KAYSERİ HABER ARŞİVİ
23.06.2014–30.06.2014
Agü Rektörü'nden, Basın İlan Kurumu'na
Ziyaret
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Basın İlan Kurumu
Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez’i ziyaret etti. Rektör Sabuncuoğlu, “Üniversitemizin
tanıtım ve lansmanlarında Basın İlan Kurumu’muzun büyük...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Basın İlan Kurumu
Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez’i ziyaret etti. Rektör Sabuncuoğlu, “Üniversitemizin
tanıtım ve lansmanlarında Basın İlan Kurumu’muzun büyük katkısını görüyoruz. Bu katkı
için Basın İlan Kurumu’na teşekkür ediyorum” dedi. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu, Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü’ne iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette Şube Müdürü Osman Başeğmez tarafından ağırlanan Rektör Sabuncuoğlu,
üniversiteleriyle ilgili bilgi vererek, “AGÜ olarak Yüksek Öğretimde kısa sürede önemli
başarılar elde ettik. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk 20 binden öğrenci aldık. Hedefimiz bu yıl
da LYS’de başarı grafiği yüksek öğrencilerimizi üniversitemiz bünyesine kazandırarak, dünya
standardında üniversite eğitimi vermektir. AGÜ, kaliteli ve üst düzey akademik programın
yanında, üniversitemizin sağladığı sosyal ve kültürel ortam, öğrencilerimizin üniversite
yaşamını keyifli ve huzurlu kılan özel kampüs yaşam alanlar ve bunu destekleyen etkinliklerle
gençlerimizin iyi bir kariyere kavuşmaları amaçlanmaktadır. AGÜ olarak bugüne kadar Basın
İlan Kurumu’nun reklam ve lansmanlarımızda önemli katkısını gördük. Bu katkılarından
dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Prof. Dr. Sabuncuoğlu, üniversite olarak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinde 6 bölümdeki öğrencilerine İngilizce olarak akademik program sunduklarını
sözlerine ekledi.Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez de ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Basını hakkında Rektör Sabuncuoğlu’na bilgiler
verdi. Kayseri’nin sanayi ve ticaretin yanında yüksek öğretimde de önemli bir şehir haline
geldiğini ifade eden Başeğmez, “Abdullah Gül Üniversitemizin faaliyetlerini yakından takip
ediyoruz. AGÜ yerleşkesini her gördüğümüzde, öğrencilerinin ne kadar şanslı olduğunu
düşünüyor, onlar adına seviniyoruz. Basın İlan Kurumu olarak şehrimizdeki üniversitelerimiz
ile iyi ilişkiler içerisinde olmak ve onlara hizmet etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Abdullah Gül Üniversitesi’nin başta tanıtımı
olmak üzere kurumumuza düşen görev olur ise katkı sağlamaya hazırız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7549.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Afganlar Gözaltındayken Öldüğünü İddia
Ettikleri Afgan Mülteci İçin Etkin Soruşturma
İstedi
Kayseri’de yaşayan Afgan mülteciler, Van Yabancılar Şubesinde gözaltındayken öldüğünü
iddia ettikleri Afgan mülteci için etkin soruşturma istedi.Afgan mülteciler adına konuşan
Amir Kali “17 yaşında Lütfillah Tacik isimli çocuğun...
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Kayseri’de yaşayan Afgan mülteciler, Van Yabancılar Şubesinde gözaltındayken öldüğünü
iddia ettikleri Afgan mülteci için etkin soruşturma istedi.
Afgan mülteciler adına konuşan Amir Kali “17 yaşında Lütfillah Tacik isimli çocuğun Van
Yabancılar Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılırken işkenceye maruz kaldığı, beyin kanaması
teşhisi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve üç gün yoğun
bakım ünitesinde kaldıktan sonra 31.05.2014 tarihinde hayatını kaybettiği bizlere ulaşmıştır”
dedi.
Kali “Lütfillah Tacik adı ile kaydedilen Afgan çocuk 16.05.2014 tarihinde Iğdır ili Aralık
ilçesinde yanındaki 20 kişi ile birlikte Türkiye'ye iltica ederken yakalanmış. Yakalananlar
hakkında 17.05.2014 tarihinde idari gözetim kararı verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından
Yabancılar Şubesinde tutulan, aralarında Lütfillah Tacik’inde bulunduğu 35 kişinin Van Geri
Gönderme Merkezine gönderilmesine karar verilmiştir ve 35 kişi 23.05.2014 tarihinde Van
Geri Gönderme Merkezine gönderilmiştir” diye konuştu.
“ 27.05.2014 tarihinde Yabancılar Şube Polisi Van Aile ve Politikalar İl Müdürlüğünde
bulunan 7 çocuğu teslim alarak bulaşıcı hastalıklar ve yaş tespitlerini yapmak amacıyla geri
Van Geri Gönderme Merkezine götürülmüştür. Burada görevli Yabancılar Şube Memuru
tarafından yanlış bilgi verdiği için darp edilmiş ve işkenceye maruz kalmıştır. Aldığı darbeler
sonucu beraber tutulduğu çocukların yanına geldiğinde baygınlık geçirmiş, hastaneye
kaldırılmıştır” diye konuşan Kali “Lütfillah Tacik Geri Gönderme Merkezi polislerince Van
Bölge ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış fakat 3 günlük yoğun bakımda kaldıktan sonra
yaşamını yitirmiştir” dedi.
Kali son olarak “Savcılık, olay yeri kameralarına el koyulması için Van Edremit Polis
Merkezi Amirliğini görevlendirmiştir ve incelemede sadece olay yerine bakan kameranın
bozuk olduğu ve görüntü kaydetmediği belirtilmiştir. Biz Afgan mülteciler olarak olayın
sonuna kadar takipçisi olacağız. Ayrıca, soruşturmanın akıbetini kontrol etmek üzere Barolar
olmak üzere bütün ilgili kurum ve kuruluşları davet ediyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7550.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Gelinlikte Artık Sınır Yok
Eskiden, her genç kızın rüyasını, ''Beyaz bir gelinlik'' süslerdi. Şimdilerde ise model, renk ve
kalıp derken gelinlik çok çeşitlendi. Gelinlik mağazası koordinatörü Muzaffer Büyükbaş,
''Çeşit ve model olarak gelinlikte artık sınır...
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Eskiden, her genç kızın rüyasını, ''Beyaz bir gelinlik'' süslerdi. Şimdilerde ise model, renk ve
kalıp derken gelinlik çok çeşitlendi. Gelinlik mağazası koordinatörü Muzaffer Büyükbaş,
''Çeşit ve model olarak gelinlikte artık sınır yok. Eskiden 'beyaz bir gelinlik olsun' şeklinde bir
tanımlama vardı ama şimdi model, renk, kalıp derken çeşit fazlalaştı'' dedi.
Yaz aylarının gelmesiyle düğünlerin de arttığını ifade eden Büyükbaş, ''Kayseri ve çevre illeri
düşündüğümüz zaman daha çok kiralama tercih ediliyor. Hayatta bir defa olduğu için gelinlik
insanların ikinci defa kullanma şansı olmayınca genelde kiralamayı tercih ediyorlar. Gelinlik
kiralamaları 300 TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar var. Satın alma ile kiralama arasında ise
300 ile 500 TL arasında çok cüzi miktarlar fark etmekte'' diye konuştu.
Büyükbaş, ''Bazen bayanlar arasında aynı gelinliği beğenme ve sıraya girme oluyor. Bu
senenin modası prenses ve balık modelleri olduğu için bu ürünlerde maalesef sırayla sipariş
alıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Gurbetçilerin gelmesi ile yoğunluğun yavaş yavaş artacağını ifade eden Büyükbaş, ''Ancak
geçtiğimiz senelere göre şu an pazarda bir daralma var. Fakat biz Ramazan’dan sonra
daralmanın son bulacağını ve işlerimizin daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü eskisi gibi,
'İki bayram arası düğün olmaz' veya belli zamanlarda düğün olur, gibi düşünceler ortadan
kalktı. Artık insanlar kış dahil düğünlerini yaptıkları için, düğünlerin bütün bir seneye
yayılması söz konusu. Aylardan genellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gelinlik
satışlarımız yoğun oluyor'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7551.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Melikgazi'de Bölge Mahalle Muhtarları
Toplantıları Sürüyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile düzenli olarak
toplantı düzenleyerek ilçenin genel hizmet ölçülerini değerlendirdiklerini ve mahalleler
hakkında genel bilgileri ve yatırımları yönlendirdiklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile düzenli olarak
toplantı düzenleyerek ilçenin genel hizmet ölçülerini değerlendirdiklerini ve mahalleler
hakkında genel bilgileri ve yatırımları yönlendirdiklerini bildirdi.
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle muhtarı bulunduğunu, her mahallenin bölgesel
ve coğrafi yapısının farklı olmasından dolayı bölge mahalle muhtarlar toplantısı
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Çarşı içerisindeki mahalle,
Belsin bölgesindeki mahalle ile bağ ve sayfiye alanlarındaki mahalle sorunlarının çok farklı
olduğunu belirtti.
Mahallelerde hizmet bütünlüğü ve etkinliği sağlamak açısından belirli bölgeleri bağlayan aynı
ortak fayda ve hizmet birliği olan muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Dr. Memduh
Büyükkılıç, bölgedeki sulama kanalları ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Melikgazi Belediyesi Mahallelerde hizmet bütünlüğü ve kalitesi ve etkenliğini artırmak için
bölgesel mahalle muhtarlar toplantısı gerçekleştiriyoruz. Böylece mahalli ihtiyaç ve dilekleri
daha kısa sürede değerlendirerek sonuçlandırıyoruz. Böylece hizmet kalitesini artırıyoruz. En
iyi hizmet ve yatırım zamanında yapılandır. Yaz aylarında sineklerle mücadele önemlidir. Kış
aylarında ilaçlama yapamazsınız. Bugün Esenyurt Sosyal ve Kültür Merkezinde bölge
muhtarları ile bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulunduk. Esenyurt, Nurihas,
Erenköy, Becen, Hisarcık ve Kıranardı Mahalle Muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerde
eksiklikleri tespit ettik. Aynı hizmet türü, bütünlüğü ve birbirini tamamlayan mahallelerde
toplantı yapmak belediye de etkin ve verimli hizmet sunulmasına yardımcı olmaktadır."
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Bölgesel veya lokal olarak isimlendirilen Mahalle
Muhtarları Toplantısı haftada üç gün gerçekleştirerek her mahalle için detaylı bilgiler
toplandığını ve değerlendirilerek çalışma planı yapıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7553.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Bogazköprü'de Çalışmalar Sürüyor
Kayseri'nin girişi olan Bogazköprü'de, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan
çalışma tüm hızıyla sürerken, 17 milyon TL'ye mal olacak çalışmada 4 köprü ile şehre giriş ve
çıkışlar rahatlatılacak.Bogazköprü'de...
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Kayseri'nin girişi olan Bogazköprü'de, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan
çalışma tüm hızıyla sürerken, 17 milyon TL'ye mal olacak çalışmada 4 köprü ile şehre giriş ve
çıkışlar rahatlatılacak.
Bogazköprü'de Nisan ayında başlayan ve trafiğe kapatılan yolda Karayolları 6. Bölge
Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma tüm hızıyla sürdürülüyor. Çalışmalar başladığı
tarihten itibaren şehre giriş ve çıkışlar Kuzey Çevre Yolu'ndan sağlanıyor.
Nisan ayında başlatılan çalışmalar çerçevesinde Boğazköprü'de 153 metre yükseklikte 2 ve 26
metre yükseklikte 2 tane olmak üzere 4 köprü yapılacak. Köprülerde 3 şeritli yolların olması
planlanırken yolların genişliği ise 18 metre olacak. Yapılacak olan 4 köprü için 10 bin 200
kazık çalışmasının yapılacağı öğrenilirken, 2015 yılı Temmuz ayında bitirilmesi planlanan
çalışma 17 Milyon TL'ye mal olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7554.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

'çatı Aday'a, Chp Kayseri İl Teşkilatından Tam
Destek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, Cumhurbaşkanlığı seçimi
sürecini 'Yeniden Kuvay-ı Milliye' olarak gördüklerini belirterek, ''CHP dışında tespit edilen
ve bu tespit sırasında bizzat sayın Genel Başkanımızın...

