ile hem de bilim dünyasıyla paylaşmak üzere bir çalışma yapacağız. Bunu da
kamuoyu ve bilim dünyasıyla mutlaka tartışacağız. O kişisel görüşlerimizin ötesinde
sonuçlara varılacağı için, bunları dünya bilimi tarafından değerlendirilirken, bizim de gerek
politikacı arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız tarafından ciddiye alınıp, Türkiye’nin sağlığa
yönelik gelecekte hata yapılmasını engellemek için gayret sarf edilmesini istiyoruz” dedi.
“EN BÜYÜK SORUN MESAİ VE ZORUNLU SİGORTA MESELESİ”
Özellikle mesai saati karışıklığı olduğunun altını çizen Öktem, zorunlu sigortanın da
düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Öktem sözlerini şöyle sürdürdü:
“1 Mayıstan itibaren başlayacak bu uygulama. Diyelim ki, Perşembe günü arkadaş tam gün
mesaisini yapacak. O gün mesaiye gidecek mi? Bayan arkadaşlar diyor ki, geceleyin saatin
birinde, on ikisi’nde ben oradan çıkıp geleceğim. İki saat gidiş, iki saat geliş toplamda dört
saat. Peki, hani ben 88 saat çalışabilirdim. Dört saat zaten yolda geçti. Hani gereğinden fazla
yükün yüklenmesi anayasaya göre angaryaydı. Bunların hepsi sorun. Yine dile getirilen
konulardan bir tanesi zorunlu sigorta meselesi. Ben hata yaptığım zaman, sigortanın benim
hatamı karşılaması lazım. Çalıştığım yer için sigortalıyım. Peki, orayı kim karşılayacak? Gidiş
gelişin sonucunda diyelim ki, gece 12’de nöbetim bitti, gece saat 12’de veya 3’te eve geldim.
Ertesi gün sabahleyin mesaiye gidecek miyim? Mesaiye gideceksem eğer ve maddi olarak
bunun karşılığı varsa, o maddi karşılığı istemeyip, o nöbete gitmeme hakkımı kullanabilir
miyim? Bu benim bir demokratik hakkım mıdır? Ben Türk Dünyası’ndaki tüm insanlarıma
hizmet etmek isteyen bir grubum. Fakat ben normal insani haklarımdan da vazgeçemem. Ben
sağlıklı olacağım ki, sağlıklı düşüneyim ve insanlara sağlık verebileyim. Araştırmanın sonucu
muhtemel çok daha farklı çıkacak, daha acı sonuçlar çıkacak. İnşallah çıkmaz diyelim ama
görünen o. Bunu yine kamuoyu ve bilim dünyası ile paylaşacağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6885.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Başbakan Erdoğan: “yola Çıkarken Kefenimizi
Giyerek Çıktık”
KAYSERİ (İHA) – Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Geçmişte yaşanan acıları bildiğimiz
için, yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktığımız için yol vermedik. Susmadık, sessiz
kalmadık” dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de...
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KAYSERİ (İHA) – Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Geçmişte yaşanan acıları bildiğimiz
için, yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktığımız için yol vermedik. Susmadık, sessiz
kalmadık” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de toplam değeri 598 milyon TL olan 72 yatırımın
toplu açılış törenine katıldı. “Kayseri-Yerköy hızlı tren projesiyle Kayseri’yi Ankara-Sivas
yüksek hızlı tren projesine bağlama kararı aldık. Yapım projesinin de yatırım programına
alınması talimatını verdim” diyen Başbakan Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta içinde 23 Nisan 1920
de TBMM’nin açılışının 94. yıl dönümünü kutladık. Özellikle bir Cuma günü Cuma namazı
kılındı. Hatim duaları okundu. Zikirlerle, tespihlerle dualarla Ankara Ulus’taki eski meclis
binasına gidildi. O coşku bambaşkaydı. Sevgili Peygamberimizin sancağı taşındı. Uzun uzun
dualar edildi. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları meclisi bütün kurumların yegane başvuru
mercii olarak tayin etti. Mecliste yasalar kabul edildi. İstiklal Savaşı mecliste idare edildi.
İstiklal mücadelesi 94 yıl boyunca meclise sevk edildi. Meclis açılırken milli iradenin merkezi
olacak. Ülke ile ilgili her mesele mecliste karara alınacak. Hiç kimse hiçbir kurum kendini
meclisin üzerinde görülmeyecekti. Zaman zaman meclisin yetkileri gasp edilmek istendi.
Meclis milletten oluşur, seçimle gelmiş milletvekillerinden oluşur. Ne yaptılar, 27 Mayıs’ta
darbe yaptılar. Meclisin iradesini gasp ettiler. Başbakan Menderes’i ve iki arkadaşını idam
ettiler. Bunun şakşakçısı CHP zihniyetiydi. Kardeşlerim 12 Eylül’de milli iradeyi yok
saydılar. Bir kez daha meclisi tehdit etmek istediler. TBMM’yi korkutmak sindirmek istediler,
buna izin vermedik. Geçmişte yaşanan acıları bildiğimiz için, yola çıkarken kefenimizi
giyerek çıktığımız için yol vermedik. Susmadık, sessiz kalmadık. Ama meclisin iradesini
tehdit edenler boş durmadılar. 27 Nisan’da istediklerini elde edemeyenler Cumhurbaşkanlığı
seçimi ile iradeyi ele geçirmeye çalıştılar. 367 diyerek hukukta örnek olmayan bir karar alarak
meclisin yetkisini gasp ettiler. Milletin iradesini kendini meclisin üzerinde görenlere
vermedik” dedi.
“Artık Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nı vekiller belirlemeyecek dedik. Artık asiller belirleyecek
dedik. İste şimdi 10 Ağustos’ta bu ülkede Cumhurbaşkanı’nı yanı cumhur kendi başkanını
seçecek. Birici tur 10 Ağustos ikinci tur 24 Ağustos, ben inanıyorum ki AK Parti’nin
göstereceği adayı benim milletim birinci turda seçecektir” diyen Erdoğan, şunları söyledi:
“CHP ve MHP çıldırmaya başladı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan kendi aralarında oturmuş ve
seçeceklermiş dediler. Biz böyle bir şey söylemedik. Biz istişare ile kararlarımızı aldık. En