23 Haziran 2014 Pazartesi 13:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, Cumhurbaşkanlığı seçimi
sürecini 'Yeniden Kuvay-ı Milliye' olarak gördüklerini belirterek, ''CHP dışında tespit edilen
ve bu tespit sırasında bizzat sayın Genel Başkanımızın içinde olduğu, MHP gibi
Türkiyemizde gücü olan bir partinin işbirliği içinde, fikir birliği içinde olarak Ekmeleddin

İhsanoğlu'nu bize aday olarak sunması, il örgütümüz tarafından kayıtsız, şartsız kabul
görmüştür'' dedi. CHP İl Başkanı Ayan, ilçe başkanlarıyla birlikte, İl Başkanlığında basın
toplantısı düzenledi. Ayan basın toplantısında yaptığı konuşmada, ''Önümüzdeki süreç,
Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının seçileceği süreçtir. Dolayısıyla partiler üstü,
siyasetten uzak olmasını düşündüğümüz, Türk halkını kucaklayabilen, ülkemizin milli ve
manevi değerleriyle barışık, Kürdüyle, Türküyle,alevisi, sünnisiyle barışık, demokrasiyi
özümsemiş, Türkiye Cumhuriyeti'yle ve Atatürk'ümüzle sorunu olmayan anlayıştaki bir
vatandaşımızın aday olması, bizim isteğimiz ve dileğimiz. Bu nedenle çok ciddiye aldığım,
'Yeniden Kuvay-ı Milliye' dediğim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında, sosyal
demokrat aydınların, din adamlarının, ilerici, devrimci kardeşlerimizin bir araya gelip
oluşturduğu Kuvay-ı Milliye olarak görüyorum. CHP dışında tespit edilen, sayın Genel
Başkanımızın bu tespit sırasında bizzat içinde olduğu ve MHP gibi Türkiyemizde gücü olan
bir partinin işbirliği içinde olarak, fikir birliği içinde olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu bize
aday olarak sunması, il örgütümüz tarafından kayıtsız, şartsız kabul görmüştür'' ifadelerini
kullandı.Konuşmasında, ''İhsan bey donanımlı, İhsanoğlu bey donanımlı, Ekmel bey kişilikli,
kimlikli, İslami bir terbiyeyle büyümüş, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını hiçbir zaman
reddetmemiş, Atatürk'le sorunu olmamış, laisizmi sonuna kadar benimsemiş, İslam'ın aydınlık
yüzüdür'' diyen Ayan, ''Tayyip Erdoğan hala Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadı.
Çekindiği bir nokta var. Cesareti kırıldı. Tepetaklak gidiyor. Yaptığı yanlışların, yaptığı
hataların Türkiyemizi hangi noktaya getirdiği besbelli. Artık kardeşçe yaşamanın yolu
Cumhurbaşkanlığı seçimleridir'' şeklinde konuştu.CHP İl Başkanı Ayan, konuşmasını şöyle
sürdürdü:''Amacımız, doğuştan boynumuza takılan etnik kimliğimizi öne çıkarmadan,
ayrışmadan yaşamaksa, bugün birleşme zamanı. Ekmeleddin İhsanoğlu, tüm partilerin ve
kamuoyunun büyük bölümünün kabul ettiği, tarafsız, yansız, CHP'li, MHP'li, AKP'li olmayan
dosdoğru bir adaydır. İlk önce hepimizin şaşırdığı, ancak araştırıp, inceleyince şu anki
konjonktüre göre Türkiye'de olması gereken en doğru aday olduğuna ben de inanıyorum,
Kayseri'de CHP'yi yöneten arkadaşlarım da inanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili
Kayseri'deki çalışmalarımızın nasıl olacağı, Perşembe günü sayın Genel Başkanımızın İl
Başkanlarıyla yapacağı toplantıda şekillenecek. Orada düğmeye basacağız. Kayseri'ye gelince
de arkadaşlarımızla Kayseri'de nasıl bir çalışma programı izleyeceğimize karar vereceğiz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7555.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Bünyan'daki Cinayetin Zanlıları Mahkemeye
Sevk Edildi
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 2 kişi
adliyeye sevk edildi.Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mahallesinde 21 yaşındaki Y.E.Y.'nin
hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına...
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 2 kişi
adliyeye sevk edildi.
Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mahallesinde 21 yaşındaki Y.E.Y.'nin hayatını kaybetmesi
olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan T.K. ve Y.A.'nın jandarmadaki sorguları sonrasında
Bünyan adliyesine sevk edildiği öğrenildi.
Sabah saatlerinde adliyeye getirilen iki zanlının halen ifadelerinin alındığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7556.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz:
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türk Patent
Enstitüsü’nün endüstriyel tasarım, faydalı model, patent başvuruları ile coğrafi işaret ve
marka tescili sayılarını açıkladı. Hiçyılmaz, “Kayseri’de...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türk Patent
Enstitüsü’nün endüstriyel tasarım, faydalı model, patent başvuruları ile coğrafi işaret ve
marka tescili sayılarını açıkladı. Hiçyılmaz, “Kayseri’de 2013 yılı endüstriyel tasarım
başvurularında patlama yaşanmıştır” dedi.
Hiçyılmaz, endüstriyel tasarım başvurularında Kayseri’nin 2013 yılında büyük bir artış
yaşadığını belirterek, “İstanbul ve Gaziantep’in ilk iki sırada yer aldığı listede Kayseri toplam
4287 başvuru ile 3. olmuştur. 2009 yılında 1380 olan başvuru sayısında geçtiğimiz yıl 3 katı
aşan bir artış yaşanmıştır” şeklinde konuştu.
Faydalı model başvuru sayısına ilişkin rakamları da paylaşan Hiçyılmaz, “İlimiz 126 adet
faydalı model başvurusu ile listede 6. sırada yer almıştır. 2009 yılında bu rakam 120 iken
2012 yılında ise 94’e kadar gerilemiştir. Başvuru sayısı 2013 yılında yeniden yükselişe
geçmiştir” ifadelerini kullandı.
Marka ve patent rakamlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Hiçyılmaz, “2013 yılı marka
verilerine göre Kayseri 1084 marka tescil sayısı ile 10. Sırada yer almıştır. 2009 yılında 668
olan tescil sayısı, 2010 ve 2011 yıllarında 400 civarında seyretmiş 2012 yılında ise 728 tescil
gerçekleşmiştir. Patent başvurularına bakıldığında ise 2013 yılında Kayseri’de 55 başvuru
yapıldığı ve listede 13. sırada olunduğu görülmektedir” diye konuştu.
Hiçyılmaz, coğrafi işaret ve tescili rakamlarını da şu şekilde değerlendirdi:
“2013 yılında Türkiye’de 178 adet coğrafi işaret tescilli ürün bulunmaktadır. Bunlardan 8
tanesi şehrimize aittir ve Kayseri Sucuğu, Kayseri Pastırması, Kayseri Mantısı, Yahyalı El
Halısı, Bünyan El Halısı, Develi Cıvıklısı, Yamula Patlıcanı, Soğanlı Bebeği olarak
sıralanmaktadır. Ayrıca, yine Kayseri iline ait 5 adet coğrafi ürün başvurusu yapılmış ve tescil

sürecindedir. Bunlar; Pınarbaşı Bebek, Pınarbaşı Çerkes Peyniri, Pınarbaşı Kara Çorba,
Tomarza Kabak Çekirdeği ve Tomarza Taşı şeklindedir. 2013 yılı itibariyle ülke genelinde
221 başvuru mevcuttur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7557.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Enerji Nakline Melikgazi Belediyesinin Katkısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr . Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde yer alan 2 bölgeye trafo merkezi için arsa tahsis edildiğini
bildirdi.Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle bulunduğunu...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr . Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde yer alan 2 bölgeye trafo merkezi için arsa tahsis edildiğini bildirdi.
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle bulunduğunu ve bu mahallerde aydınlatma,
ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı
bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa
edildiğini belirtti.
Kayseri ilinde birçok bölgede ve mahalle de elektrik aktarma direklerinin yer altına alındığını,
dolayısı ile enerjinin yer altından nakil edildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye
tarafından tahsis edilmiştir. Hatta bu binalar çevresi ile uyumlu olabilmesi için binaların
üstüne eski kayseri evleri resimleri yapıldı. Çocuk Meclisince manzara resimleri çizildi.
Melikgazi de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katkı binaların artması ile
enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Yeniköy
ve Altınoluk Mahallesine trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için arsa
tahsisi yapılmış. Bölge halkına hayırlı olsun.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7558.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Kayseri için 2014 Ramazan-i Serif İmsakiyesi
Mübarek Ramazan ayı Cumartesi günü başladığı için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene
kadir gecesi Ramazan'ın 22. (19.07.2014) gününü 23. (20.07.2014) gününe bağlayan gece
olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
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Hicri

Imsak

Gunes

Ogle

Ikindi

Aksam

Yatsi

Tarih

1
Ramazan

Ct

02:57

05:07

12:51

16:47

20:18

22:09

28 Haziran

2
Ramazan

Pa

02:57

05:07

12:52

16:48

20:18

22:08

29 Haziran

3
Ramazan

Pt

02:58

05:08

12:52

16:48

20:18

22:08

30 Haziran

4
Ramazan

Sa

02:59

05:08

12:52

16:48

20:18

22:08

1 Temmuz

5
Ramazan

Ca

02:59

05:08

12:52

16:48

20:18

22:08

2 Temmuz

6
Ramazan

Pe

03:00

05:09

12:52

16:48

20:18

22:07

3 Temmuz

7
Ramazan

Cu

03:01

05:10

12:53

16:48

20:17

22:07

4 Temmuz

8
Ramazan

Ct

03:02

05:10

12:53

16:48

20:17

22:06

5 Temmuz

9
Ramazan

Pa

03:03

05:11

12:53

16:49

20:17

22:06

6 Temmuz

10
Ramazan

Pt

03:04

05:11

12:53

16:49

20:17

22:05

7 Temmuz

11
Ramazan

Sa

03:05

05:12

12:53

16:49

20:16

22:05

8 Temmuz

12
Ramazan

Ca

03:06

05:12

12:53

16:49

20:16

22:04

9 Temmuz

13
Ramazan

Pe

03:07

05:13

12:53

16:49

20:16

22:03

10 Temmuz

14
Ramazan

Cu

03:08

05:14

12:54

16:49

20:15

22:03

11 Temmuz

15
Ramazan

Ct

03:09

05:14

12:54

16:49

20:15

22:02

12 Temmuz

16
Ramazan

Pa

03:10

05:15

12:54

16:49

20:14

22:01

13 Temmuz

17
Ramazan

Pt

03:11

05:16

12:54

16:49

20:14

22:00

14 Temmuz

18
Ramazan

Sa

03:12

05:17

12:54

16:49

20:13

21:59

15 Temmuz

19
Ramazan

Ca

03:13

05:17

12:54

16:49

20:13

21:58

16 Temmuz

20
Ramazan

Pe

03:15

05:18

12:54

16:49

20:12

21:57

17 Temmuz

21
Ramazan

Cu

03:16

05:19

12:54

16:49

20:12

21:56

18 Temmuz

22
Ramazan

Ct

03:17

05:20

12:54

16:49

20:11

21:55

19 Temmuz

23
Ramazan

Pa

03:19

05:20

12:55

16:49

20:10

21:54

20 Temmuz

24
Ramazan

Pt

03:20

05:21

12:55

16:49

20:09

21:53

21 Temmuz

25
Ramazan

Sa

03:21

05:22

12:55

16:48

20:09

21:52

22 Temmuz

26
Ramazan

Ca

03:23

05:23

12:55

16:48

20:08

21:51

23 Temmuz

27
Ramazan

Pe

03:24

05:24

12:55

16:48

20:07

21:49

24 Temmuz

28
Ramazan

Cu

03:25

05:24

12:55

16:48

20:06

21:48

25 Temmuz

29
Ramazan

Ct

03:27

05:25

12:55

16:48

20:06

21:47

26 Temmuz

30
Ramazan

Pa

03:28

05:26

12:55

16:48

20:05

21:46

27 Temmuz

Kayseri Bayram Namazi: 28.07.2014 06:18

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7560.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Mani severler için Ramazan manileri
on bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Eski Ramazanları özleyenler için işte
bir birinden güzel Ramazan manileri.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7561.html
Erişim Tarihi: 23.06.2014

Keah’a Kantin İhalesinden 2 Milyon Tl
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH) Yöneticiliği tarafından yapılan kantin ve
büfe ihalesi ile hastane 3 yılda 2. 145.000 TL gelir elde edecek.Sağlık Bakanlığı, gelir getirici
proje kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı kurum...
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH) Yöneticiliği tarafından yapılan kantin ve
büfe ihalesi ile hastane 3 yılda 2. 145.000 TL gelir elde edecek.Sağlık Bakanlığı, gelir getirici
proje kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların, bünyelerinde bulunan
ticari alanları kendilerinin kiraya vermesinin önünü açtı. Bu konuyla ilgili söz konusu
düzenleme TBMM’de kabul edilen ve 26 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6225 sayılı Kanunla yasalaştı. Yapılan bu düzenleme ile Sağlık Bakanlığına
bağlı sağlık kurumlarındaki ticari alanların, Sağlık Bakanlığı tarafından kiralanmasının yolu
açıldı.Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Cem Turanoğlu yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız
tarafından yapılan bu düzenleme kapsamında, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez
Kampüs, Doğumevi Kliniği ve Göğüs Hastalıkları Kliniğinde kantin ve büfe alanları kiralama
ihalesi tamamlandı. Göğüs Hastalıkları kliniği ve Doğumevi kliniğinde konumundan dolayı
hastalarımız yeme - içme ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Yeni açılacak olan
kantin ve büfeler ile hasta ve hasta yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılanması sağlanacak
aynı zamanda hastanemize yılda 715.000 TL olmak üzere 2.145.000 TL gelir getirecek” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7562.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Elektrik Parası Ödeme Çilesi
Melikgazi İlçesi Belsin semti Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Elektrik Faturası Ödeme
Merkezi'nde sadece 1 memurun görevlendirilmesi, uzun kuyruklar oluşmasına neden
oluyor.Elektrik faturalarının gelmesinden sonra, elektrik parasını ödemek...
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Melikgazi İlçesi Belsin semti Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Elektrik Faturası Ödeme
Merkezi'nde sadece 1 memurun görevlendirilmesi, uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor.
Elektrik faturalarının gelmesinden sonra, elektrik parasını ödemek için Ödeme Merkezi'ne
geldiklerini belirten kuyrukta bekleyen vatandaşlar, ''Teknoloji ve iletişimde bu kadar gelişme
yaşanıyorken hala elektrik parası ödemek için kuyruklar oluşmasını anlayamıyoruz. Para
yatırmak istiyoruz ama burada sadece 1 memur olmasından dolayı, saatlerce sırada beklemek
zorunda kalıyoruz. Önceden PTT Şubeleri de elektrik parasını tahsil ediyordu, o zaman bu
kadar sıkıntı olmuyordu. Ancak PTT ile Elektrik İdaresi arasındaki, elektrik paralarının tahsili
için yapılan anlaşma iptal edilmiş. O nedenle de bizler mecbur buraya geliyoruz ve bu
kuyrukta saatlerce bekliyoruz. Elektrik şirketi yetkilileri, bizim sesimize kulak versinler ve bu
sıkıntıya bir an önce çözüm bulsunlar'' dediler.
Kuyrukta beklerken zaman zaman gerginlikler yaşandığını da ifade eden vatandaşlar, ''Biz bu
faturalarımızla birlikte, kayıp/kaçak elektrik bedellerini de ödüyoruz ancak Elektrik İdaresi
yetkilileri, bu tahsilat bürosuna sadece 1 memur vererek sanki bize işkence çektiriyorlar.
Herkesin işi gücü var, hanımlar çocuklarıyla gelmek zorunda kalıyor ve çocuklar da burada
perişan oluyorlar. Buraya seyyar bir vezne koyabilirler, görevli sayısını artırabilirler ya da
başka uygun olan bir yol bulabilirler. Ancak şimdiye kadar hep bu çileyi çekiyoruz ve hiçbir
yetkili buna bir çözüm bulmuyor'' ifadelerini kullandılar.
İsmini vermek istemeyen vatandaşlardan birisi de, ''Ben bir haftadır buradan gelip geçiyorum.
Kuyruğun az olduğu bir gün elektrik borcumu ödemek istedim ama şimdiye kadar kuyruğun
az olduğu bir güne denk gelemedim. Yarın da faturanın ödemesinin son günü olduğu için
bugün mecbur işimden izin alıp geldim ve kuyruğa girdim. Mesai saati bitmeden sıranın bana
gelip gelmeyeceğini bilemiyorum. Bugün yatıramazsam, yarın tekrar izin alıp geleceğim'' diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7563.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Vali Düzgün’den Anız Yangınları Uyarısı
Vali Orhan Düzgün, anız yangınlarının önlenmesine ilişkin tebliğ yayınlayarak, yangına
sebebiyet verenlere idari para cezası uygulanacağından herhangi bir mağduriyet yaşanmaması
için dikkatli olunmasını istedi.Vali Düzgün, konuyla ilgili...
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Vali Orhan Düzgün, anız yangınlarının önlenmesine ilişkin tebliğ yayınlayarak, yangına
sebebiyet verenlere idari para cezası uygulanacağından herhangi bir mağduriyet yaşanmaması
için dikkatli olunmasını istedi.
Vali Düzgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il sınırları içerisinde 2014 yılı hasat
sezonunda anız yangınlarının önlenmesinde uygulanacak esaslar ve yapılacak işlemlerle ilgili
tebliğ hazırlandığını belirtti.
Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile ekolojik
çevrenin anız yangınlarından olumsuz etkilendiğini kaydeden Vali Düzgün, bu durumun
tarımla uğraşanlar ile milli serveti olumsuz etkilediğini, ciddi verim kayıpları yaşanmasına
sebebiyet verdiğini belirtti.
Topraklarımızı ve çevreyi korumanın aynı zamanda milli bir görev olduğuna işaret eden Vali
Düzgün, özellikle hububat hasadı öncesinde anız yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirlerin
alındığını ve çiftçilerin eğitimine yönelik il ve ilçe tarım müdürlüklerince çalışmaların
yürütüldüğünü ifade etti.
Yapılan eğitici ve uyarıcı çalışmalara rağmen anız yangınına sebebiyet verenlere karşı cezai
işlem uygulanması yönünde karar alındığını dile getiren Vali Düzgün, herhangi bir
mağduriyetin yaşanmaması için dikkatli olunması yönünde uyarıda bulanarak, şu bilgileri
verdi:
“Konu ile ilgili olarak 16 ilçe Kaymakamlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığımız, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlıklarımız ile diğer ilgili kurumlarımız hazırlıklarını
tamamlayarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Konunun hassasiyeti nedeniyle gezici denetim
ekiplerimiz de denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerdir. Çevre Kanunu’nun ilgili
maddesine göre anız yakanlara her dekar için 35.16 TL idari para cezası uygulanacaktır. Anız
yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi
durumunda ceza 5 katına kadar artırılabilecektir. Ayrıca, kontrollü de olsa hiçbir şekilde anız
yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz hakkında yasaklama
kararına uymamaları durumunda işlem yapılacaktır. Çiftçilerimizin alınan kararlara titizlikle
uymaları, ormanlarımızın ve doğal kaynaklarımızın korunması açısından önem taşımaktadır.”
Vali Düzgün, tarımla uğraşmasa bile vatandaşlardan anız yangınlarına karşı duyarlı
olmalarının önemine işaret ederek, olası bir yangın durumunda vatandaşlık görevi gereği
polis, jandarma ya da itfaiyeye haber verilmesini istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7564.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