geniş anlamda istişarelerimizi yaptık yapıyoruz. CHP ve MHP’de bunu öğrendi. İnşallah
onlarda adaylarını gösterecek, partimiz de gösterecek. Ağustos 10 birinci tur. İnşallah gümbür
gümbür yeni cumhurbaşkanını milletim seçer. Bundan rahatsız oldular.
Meclisi gasp etmek isteyenlere milletim en güzel cevabı meydanlarda veriyor ve vermeye
devam edecek. İktidarımızı yolsuzlukla suçlamaya başladılar. CHP ve MHP’nin koalisyon
yapabileceğini biliyorduk. Yetmedi BDP ve Pensilvanya katıldı. Niye çünkü onların elinde bir
güç vardı.
Bizi arkadan vurdular, Sayın Cumhurbaşkanımızı, beni, Genelkurmay Başkanı’nı Meclis
Başkanını, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerini dinlediler. Birileri ne demek istediğimi
anlayacaktır. Geçtiğimiz yıl Gezi olayları boşuna çıkmadı. AK Parti iktidarını zorlamak
istediler. Yetmedi 17 Aralık’ta da cevabını aldılar. 25 Aralık’ta da gerekli cevabı en güzel
şekilde aldılar. Bütün bunlar yapılırken milletten aldığı güçle dimdik duran bir AK Parti
iktidarı vardı. İstediklerini yapamadılar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6886.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

Başbakan Erdoğan Kayseri’de
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplam değeri 598 milyon TL olan 72 yatırımın toplu açılış
töreni için Kayseri’ye geldi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Konya’dan sonra Kayseri’de
toplu açılış töreni için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,...
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplam değeri 598 milyon TL olan 72 yatırımın toplu açılış
töreni için Kayseri’ye geldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Konya’dan sonra Kayseri’de toplu açılış töreni için Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa
Elitaş, Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Barır, Yaşar Karayel, İsmail Tamer, AK Parti İl
Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte geldi. Başbakan Erdoğan, “Sarsılmaz desteğiniz için sizlere
teşekkür ediyorum Kayseri. Dimdik duruşun için aşkın için sizlere teşekkür ediyorum
Kayseri. 30 Mart seçimlerinde yüzde 59 oy aranı ile istiklal mücadelesine sahip çıktığınız için
her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 18 Büyükşehir kazandık 1. Sırada Konya ikinci sırada
Kayseri. 30 Mart seçimleri öncesinde en son il mitingimizi Kayseri’de yapmayı planlamıştık.
Bir rahatsızlığımız sebebiyle Konya ve Kayseri’de miting yapmamıza müsaade etmedi.
Türkiye’de oynanan oyunu gördüğünüz, bu oyunu sandıkta bozduğunuz için her birinize tek
tek gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de bu güne kadar Kayseri’ye mahcup olmadık
bundan sonra da mahcup olmayacağız” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, “Kayseri 30 Mart seçimlerinde
Türkiye’nin istikrarına, Türkiye’nin gelişmesine katkı koymuştur. Borcunu ödemek için
herkes kapı kapı dolaştı, her türlü ihanet ile hesaplaşmış ve kararını AK Parti’den yana

koymuştur. Bu ülkenin 12 yıldan bu yana iradesine katkı koymakla şeref bulmuştur. 30 Mart
seçimleri her birimizin yakinen bildiği gibi Türkiye Siyaset tarihinde iktidarlarda sallanan
koalisyonlar yerine muhalefette sağlanan koalisyonla mücadele etmiştir AK Parti. AK Parti
Kayseri’de de iktidara olan borcunu ödemiştir. Kayserili vatandaşlarımız mazotun 1.5 TL’ye
düşeceğini söyleyenlere inanmadı, iftiralara inanmadılar. Ayrılık rüzgarlarını burada
estirmeye çalışanlara karşı da inanmadılar. AK Parti’nin sırrının gönül bağından geçtiğini
göremediler. Her şey geride kaldı ancak her bir yönü ile gerek muhalefet gerekse bir kısım
güçler sürekli ayrılık oluşturmaya çalıştırıyorlar. Biz her zaman biliyor ve emin oluyoruz ki,
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız arasında oluşturmak istenen nifak sert bir
kayaya toslayacaktır” dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, “Açılacak olanların 61 tanesi kamu kaynakları ile yapıldı.
Bu yatırımlar, bu şehir, bu ülke için çalışan hemşerilerimize devletimizin hediyesidir. Açılışı
yapılacak olan 72 tesisin 7 tanesi ile müteşebbislerin yaptığı yatırımlardır. Açılışı olacak olan
yatırımlar Kayseri’nin son 10 yılda aldığı yatırımlar karşılığında sembolik bir yatırımdır.
İlimizde yapılan yatırımlar daha önce yapılan yatırımların 5-10 katı ile ifade edilmektedir”
diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, “Seçimler öncesinde Kayseri’ye
gelememiştiniz. Kayserililer size olan vefa borcunu yerine getirmek için toplandı. Kayseri o
gün mahşer yeri gibi kalabalıktı. Yağış olmasına rağmen vatandaşlar meydanı terk etmedi”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6887.html
Erişim Tarihi: 24.04.2014