“Bir Adam Yaratmak“ Tiyatrosu'na Yoğun İlgi
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri
Şubesi tarafından hazırlanan "Bir adam yaratmak" tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.Şehir
Tiyatrosu'nda düzenlenen oyuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl...
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri
Şubesi tarafından hazırlanan "Bir adam yaratmak" tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.
Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen oyuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,
MTTB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Fatih Erkan, MAZLUM-DER Kayseri Şube Başkanı
Ahmet Taş, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, davetliler ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Sergilenen oyun hakkında bilgiler veren MTTB Kayseri Şube Başkanı
Mehmet Fatih Erkan, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Milli Türk Talebe Birliği Kayseri
Şubesi olarak Necip Fazıl'ın 1950'li yıllarda yazdığı tiyatro eseri olan 'Bir adam yaratmak'
konulu tiyatromuzu oynayacağız. Liseye giden öğrencilerimiz burada tiyatromuzu
sergileyecekler. Necip Fazıl'ın daha bir sürü tiyatro eseri var. Daha farklı eserleri de var.
İnşallah bunları da sırası ile sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, oyunun güzel bir çalışma olduğunu
söyledi. Eskici, "Program, Kayseri Gençlik Merkezi'ndeki tiyatro eğitimi alan gençlerimiz ile
Milli Türk Talebe Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz bir programdır. Necip Fazıl üstadın 'Bir
adam yaratmak' adlı tiyatrosunu sergileyecekler. Aslında çok daha öncesinde Necip Fazıl'ın
ölüm yıldönümü yada doğum gününde yapmak istiyorduk ama bu Gençlik Haftası gelen
süreçte yoğunluğumuzdan dolayı böyle oldu. Arkadaşlarımız sağ olsunlar güzel bir çalışma
yaptılar" diye konuştu.
"BİR ADAM YARATMAK TİYATRO OYUNU"
Eser, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatır. Ölüm korkusu, sanatın çilesi,
kader, cinnet konularına değinir. Konusu 'Meçhul bir tarihte, İstanbul’da geçen oyunun
karanlık, boğucu bir atmosferi vardır. Yazar, aralıklarla iki yıl süren bir çalışma sonucunda
oyunu tamamlamıştır. İlk piyesi olan 'Tohum'dan sonra ikinci tiyatro eserini yazan Necip
Fazıl’ın tiyatro yazarlığı konusunda ilk ustalık eseri ve Türk tiyatrosunun bir trajedi şaheseri
kabul edilir. Eserde oyun kahramanı olan yazar Hüsrev’in kaleme aldığı 'Ölüm Korkusu' adlı
oyun ile 'Bir Adam Yaratmak' piyesinin kendisi iç içe ustalıkla kullanılmıştı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7565.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Özel Dünyam Hastanesi Uzm. Dr. Hacer Özkan:
Özel Dünyam Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Hacer Özkan, yaz aylarında sık
kullanılan klimalarla ilgili olarak vatandaşları uyararak, "Lejyoner Hastalığı, L. Pneumophilia
adlı bakterinin neden olduğu pnömoni yani zatürre hastalığı...
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Özel Dünyam Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Hacer Özkan, yaz aylarında sık
kullanılan klimalarla ilgili olarak vatandaşları uyararak, "Lejyoner Hastalığı, L. Pneumophilia
adlı bakterinin neden olduğu pnömoni yani zatürre hastalığı olarak tanımlanır" dedi.
Özkan, "Bakteri nemli ortamlarda ve akarsu ya da göllerde yaşar ve bu ortamlarda uzun süre
canlılığını koruyabilir. Bakteri bu özelliği nedeniyle klima sistemlerinde de yaşayabilmekte ve
bu sistemde oluşan aerosollerin ortamda bulunan insanlarca solunması sonucu akciğere
yerleşerek hastalığa neden olmaktadır. Hastalığa halk arasında klima hastalığı denilmesinin
sebebi de budur. Hastalığı neden olan bakteri büyük oteller ya da buna benzer kuruluşların su
sistemlerine doğal kaynaklardan bulaşabilir ve bu sistemler içerisinde bakım ve
dezenfeksiyon koşullarına uyulmadığı takdirde üreyebilir. Su sisteminde üreyen bakteriler su
boruları, banyo armatürleri gibi çeşitli ortamlarda üremelerin devam ederek suyun kullanımı
sırasında oluşan aerosollerin solukla akciğere alınması sonucu hastalığa neden olur" diye
konuşarak şu bilgileri verdi:
"Hastalık daha kronik akciğer veya karaciğer hastalıkları, kanserler, şeker hastalığı, alkolizm,
yoğun sigara kullanımı neticesi savunma sisteminin zayıflaması sonucu ortaya çıkar yani bu
sayılan durumlar lejyoner hastalığı için risk faktörü olarak kabul edilebilir.
Hastalığın belirti ve bulguları nelerdir?
Hastalığın belirti ve bulguları hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinden, ölümcül
seyreden zatürreye kadar çeşitlilik gösterebilir. Legionella bakterisinın neden olduğu zatürre
hastalığında ateş, halsizlik, baş ağrısı, karın ağrısı, yaygın kas ağrıları, deri döküntüleri, kuru
öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler kısa sürede ortaya çıkar ve ateş 40 dereceye çıkabilir. Bu
hastalarda diğer zatürrelerden farklı olarak sıklıkla akciğer dışı belirti ve bulgular da görülür.
Karın ağrısı, bulantı - kusma , ishal, bradikardi (kalp atım sayısının azalması) bu belirtilere
örnek olarak sayılabilir. Ayrıca bu hastalarda bilinç bozukluğu da görülebilir. Hastaların fizik
muayenelerinde pnömoniye has bulgular mevcuttur.
Tanı yöntemleri nelerdir?
Bu olgularda çekilen akciğer grafileri sadece pnömoni bulguları verir yani hastalığın lejyoner
hastalığı olduğunu kanıtlayacak özel bir radyolojik bulgu yoktur. Kan sayımında lökosit sayısı
normal olabilir ya da hafifçe artmıştır. Karaciğer enzimlerinde ve LDH enzim düzeyinde
yükselme, hiponatremi, böbrek fonksiyonlarında bozulma saptanabilir. Sedimantasyon
genellikle yüksektir. Bu bulguların hiçbirisi lejyoner hastalığı için spesifik değildir ve tanı
koyduramaz. Kesin tanı için her şeyden önce hekimin hastalıktan kuşkulanması ve bu
hastalığın tanısına yönelik tetkikleri istemesi gerekir. Balgam, kan ve idrarda Legionella
bakterisi ya da onun antijenleri tespit edilerek tanıya ulaşılır.
Tedavi

Hastalığın tedavisinde antibiyotiklerden yararlanılır. Ancak lejyoner hastalığında tedavi için
kullanılan antibiyotikler ve bunların kullanım süreleri diğer pnömonilere göre farklılık
gösterir. Tedaviye yanıt genellikle çabuk olmakla birlikte ağır seyreden bazı olgularda
sekeller kalabilir. Bu nedenle legionella pnömonisinden kuşkulanılan hastalara hızla tanı
konulup uygun antibiyotiğin kullanılması önem taşımaktadır. Hastalık belirtisi olan kişilerin
bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasını öneririz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7566.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Köşk Caddesi Yenileniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi, Köşk Caddesi yol
yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile cadde ve sokaklar ile bunlara
bağlantılı tüm yollarda yol yenileme, kaldırım ve otopark...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi, Köşk Caddesi yol
yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile cadde ve sokaklar ile bunlara
bağlantılı tüm yollarda yol yenileme, kaldırım ve otopark inşa ettiklerini söyledi.
Köşk Mahallesinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları neticesinde yolların yeniden bakım ve
onarımdan geçirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Bu semte yer alan Köşk
Caddesi ile buna bağlantılı tüm yollarda alt yapı çalışması yaptık. Bozulan yollarda yol
genişletme ve düzenleme çalışması yapıldı. Yaya yolu, kaldırım ve ücretsiz semt otopark inşa
edildi. Bu alanda otopark önemli çünkü çok katlı binaların imar da yol güzergâhları cep
otopark olarak planlanmış. 1500 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yol
çalışmasında alt yapı yenilendi ve 10 bin ton alt yapı malzemesi kullanıldı. Ara geçişler
kapatıldı ve ışıklandırma sistemi yerleştirilerek trafik akışı güvenli ve seri hale getirildi. Köşk
Mahallesindeki çok katlı binaların yükselmesi ile hem nüfus arttı hem de araç sayısı. Yol
genişletme ve çevre düzenleme ile semt otopark yapımı sonrası Köşk Mahallesinin tüm
yolların yenilenmesi sonrası 7000 ton asfalt kullanıldı. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve
kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi. ” dedi.
Cadde ile sokaklar ve bunlara bağlantılı yollarda asfaltın yenilendiği ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulanarak,
Köşk Mahallesinin bu yıl adeta yenilendiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7567.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Çalar Saatlere Cep Telefonu Darbesi
Ramazan'ın yaklaşmasıyla saat satışlarında hareketlilik bekleyen esnaf, cep telefonlarının
kullanımının yaygınlaşmasıyla saat satışlarında düşüş olduğunu söyledi.Esnaf Ali Erkara, cep
telefonları çıktıktan sonra saat satışlarında...
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Ramazan'ın yaklaşmasıyla saat satışlarında hareketlilik bekleyen esnaf, cep telefonlarının
kullanımının yaygınlaşmasıyla saat satışlarında düşüş olduğunu söyledi.
Esnaf Ali Erkara, cep telefonları çıktıktan sonra saat satışlarında düşüş olduğunu söyleyerek,
"Artık insanlarımız cep telefonuyla uyanmaktadır. Cep telefonuyla sağlıklarına zarar
verdiklerinin farkında değiller" ifadesinde bulundu.
Ramazan öncesinde sahura kalkmak isteyenlerin masa saatlerine büyük ilgisi olduğunu ancak
cep telefonlarının çıkmasıyla bir durgunluk yaşandığını söyleyen Erkara, "Masa saatlerini
müşterilerimize de tavsiye ederiz çünkü cep telefonlarını baş uçlarına koyup da sağlıklarından
olmalarını istemeyiz. Masa saatleriyle sahura kalkmalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.
Vatandaşların saatlerini kesinlikle saatçilerden almaları gerektiği uyarısında bulunan Erkara,
"Saatlerin fiyatları uygundur, kaliteli olanları da vardır, kalitesiz olanları da. Kaliteli olanları
saatçilerden almalarını tavsiye ederim. Bütün kaliteli saatler saat satıcılarında olur. Her yerde
saat vardır ama kaliteli saat saatçide vardır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7568.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Dolandırıcılıkta
Ödeme Emri

Yeni

Yöntem:

İlamsız

Tüketici Birliği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin, ilamsız ödeme emri ile vatandaşların
dolandırıldığını söyleyerek, "Çok kişinin canı ciddi manada yanıyor" dedi.Dolandırıcılar yeni
yöntemlerle vatandaşları dolandırmaya devam...
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Tüketici Birliği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin, ilamsız ödeme emri ile vatandaşların
dolandırıldığını söyleyerek, "Çok kişinin canı ciddi manada yanıyor" dedi.
Dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Kendisini savcı ve
polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranların yeni oyunu ise ilamsız ödeme emri. Borcu
olmayan vatandaşlara borç kağıdı gönderip haksız yere para kazanmak isteyen dolandırıcılar,
vatandaşların 7 gün içerisinde evlerine gelen emre itiraz etmemeleri sonucu para alıyor.
İlamsız ödeme emri ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Tüketiciler Birliği Kayseri Şube
Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemlerinde bu ilamsız ödeme emirlerinin çoğaldığını
belirterek, "Tüketici sorunları itibarıyla genelde yaz dönemlerinde bazı şikayetler artar. Her
sene kapıdan satışlarda şikayet oranında artma olurken bu sene farklı bir dolandırıcılık
yöntemi ile karşı karşıyayız. Çok kişinin canı ciddi anlamda yanıyor. Kapıdan satışlarda en
azından kapıdan bir satış yapılıyordu, bir mal vardı. Şu anda ne bir ürün var ne bir hizmet var.
İnsanlar bazı dolandırıcıların bazı boşluklardan yararlanmaları yüzünden ciddi anlamda
zararlara uğruyor" dedi.
İlamsız ödeme emrinin icra vasıtası olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, "Vatandaşların kimlik
bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, vatandaş adına bir ilamsız ödeme emri gönderiyor. İcra
dairelerine gidip 18 TL yatırarak o kişiye ilamsız ödeme emri gönderiyor. Vatandaşın bundan
7 gün içinde haberi olmazsa, 7 gün içerisinde buna itiraz etmezse bu kesinleşiyor. Kesinleştiği
zaman ciddi anlamda üzerine borç konularak vatandaşa dönüş yapıyor. Vatandaşın haberi
olmayınca bir şekilde bu para kişinin maaşına, arabasına ve evine icra olarak geliyor.
Vatandaşın neden haberi olmuyor, burada bazı ilgililerin kesinlikle dikkat etmesi gereken
noktalar var. Başta ilin Valilikleri, Kaymakamlıklar, PTT Baş Müdürlükleri bu konuda çok
dikkatli olmak zorundadır çünkü bazı posta görevlileri, ki bu ihmal olabilir, aleyhlerinde
konuşmak istemiyoruz ama bazı posta görevlileri yapılması gereken tebligat kurallarını yerine
getirmiyorlar. Bir kere vatandaşın adresine gidilecek, kapısı çalınacak. Eğer kapısı çalındı,
açılmıyorsa komşusuna başvurulacak. Orada da yok ise kapıya bir kağıt yapıştırılıp 'Size ben
icra dairesinden bir kağıt getirdim. Sizi bulamadım muhtarlığa bırakıyorum’ diye bir kağıt
yapıştıracak. Akşam vatandaş eve geldiğinde o kağıdı alacak, ertesin gün muhtara gidip
kağıdını alıp 7 gün içerisinde itiraz edip borçtan kurtulacak. Eğer bu kağıt yapıştırılmazsa
direk muhtara götürürlerse vatandaş ciddi bir borçla karşı karşıya kalacak" ifadelerini
kullandı.
"POSTACILAR DİKKAT ETSİN"
İlamsız ödeme emrini evlere götüren postacıların da dikkat etmesi gerektiğini söyleyen
Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Mahmut Şahin, "Şimdi yazın başındayız. Genelde
bağlara gidiliyor, köylere gidiliyor. Vatandaş çoğunlukla evinde durmuyor. Bunu fırsat bilen
dolandırıcılar da kapıdan satışla dolandıranlar vazgeçti, yeni yöntem buldu. Vatandaşlara bu
ihbarnameleri gönderiyorlar posta görevlileri bazen üşendiğinden gidiyor muhtarın oraya
oturuyor. Çay içiyor. Bütün o kağıtları bırakıyor, gidiyor. Muhtarın bunu vatandaşa verme
ihtimali var mı? Yok. Çok kalabalık mahalleler. Muhtarlık zaten eskisi gibi bir kurum değil.
Şu anda haber verme de yok ve ciddi anlamda vatandaşın canı yanıyor. İlgililerin burada
üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bütün çalışanları hatta icra dairelerini bu konuda
uyarmaları ve yeni bir uygulama yapmaları gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7569.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Aktif Eğitim-sen Kayseri Şubesi Başkan Vekili
Turgay Yolcu:
Aktif Eğitimciler Sendikası Kayseri Şubesi Başkan Vekili Turgay Yolcu, "Kötü günlerinde
üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.Aktif Eğitim-Sen yeni doğmuş bebekler
için hazırlanan battaniyeleri, üyelerine küçük bir hatıra olarak...
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Aktif Eğitimciler Sendikası Kayseri Şubesi Başkan Vekili Turgay Yolcu, "Kötü günlerinde
üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.
Aktif Eğitim-Sen yeni doğmuş bebekler için hazırlanan battaniyeleri, üyelerine küçük bir
hatıra olarak hediye ediyor. Şube binasında hazırlanan aktif bebek battaniyelerini dağıtmaya
başlayan sendika, kız çocuklar için pembe, erkekler için mavi olarak düşünülen battaniyeleri
üyelerin beğenisini topladı.
Aktif Eğitim Sen Kayseri Şubesi Başkan Vekili Turgay Yolcu, "Sendikamız başta tüm
üyelerinin olmak üzere eğitim camiasının tüm fertlerinin mutlu ve üzgün fark etmeksizin her
zaman yanında olmak istiyoruz. Bu minvalde aktif bebek battaniyesi de bu yönde küçük bir
adım. İnşallah farklı sürprizlerimiz her zaman olacak. Bu vesileyle bebeğimize hayırlı ömür
diler, ailesiyle beraber mutlu ve huzurlu yaşamasını temenni ederim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7570.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi düzenlediği mezuniyet töreni ile 40. Dönem mezunlarını
verdi.Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anfi Tiyatroda düzenlenen görkemli törenle
178 öğrencisini mezun etti. Mezuniyet törenine Kayseri...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi düzenlediği mezuniyet töreni ile 40. Dönem mezunlarını
verdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anfi Tiyatroda düzenlenen görkemli törenle 178
öğrencisini mezun etti. Mezuniyet törenine Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven, öğretim üyeleri ve aileler katıldı. Törende
konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Muhammet Güven “ Yorucu bir eğitim dönemi
yaşadınız. Büyük emekler sarf ettiniz, bugün üniversitemizin büyük ve önemli bir
fakültesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Hepinize hayırlı olsun. Gelişimini
tamamlamış her türlü imkana sahip bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Sizlere tavsiyem
hastalarınıza zaman ayırın. Onları anlamaya ve dinlemeye çalışın. Dil, din ve ırk ayrımı
yapmadan hizmet etmek zorundasınız. Meslek büyüklerinize ve meslektaşlarınıza saygılı
olun, bilgi ve becerileri hakkında yorum yapmayın onlar yüceldikçe sizde yüceleceksiniz.
Dürüst olun kaybetmezsiniz” dedi.
Prof. Dr. Tahir Ercan Patıroğlu ise öğrencilere Hipokrat yemini ettirdi. Tıp Fakültesi birincisi
Melike Kevser Gül, ikinci Neslihan Taştepe, üçüncü Recep Karaçavuş ödüllerini aldılar.
Birinci Melike Kevser Gül ödülünü Vali yardımcısı Mehmet Emin Avcı’dan aldı. Konuşma
yapan Melike Kevser Avcı “ Bugüne ulaşmamız hiçte kolay olmadı. Fakülteye başladığımız
ilk günden tamamladığım son güne kadar ciddi uğraşlar verdik. Tıp eğitiminin süresi ve
zorluğu düşünüldüğünde bu mesleğin mensuplarının ne denli fedakarlık göstererek bugüne
gelmiş olmaları takdir edilmesi gereken bir durum. Eğitimiz boyunca sosyal bir aktivite içinde
yer alamadık. Dışarıda olup bitenlerin farkında olmadık. Üniversite öğrenciliği nedir
tadamadık. Hep ders ve sınavlarla boğuştuk. Okulu bitirmiş olmak yetmiyor yeniden bir
mücadelenin içerisine girmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Hem çalışıp hem nöbetlerini tutmak zorunda olduklarını söyleyen Gül “Bizler bu zorluğa
katlandık, mezun olup ayrılıyoruz ama bizde sonrakiler için bazı kolaylıkların getirilmesi en
önemli arzumuz. Meslek mensuplarımız ya darp ediliyorlar ya hakarete uğruyorlar yada
katlediliyorlar. Asıl işi insanı yaşatmak olan bu meslek mensupları maalesef bu yolda
yaşamlarını yitiriyorlar bu soruna bir çözüm bulunamıyor. Amacım öğrencilikte meslek
hayatındaki sorunlara dikkat çekmek ve ilgililere ilk ağızdan ifade etmekti. Her şeyden önce
iyi bir hekim olarak yetiştirildik” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7571.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayseri'de 4 Ayrı Trafik Kazasında 18 Kişi
Yaralandı
Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre,
Bünyan ilçesine bağlı Köprübaşı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında B.G.'nin
kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla...
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Kayseri'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Köprübaşı mahallesinde meydana gelen trafik
kazasında B.G.'nin kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı
öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında Araç sürücüsü ile birlikte M.G., M.G., N.G. ve
G.G.'nin yaralandığı yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ise M.İ.'nin
kullandığı otomobilin lastiğinin patlaması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve
refüje çarptığı öğrenildi. Kazada M.İ. ile birlikte, otomobilde bulunan Ş.İ., İ.İ., B.Ç. ve
E.Ç.'nin yaralandığı, yaralıların Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına
alındığı kaydedildi.
Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde meydana gelen bir diğer kazada ise M.T.'nin
kullandığı otomobilin, S.T.'nin yönetimindeki traktöre bağlı bulunan balya makinesine
çarptığı öğrenildi. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç., B.B. ve
M.Z.'nin yaralandığı ve Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.
Develi ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'ndeki diğer kazada ise, D.Ö.'nün kullandığı otomobilin
direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığı öğrenildi. meydana gelen kazada D.Ö. ile
birlikte S.Ö., Y.Ö., İ.Ö. ve R.Ö.'nün yaralandığı kaydedildi.
Yetkililer, meydana gelen kazalar ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7572.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Bünyan'da Cinayet
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye
göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit beldesinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Y.E.Y.
ile T.K. ve Y.A. arasında düğün sonrasında tartışma...
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit beldesinde meydana gelen olayda, 21
yaşındaki Y.E.Y. ile T.K. ve Y.A. arasında düğün sonrasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan
tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Y.E.Y.'nin tabanca ile vurularak yaşamını yitirdiği
bildirildi.
Olay sonrasında T.K. ve Y.A.'nın gözaltına alındığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7573.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

“Borç Tuzağı ve Faiz Lobisi” kitabı yayınlandı
Ekonomist Şevki Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Borç Tuzağı ve Faiz Lobisi” isimli kitabı
Yediveren Yayınları arasında çıktı.
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Şevki Çobanoğlu’nun 10 ekonomi/araştırma kitabından biri olan eserde, borç tuzağı,
ekonomik sömürü odakları ve faiz lobisi ele alınıyor.
Şevki Çobanoğlu’nun “Borç Tuzağı ve Faiz Lobisi” kitabı dört bölümden oluşuyor. Eserde,
Dûyun-u Umumiye, Osmanlı İmparatorluğu Maliyesi’nde Avrupa Denetimi, Ekonomik
Sömürü Odakları; IMF, Dünya Bankası ve AB’nin içyüzleri anlatılırken, Batı’nın İslâm
dünyasında ve Üçüncü Dünya ülkeleri üzerinde kurduğu borç tuzağı ve diğer sinsi tuzakların
neler olduğu anlatılıyor. Kitapta, faiz lobisinin iç yüzü, Taksim Gezi Parkı olayları, dış
borçlanmanın getirdiği bağımlılığın gerçek yüzü, sömürgeci güçler ve sömürgeciliğin
boyutları tarihsel süreç içinde anlatılmaktadır.
Çobanoğlu, kitaba yazdığı Önsöz’de; “Sömürgecilerin kurduğu tuzaklardan biri ama en
önemlisi elbette ki “borç tuzağı”dır. “Borç tuzağı”nı oluşturan “ekonomik sömürü
odakları”, “milletlerarası kurumlar” olarak takdim edilmektedirler. Bu sömürü odakları
stratejilerini borç vermek suretiyle çizerler. Dış borç almanın ekonomik kalkınmada
vazgeçilmez bir çare olduğunu sanan ülkeler, sonuçta bir “borç tuzağı”na düşmektedirler. Bu
tuzağın içine düşen ülkeler, artık çıkmak isteseler de çıkamaz hale gelirler. Çünkü bundan
sonra bu ülkeler, sömürgeci güçlerin değişik tuzaklarıyla karşılaşırlar.
Faiz lobisi, amacına ulaşmak için hedef seçtiği ülkelerde halkı ayaklandırarak, karışıklıklar
çıkararak, askeri darbeler yaparak, hükümetler yıkmaktadır. Faiz lobisi, emperyalizmin bir
başka görünümü olarak faaliyet göstermektedir” demektedir.
Ekonomist Şevki Çobanoğlu “Borç Tuzağı ve Faiz Lobisi” kitabının son bölümünde,
Ekonomi Politikalarına Genel Bir Bakış ile Türkiye-IMF İlişkilerini de ele alarak, Türkiye’nin
IMF tuzağından tamamen kurtulmasını istemektedir. Çobanoğlu, Üçüncü Dünya ülkelerinin
ve İslâm ülkelerinin borç tuzağından nasıl kurtulacaklarına dair öneriler de sunmaktadır.
Kitap, ele aldığı konularla konusunda kaynak bir eser.
Şevki Çobanoğlu’nun “İslâm Ekonomisi” adlı eseri daha önce Yediveren Yayınları arasında
çıkmıştı.
Kitabı İsteme Adresi: Yediveren Yayınları, Talat Paşa Cad. No: 32 D:1
Bahçelievler/İstanbul
Tel:
0212
5061384
Faks:
0212
5061387
www.info@yediverenyayinlari.com veya internet kitapçısı www.kitapyurdu.com’dan temin
edebilirsiniz.
Şevki Çobanoğlu Kimdir?
Araştırmacı, Yazar ve Şair. 3 Nisan 1953 tarihinde Kayseri ili, Özvatan ilçesi, Taşlık
köyünde doğdu. İlkokulu Taşlık köyünde (1964), Ortaokulu Özvatan ilçesinde tamamladı
(1971). Nevşehir Ticaret Lisesi’nden mezun oldu (1974). Adana İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi İşletme Fakültesi’ni bitirdi (1980) .
Çeşitli firmalarda muhasebeci, muhasebe müdürlüğü ve yönetici olarak görev yaptı. Libya ve
Suudi Arabistan’da çalıştı (1983-1985). 28 Nisan 1994 tarihinden 13 Şubat 1997 tarihine
kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.
Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Lüksemburg gibi Avrupa
ülkelerini iş seyahatleri dolayısıyla gezdi (1997-2001).
Araştırmalarında; ekonomi, dini, siyasi ve tarihi konulara değinen Şevki Çobanoğlu, Türk
Halk Edebiyatı dalında ise “Âşık tarzı” didaktik (bilgi verici, öğretici) şiirler de yazmıştır.
Şevki Çobanoğlu, bir ekonomist olarak, ekonomi konusunda geniş araştırmalar yaparak
önemli görüşler ortaya koymakla birlikte, bir halk şairi olarak da, şiirlerini sade bir dil
kullanarak çok usta bir biçimde kaleme almıştır.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7574.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Hacı Hüseyin Erkek Anadolu İhl Öğrencilerinin
Kapadokya Ve Konya Gezisi
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Kayseri İmam-Hatip Mezunları Derneği
(KİMDER) tarafından ortak olarak düzenlenen “Dernek Laboratuvarı” projesi kapsamında
ilimiz Hacı Hüseyin Erkek Anadolu İHL’nin bazı öğretmen ve öğrencileri, Kapadokya ve
Konya’yı gezme imkânı buldu.
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10 Haziran 2014 Salı sabah saat 06:00’da okul önünden kalkan iki otobüsle yolculuğa çıkan
kafile, 11 Haziran 2014 Çarşamba günü akşam saat 19:30’da tekrar okulun önüne geldi.
Okul müdürü Ebubekir Atik, müdür yardımcısı Oğuz Öz, meslek dersleri öğretmenlerinden
Rıza Bozdağ ve Ali Osman Aydoğdu ile coğrafya öğretmeni Süleyman Güneş’in de iştirak
ettiği gezi, 52 öğrenci ve KİMDER temsilcileri Muhammed Atıf Bozdağ ve Abdussamed
Bakır’ın katılımıyla gerçekleşti.
Gezinin ilk durağı, Ürgüp ilçesi sınırlarında bulunup Ortahisar beldesine yakın olan “Üç
Güzeller (Anne-Baba-Kız)” diye adlandırılan ve Kapadokya bölgesinin en güzel ve en meşhur
peribacaları olma özelliğini elinde bulunduran peribacaları oldu. Burada toplu olarak hatıra
fotoğrafları çektirip, doyumsuz Güvercinlik Vadisi manzarasını seyreden öğrenciler, tekrar
yola çıkarak Derinkuyu Yeraltı Şehri’ne geçti.
Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin en dibine kadar inen öğrenciler, burada öğretmenlerden Rıza
Bozdağ ve Süleyman Güneş’in açıklamaları doğrultusunda bilgi sahibi oldular. Bu
açıklamalar ışığında yeraltı şehrine hayran kalan öğrencilerin burada en çok ilgisini çeken ise
büyük yuvarlak kapılar, havalandırma bacası, su kuyusu, kilise, mezarlık, tünel ve
misyonerler okulu oldu. Öğrenciler yeraltı şehrinden çıkınca Derinkuyu ilçesindeki tarihi
kiliseyi gezdiler.
Yeraltı şehrinin gezilmesinin ardından Ihlara Vadisine doğru yola çıktılar. Yol üzerinde
bulunan Krater Gölü ve Jeotermal araziyi görme imkânı da buldular. Bu göl hakkında
coğrafya öğretmeni Süleyman Güneş’in yaptığı açıklamaları ilgi ile dinlediler. Ayrıca
yolculuk boyunca coğrafya derslerinde öğrendikleri bilgileri Süleyman hocanın yeniden
anlatması ve gözleri ile görmeleri öğrencileri oldukça heyecanlandırdı.
Ihlara Vadisi’ne gelindiğinde otoparktan vadinin girişine kadar yürüyerek gelen öğrenciler,
vadinin doyumsuz manzarasını seyretti. Yaklaşık 400 merdiven basamağından yürüyerek
vadinin içine indiler ve bu vadinin oluşumu hakkında yine Süleyman hocanın dikkat çeken
açıklamalarını dinlediler. Ayrıca genel olarak bütün Kapadokya bölgesinde ve Ihlara
vadisinde bulunan kaya kiliseleri hakkında da Rıza Bozdağ hocamızın açıklamalarını ilgiyle
dinlediler.
Vadiden yukarı doğru çıkarken Rıza hocamızın yeni gelen ziyaretçilere yaptığı basamak
sayma şakası bütün öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı. Rıza hocamız yukardan inen yerli
ziyaretçileri görünce “10282, 10283, 10284…” diye yüksek sesle saymaya başlayınca, daha
vadinin yarısına kadar gelmiş olan insanların yüzlerinde müthiş bir yılgınlık belirtisi

görülüyordu. Öğrenciler kendileri de başkalarına aynı şakayı yaparak ve gülüşerek yukarı
çıktılar.
Ihlara vadisi ziyareti bitince Aksaray ilimize ulaşan öğrenciler, Burada, Kayseri İmam-Hatip
Lisesi mezunu ve Rıza hocamızın arkadaşı olan Mahmut Arslan tarafından hazırlanan öğle
yemeklerini alarak yollarına devam etti. Öğle yemeklerini Sultanhanı beldesinde, bir çay
bahçesine çekilerek yediler ve öğle namazlarını da buradaki camide kıldıktan sonra
Türkiye’nin en büyük kervansarayı olan Aksaray Sultanhanı’nı gezdiler. Rıza hocamız burada
kervansaraylar hakkında çok detaylı ve dikkate değer bilgiler verdi.
Sultanhanı ziyaretini bitirip tekrar otobüslere binen öğrenciler, geniş ve dümdüz Konya
ovasından geçerek Karapınar ilçesine ulaştılar. Bu bölgede yol kenarında bulunan “Obruk
Bölgesi” yazısı oldukça ilgilerini çekince yine Süleyman hocamızın bilgilerine müracaat
ettiler. Süleyman hocamız da obruklar hakkında detaylı bilgi verdi ve Türkiye’nin en büyük
ve olağanüstü obruğunu yarın Kayseri’ye dönerken göreceklerini söyledi.
Karapınar arazisinin hızla çölleşmesi ve bu çölleşmeyi durdurmak için yapılan ağaçlandırma
çalışmaları öğrencilerin oldukça dikkatlerini çekti. Bu arada “Dünyanın Gözbebeği” diye
bilinen Meke Gölü’nü gördüler. Ortasında dağ şeklinde bir ada bulunan ama yeraltı sularının
bilinçsizce kullanılması nedeniyle kurumaya yüz tutan bu göl hakkında Süleyman hocamız
yine onları bilgilendirdi.
Meke Gölü’nden sonra yaklaşık 5 Km uzaklıktaki Krater Gölü’ne geçtiler ve burada da
Süleyman hocamızın açıklamalarını ilgiyle dinlediler.
Krater Gölü’nden ayrılan öğrenciler, Ereğli’ye doğru giderken yol üzerinde bulunan ve 1998
yılında İpek turizme ait bir otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 48 vatandaşımızın
yanarak can verdiği yerde yapılan anıtı ziyaret edip hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Fatihalar okudular.
Henüz akşam olmadığı ve hava kararmadığı için Ereğli’de geceyi geçirecekleri Ereğli İHL
pansiyonuna geçmeden İvriz’e gittiler ve burada Torosların altından doğup akan buz gibi su
ve harika tabiat manzarasını seyrettiler. Ayrıca meşhur Hitit Kaya Anıtı’nı görme imkânı
bulan öğrencilere, Rıza hocamız bu anıt hakkında bilgiler verdi.
İvriz’den ayrılan öğrenciler geceyi geçirecekleri Ereğli İHL pansiyonuna geldiler ve
otobüslerden inerek hemen odalarına çekilip daha rahat kıyafetlerini giyerek akşam
yemeklerini yediler. Ereğli İHL müdürü, müdür yardımcıları, belletmen öğretmenleri ve
pansiyonun görevlileri onlara çok güzel yemekler hazırlamışlardı.
Sabah namazlarını kıldıktan sonra kahvaltılarını yapan öğrenciler, Ereğli İHL personeline
teşekkür edip hep beraber hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Konya’ya doğru yola çıktı. Zaten
bir önceki gün Karapınar’a kadar olan araziyi görmüşlerdi. Konya’ya kadar dümdüz ovada
yolculuk yaptılar.
Konya’ya geldiklerinde otobüslerden indiler ve ilk önce “Şehitlik Müzesi”ni ziyaret ettiler.
Burası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 sene kadar önce açılmış ve Kurtuluş Savaşı
yıllarını anlatan maketlerin bulunduğu çok harika bir müze idi. Burayı gezmek onlara oldukça
güzel duygular yaşattı.
Şehitlik Müzesi’nin ardından yürüyerek hemen yakındaki Mevlânâ Müzesine geçtiler. Burada
Rıza hocamızın açıklamalarını dinleyeceklerdi ki görevliler, bu müzede rehberlerden
başkasının açıklama yapmasının yasak olduğunu söylediler. Bu yüzden sadece eserlere bakıp
geçtiler. Bahçede yer alan müzenin diğer bölümlerini de gezip dışarı çıktılar.
Mevlânâ ziyaretinin ardından kısa bir süre serbest zamanları olan öğrenciler, bu geziyi
hatırlatacak bazı hatıra ve hediyelik eşyalar almak için yakınlardaki dükkânlara dağıldı.
Yaklaşık yarım saatlik bir alışverişin ardından tekrar bir araya gelerek geziye devam ettiler.
Artık Konya’nın içinde bulundukları için yürüyerek Şems-i Tebrizî türbesine geçtiler.
Buradaki ziyareti tamamlayıp Alâeddin Tapasi’ne geçtiler. Bu tepe yığma bir tepe idi ve
üzerinde Selçuklu eseri Alâeddin Camii bulunuyordu. Hem bu camiyi hem de caminin

bahçesinde bulunan Selçuklu sultanlarının türbelerini ziyaret ederek Karatay Medresesi’ne
geçtiler.
Karatay Medresesi, kapalı avlulu bur medrese idi ve ahşap eserler müzesi olarak
kullanılmaktaydı. Bünyan ilimize bağlı Karatay (Karadayı) köyünde bulunan Karatay
kervansarayını yaptıran Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmıştı. Bu medrese hakkında
onlara Rıza hocamız açıklayıcı bilgiler verdi.
Öğrenciler, Karatay Medresesi ziyaretinin ardından yine yürüyerek Konya’nın en ilginç tarihi
mekânlarından biri olan İnce Minareli Medrese’ye geldiler. Bugün taş ve çini eserler müzesi
olarak kullanılan bu medresenin özellikle kapısı çok ilgilerini çekti. İçerisinde bulunan çift
başlı Selçuklu kartalı ve kanatlı melek figürleri de ilgilerini çeken başka eserler oldu.
Konya’da daha gezilecek çok yer vardı ama öğrencilerimizin zamanı kısıtlı idi. Bu yüzden
otobüslerini çağırarak Meram’a geçtiler. Meram, Konya’nın en güzel mesire yerlerinden biri
idi. Burada Tavus Baba türbesini ziyaret ettiler ve biraz gezinti yapıp bazı hediyelik eşyalar
aldıktan sonra tekrar otobüslere binerek öğle yemeklerini yiyecekleri etli ekmekçiye geldiler.
Öğrenciler, öğle yemeğini yedikten sonra Konya gezisini sonlandırıp Kayseri yoluna
koyuldular. Konya’nın yaklaşık 70 km kadar dışındaki Kızören köyüne geldiler ve buradaki
Obruk hanı ile Kızören Obruğunu gördüler. Süleyman hocamız dün onlara bu obruğu
göreceklerini söylemişti. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çeken, biraz da ürperten bir obruk idi.
Obruğun hemen yakınındaki tarihi küçük bir camide namazlarını kılarak yeniden Kayseri
yoluna koyuldular.
Aksaray’a gelindiğinde Ağaçlı tesislerinde kısa bir mola verdikten sonra yollarına devam
eden öğrenciler, akşam saat 19:30 sularında Kayseri’ye ulaştılar.
Hacı Hüseyin Aksakal Erkek Anadolu İHL Öğretmenleri ve öğrencileri çok keyifli ve zevkli
iki gün geçirmişlerdi. Bu gezide emeği geçen başta KİMDER olmak üzere herkese çok
teşekkür ederek evlerine döndüler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7575.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ugandalı Jamil Mwanja'nın Kayseri'ye geliş
Hikayesi
İmkansızlıklar arasında hiç ummadığı bir anda Türkiye ile tanışan ve Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü öğrencisi olarak Kayseri'de bulunan
Ugandalı Jamil Mwanja duygu dolu hikayesini anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7576.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kto Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı.KTO Toplantı Salonu'nda
yapılan toplantıya, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Oda üyeleri
katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz,...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Haziran ayı Meclis Toplantısı yapıldı.
KTO Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yönetim
kurulu üyeleri ve Oda üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz,
''Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Irak'la ilgili toplantımız gayet başarılı geçti. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde girişimlerde bulunduk. Ticari kartlarda
taksit imkanı kaldırılmıştı. Biz gerekenleri zamanında yapıp, yeniden taksit imkanını getirdik”
dedi.
Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası yeni Hizmet Binası yapımıyla ilgili açılan Mimarlık Projesi
Yarışması'yla ilgili bir soruyu da cevaplayarak, ''Bizden 191 tane şartname alındı ve 152 tane
proje bize getirildi. Bunlardan 3 tanesi diskalifiye edildi. Tabii burada en çok beğenilen 3
proje üzerinde çalışma yapıp, aralarından bir tanesini seçip üzerinde çalışmaya devam
edeceğiz. Ayrıca Kıbrıs ile Kayseri arasında 11 Temmuz'dan sonra haftada 3 gün kayseriKıbrıs arasında direk uçak seferleri başlayacak. Bu sayede turizm bakımından Kayseri iyi bir
ivme kazanacak. Daha sonraki zamanlarda Kayseri-Erbil arasında da bir uçak seferi yapıp
aradaki ilişkileri iyi tutacağız. Erbil ve Dohak gibi yerlerde çok fazla sıkıntı olmasa da
şimdilik biraz beklemede kalıyoruz'' diye konuştu.
KTO'nun eğitim çalışmalarına da büyük önem verdiğini vurgulayan Hiçyılmaz, en son
emlakçılara yönelik olarak gerçekleştirdikleri 'Emlak Eğitimi Çalışması'nı da tamamlayıp
üyelere sertifikalarını verdiklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7577.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğrencileri Mezuniyet Heyecanı Yaşadı
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 813 öğrencisini düzenlenen tören ile mezun
etti.Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Yetim, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, öğretim üyeleri ve...
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Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 813 öğrencisini düzenlenen tören ile mezun etti.
Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Yetim, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, öğretim üyeleri ve aileler katıldı. Eğitim
Fakültesi birincisi Zeynep Altındiş “ Bugün gururluyum. Burada bulunmama katkı sağlayan
öncelikle aileme, hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Fakültemizde eğitim öğretimin yaşam boyunca devam ettiğini öğrendim. 21. yüzyıl
öğretmenleri olarak bir yandan kişisel gelişimimizi sürdürmeye çalışırken diğer taraftan
öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Bu mutlu günümüze ortak
olduğunuz için tüm arkadaşlarım adına hepinizi saygı ile selamlamıyorum” dedi.
Fakültenin kuruluşunun 12. yılında 9. mezunlarını verdiklerini söyleyen Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, “ Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, insan ilişkilerinde
başarılı, özgüvenli, mesleki bilgileri sağlam, donanımlı öğrenciler yetiştirdi. Çok çalışmaktan
ve sorumluklardan korkmayın. Mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız
açık olsun” şeklinde konuştu.
Rektör Yardımcısı Hasan Yetim ise “Ailelerimize ve öğrencilerimiz yetiştiren öğretim
üyelerimize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum.
Öğrenciler tebrik ediyorum hepinizi, ülkemizin kalkınması için erdemli nesillerin yetişmesi
için her türlü fedakârlığı göstereceğinize inanıyorum. Hepinize mesleğinizin hayırlı olmasını
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Okul birincisi Zeynep Altındiş ödülünü rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim’in elinden
aldı. Fakülte ikincisi Yağmur Bayaz, fakülte üçüncüsü Yağmur Tetik’de öğretim üyelerinden
diplomalarını aldılar. Tören havaya atılan keplerle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7578.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Eğitim-sen Genel Başkanı Kamuran Karaca:
Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, "Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluşturduğu
değerlendirme üzerinden okul müdürlerinin belirlenmesine Eğitim-Sen olarak itiraz ediyoruz"
dedi.Öğrencisinin attığı yumrukla hayatını kaybeden Mehmet...
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Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, "Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluşturduğu
değerlendirme üzerinden okul müdürlerinin belirlenmesine Eğitim-Sen olarak itiraz ediyoruz"
dedi.
Öğrencisinin attığı yumrukla hayatını kaybeden Mehmet Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde
bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, ziyaretin ardından Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Burada konuşma yapan Karaca, eğitim ve kamu
çalışanlarında yönelik şiddetin artarak devam ettiğini söyledi. Kamuran Karaca, "Biz EğitimSen olarak acı bir olay yaşadık. Son dönemlerde öğretmenlere yönelik şiddet, kamu
çalışanlarına yönelik şiddet genelde arttı. Kayseri’de de Mehmet Aktaş öğretmenimize
yönelik hem de kendi öğrencisinin müdahalesi ile yaşamını yitirmesi bizler için gerçekten çok
acı bir kayıp oldu. Biz Eğitim-Sen olarak bu ve benzeri tutumları tesadüf olmadığını defalarca
paylaştık. Bu tür tutumlar öğrencilerden, velilerden kimden gelirse gelsin aslında 8-10 yıldır
hükümetin ve özellikle Milli Eğitim Bakanlarının öğretmenlere yönelik itibarsızlaştırma
açıklamalarından sonra artarak Türkiye gündeminde yaşanmaya başladı" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkan genelgeler hakkında da konuşan Karaca, "Milli
Eğitim Bakanlığında üst üste genelgeler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de idareci atama
genelgesidir. Bu bir yasaya dayandırılıyor. Yaklaşık 3 ay önce bu eğitim öğretim yılında iş
yerinde 4 yılını dolduran tüm müdür yardımcısı okul müdürlerinin görevlerinden alınacağı
uygulanacak. Bu uygulamanın içerisinde bizim sendika olarak kabul etmediğimiz yaklaşımlar
var. Bu yeni belirleme sürecinde mevcut müdürlerin görevden alınması, bunların büyük bir
kısmı yapılan yazılı sınav sonucunda okul müdürü olmuşlardı. Bunların görevden alınarak
sadece sözlü sınav ve ağırlığını Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluşturduğu değerlendirme
üzerinden okul müdürlerinin belirlenmesine Eğitim-Sen olarak itiraz ediyoruz. Yeni müdürler
atanabilir, müdürler görevden alınabilir ama bunun kıstası ve ölçütü gerçekten herkes
tarafından kabul edilebilir olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7579.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

İso İl 500 Listesinde Kayserili 13 Firma Yer Aldı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl hazırlanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu" araştırma sonuçları açıklandı.Açıklanan sonuçlara göre, İSO ilk 500 listesinde 13
Kayserili firma yer aldı. HES Hacılar Elektrik...
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl hazırlanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu" araştırma sonuçları açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre, İSO ilk 500 listesinde 13 Kayserili firma yer aldı. HES Hacılar
Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş., ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kayseri sıralamasında ilk üç sırayı paylaştı.
2012 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ANKETİNDE
YER ALAN KAYSERİLİ FİRMALAR
Sıra 2013 2012 Firmalar Üretimden Satışlar (TL)
1. 65 65 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 1.142.948.125
2. 98 84 Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 800.145.907
3. 101 135 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 773.201.256
4. 140 141 Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. 571.844.119
5. 176 182 Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş 489.247.027
6. 190 185 Orta Anadolu Tic. ve San. İşl. T.A.Ş. 460.313.266
7. 214 247 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 411.030.022
8. 288 273 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. 315.900.744
9. 305 280 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 302.905.144
10. 373 370 Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. Tic. A.Ş. 251.912.852
11. 441 459 ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. 213.734.665
12. 457 477 Mega Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 206.837.725
13. 476 468 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. 197.575.330
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7581.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Piyasa Da Çok Yönlü Denetimlere Devam
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı öncesinde piyasa
denetimlerinin çok yönlü olarak devam ettirileceğini ve zabıta biriminde ekipler
oluşturulduğunu söyledi.İlçe sınırları içerisinde yer alan işyerlerinin ruhsat,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı öncesinde piyasa
denetimlerinin çok yönlü olarak devam ettirileceğini ve zabıta biriminde ekipler
oluşturulduğunu söyledi.
İlçe sınırları içerisinde yer alan işyerlerinin ruhsat, işyeri açma, çalışanların sağlık karnesi gibi
işlemlerin bilgisayarla takip edildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Ramazan ayı
münasebeti ile özelikle denetim ve halk sağlığı birimlerinde izinleri kaldırdık.Zabıta ve
Veteriner Müdürlüğü ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerince ilçe
sınırları içerisinde yer alan işyerleri sürekli olarak denetlenmektedir. Aynı zamanda işyerlerini
mesleki oda ve dernek yetkililerince denetlenmektir. Örneğin Fırıncılar Odasınca Fırınlar,
Lokantacılar ve Pastacılar Odasınca lokanta ve pastaneler denetlenmektedir. Ramazan ayı ile
birlikte bu mübarek ayın bereketine gölge düşürmek ve istismar etmek isteyenlere fırsat
verilmeyecektir. Bu neden ile çok yönlü ve çok amaçlı denetimlerimiz sıklaştırılmış olup tüm
hızı ile devam etmektedir “ dedi.
Açıkta, araç arkasında, dükkân önünde tatlı, pasta, ekmek gibi satışların kesinlikle yasak
olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, çok yönlü ve sürekli olarak yapılan
denetimlerde özellikle etiket bulundurma zorunluluğu ve son kullanma tarihleri konusunda
titizlik gösterildiğini, esnafında bu durumdan memnun olduğunu ve bu sayede art niyetlilere
imkân tanınmadığını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı için belediyenin tüm
imkânların seferber edildiğini ve Hemşerilerine huzurlu ve sağlıklı ramazan ayları temenni
ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7582.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Bahçelievler'de Asfalt Çalışması
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde 2 kilometrelik yol
düzenleme, genişletme ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.Bahçelievler Mahallesi
Kanuni Caddesi ve Ceyhan Sokak ile ara bağlantı yollarda...
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Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde 2 kilometrelik yol
düzenleme, genişletme ve asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Bahçelievler Mahallesi Kanuni Caddesi ve Ceyhan Sokak ile ara bağlantı yollarda yapılan
asfalt yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu, fen işlerinde hızlı bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, ilçe merkezinde ve
yeni bağlanan mahallelerde eksikleri tespit etmeye başladıklarını söyledi. Özellikle yol, asfalt
ve kaldırım gibi fen işlerindeki çalışmaların yaz döneminde durmaksızın devam ettiğini
söyleyen Palancıoğlu, "Bu bağlamda her mahallemizin eskiyen ve yeni ihtiyacı olan yollarını

belirliyoruz. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallemizdeki eskiyen yolların asfaltı sökülerek
yenisi yapılmaya başlandı" dedi.
Başkan Palancıoğlu ayrıca, "Bu çalışmalarımız her mahallemizde devam ederken yeni
alanlarda ihtiyaç durumuna göre yeni yollar açıp modern asfalt sermeye devam edeceğiz.
Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7583.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan
Palancıoğlu'na Ziyaret
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri Talas
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.Bir süre önce 196 üyenin sandık
başına gittiği Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne başkan seçilen...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri Talas
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.
Bir süre önce 196 üyenin sandık başına gittiği Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne başkan seçilen
Metin Kösedağ ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu ile makamında görüştü. Ziyarete başkan Kösedağ'ın yanı sıra, başkanvekili
Doğan Havur, başkan yardımcısı Mustafa Duran, genel sekreter Faruk Aydemir ile yönetim
kurulu üyeleri Halil İbrahim Karadavut, Orhan Canbulatel ve Emre Şapçı katıldı.
Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, cemiyet hakkında bilgiler verirken,
görev dağılımının ardından çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kösedağ, basının kamu
görevini yerine getirdiğini belirterek, yerel yönetimlerle birlikte çalışmanın önemine dikkat
çekti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, vatandaşın haber alma özgürlüğünü yerine
getiren gazetecilerin önemli bir görev yaptığını ifade ederek, "Basın milletin haber alma
özgürlüğünü yerine önemli bir araç. Doğru, tarafsız, ilkeli ve düzeyli çalışarak milletimizin
bilgilenmesine katkı sağlayan bütün basın çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Sizlere yeni
görevinizde başarılar dilerken, üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduğumuzu
ifade ediyorum" diye konuştu.
Ziyaret birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7584.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Gençlik İstihdamı Masaya Yatırılıyor
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından Avrupa'da ilk defa düzenlenen ''Uluslararası
Gençlik İstihdamında Zorluklar Sempozyumu''nda Türk ve Avrupalı uzmanlar tarafından,
gençlerin iş bulmada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından Avrupa'da ilk defa düzenlenen ''Uluslararası
Gençlik İstihdamında Zorluklar Sempozyumu''nda Türk ve Avrupalı uzmanlar tarafından,
gençlerin iş bulmada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları tartışılacak.
AGÜ Sümer Kampüsü'ndeki toplantı salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışına;
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici, İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, kamu kurumlarının ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, Türk ve Avrupalı akademisyenler, konunun uzmanları ile gençler
katıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan Avrupa Gençlik Forumu ve Avrupa Konseyi Eğitmeni,
Politika Araştırma ve Analiz Enstitüsü Müdürü Marius Ulozas ve Erasmus+Avrupa
Programında Fransa Ulusal Ajansı Başkan Yardımcısı Bernard Abrignani, Avrupa'da ve
dünyada gençlerin istihdam sorunları, gençlerin iş bulmada karşılaştıkları zorluklar ve bu
zorlukların aşılması konularında bilgi aktardı.
Türk Ulusal Ajansı temsilcisi İbrahim Demirel de gençlerin istihdamı konusunda Türkiye'den
örnekler verdi.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise, üniversitenin
kuruluşu ve çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirerek, bütün ülkelerin en önemli
sorunlarından birisi olan gençlerin istihdamıyla ilgili düzenlenen sempozyumla ilgili
görüşlerini dile getirdi.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, sempozyumla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada,
''Bugün Abdullah Gül Üniversitesi olarak gençliğin istihdamı gibi çok önemli bir konuda,
Avrupa'dan gelen meslektaşlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, devlet ve
özel sektör temsilcileriyle beraber, akademisyenlerle beraber tartışmak üzere ve bu konuda
kalıcı çözümler üretmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi, teknoloji çok
hızlı ilerliyor, çok hızlı bir değişim var dünyada ve bununla birlikte genç nüfus da artıyor.
Genç nüfusun istihdamı problemi, iş bulma sorunu giderek büyüyor. Yalnızca Türkiye'de
değil, yalnızca Asya'da değil, Avrupa'da bile en önemli sorunlardan bir tanesi, gençli
istihdamı olarak karşımıza çıkıyor. Gençliğin istihdamı şu anda enerji gibi, diğer önemli
konular gibi dünyanın küresel meselelerinden bir tanesi haline geldi. Biz de Türkiye olarak
buna çok önem veriyoruz çünkü çok genç bir nüfusumuz var. Genç nüfusun olmasından
mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz fakat bu genç nüfusu düzgün bir şekilde
kullanamazsak, istihdam edemezsek o zaman büyük bir sorumluluk almış olacağız ve o
zaman da bu önemli kaynağı kullanamamış hale geleceğiz. Bununla beraber, ileride
sosyolojik, ekonomik sorunları Türkiye üstlenmek zorunda kalacak. Bu açıdan gençlik
istihdamı çok önemli bir konu'' diye konuştu.

Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birisi olan gençlik istihdamının
genellikle dışlanan bir sorun olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, ''Bu sorunu 3 gün
boyunca tartışacağız. Bunun için çeşitli alternatif çözümler üretilecek. Bu arada bu seminer,
Avrupa'da ilk defa yapılıyor. Bu sempozyumun Türkiye'de ve özellikle Kayseri'de yapılıyor
olması da çok önemli'' ifadelerini kullandı.
Sempozyumun açılış bölümünün sonunda, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,
sempozyumun sponsorlarından Gençlik ve Spor Bakanlığının plaketini İl Müdürü Murat
Eskici'ye verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7585.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Tezenenin asırlardır yüreğimize dokunuşu
İnce dokunuştur yüreğimizde yere ettiklerimizin bıraktığı hüzünler. Turnalar gurbeti ötelemez
bizlerden. Birkaç telin muhabbetinde yoğrulur sılamız, gurbetimiz sancımız. Sapından süzme
bal akıttığımız duygulara tercümandır sazımız. Bir yerlerinde kendimizi bulduğumuz, gönül
dünyamıza yolculuk yaptığımız türkülerimiz. Bizde bizi buldurur her daim; içinde kendini
arayan herkese.

İngilizce “luth” adı, Arapça “el-ud”dan gelmektedir. Endülüs kültürü aracılığıyla bu isim
Avrupa kültürüne geçmiş ve luth, lauta, lauda gibi adlara dönüşmüştür.
Uzun saplı lutların tarihsel olarak görüldükleri ilk kaynak, MÖ. 3. bine ait, Akad devri silindir
mühürleridir. Özellikle MÖ. 2. binden başlayarak, daha küçük yapıdaki uzun saplı lutlar,
Doğu Akdeniz, Mezopotamya ve Doğu Asya’da bulunmuştur. Bu türlerin bilinen en eski
örnekleri, MÖ. 1730-1580 tarihlerinde Mısır’ da görülmektedir. Bunlar sapın uç kısmına
doğru sivrilerek uzayan örneklerdir. Ayrıntılı resimler üzerinde açıkça görülebilmektedir ki,
çalgı, üzerine bağlanmış bir mızrap veya çalanın bileğine bağlanmış bir tel aracılığıyla
çalınmaktadır.
Bağlama benzeri çalgıların Anadolu’da bulunan en eski örnekleri ise, MÖ. 1680-1375
tarihlerinde, Eski Hitit Dönemi’ne aittir. Ayrıca, Zincirli ve Kargamış’ta (G. Antep) da, Geç
Hitit Dönemi’ne ait çeşitli kabartma taş levhalar üzerinde de bu tip çalgılara rastlanmıştır. Bu
tür çalgıların Frigler, Lidyalılar ve Urartularda da kullanıldığı bilinmektedir.
Bizans döneminde, 5. yy ait mozaikler üzerinde, “pandura” adı verilen, üç telli ve perdesiz
örneklere rastlanmaktadır. Bu mozaik Selçukluların Anadolu’ya gelişinden önce de, bu tür
çalgıların Anadolu’da kullanılmakta olduğunun bir göstergesidir. L. Picken’a göre, uzun saplı
lutların asıl kaynak yeri, Suriye ve çevresidir. Bu tip çalgılar, olasılıkla 2500 yıl önce Asya’ya
geçmişti. Çünkü 2. ve 3. yüzyıllarda, benzer çalgılara Çin’de de rastlanmaktaydı.
Bağlama benzeri çalgıların batıya yeniden getirilişlerinde, Türkler’in aracılığı etkili olmuştur.
Asya Türkleri arasında, bağlamaya benzeyen ilk örnekler, eski Kırgız Türklerinin yerleşim
alanı olan Hakas bölgesinde bulunmuştur. İki telli olan bu örneklerin perdeleri yoktur. Bu
çalgının perdeli örneklerine günümüzde “dutar (ikitelli)” denilmektedir. Genel olarak Asya
Türkleri, bağlama tipli telli çalgılara “kopuz” yada “komıs” adını vermektedir. Asya
kopuzlarında, tel sayısı ikiden fazla olanlara da (tanbura anlamında) “dambra” yada “dombra”
denilmektedir. Gürcüler, bu tip çalgılara “pandur” demektedirler. Bu ilişki ve benzerlikler,
“pandura” ile “tanbura” arasındaki yakınlık ve yaygınlığa da dikkatimizi çekmektedir.

Anadolu sazlarındaki bu adlanmaların tarihsel gelişimini incelerken, yararlanılan önemli
kaynakların başında, halk ozanlarının şiirleri gelmektedir. Yunus Emre (XIII.yy)’den
başlayarak, kopuz, çeşte (şeştar-altıtelli), tanbura, cura, saz, bağlama, çögür gibi adların, sıkça
bu metinlerde geçtiği görülür. Kaygusuz Abdal (XIV.yy), Pir Sultan Abdal (XVI. yy), Kazak
Abdal (XVI.yy), Köroğlu (XVI.yy), Karacaoğlan (XVII.yy), Dadaloğlu (XIX.yy), Dertli
(XIX.yy), Aşık Veysel (XX.yy) gibi daha pekçok ozan, hayatlarını paylaşan bu sadık dost
için, şiirler söylemişlerdir.
Ali Ufki (XVII.yy), Kantemiroğlu (XVIII.yy) gibi Osmanlı Saray hizmetinde bulunmuş
hristiyan kökenli Avrupalı tutsaklar, o dönemin müzik ve çalgılarıyla ilgili önemli bilgiler
vermektedirler. Özellikle tanbur, şeştar gibi isimlere onların eserlerinde de rastlanmaktadır.
Önemli bir başka kaynak olarak, yabancı gezgin ve resmi görevlilere ait seyahatnamelerin
kayda değer gözlem ve bilgiler içerdiği görülmektedir. XV. yydan itibaren gelişmeye
başlayan ancak özellikle XVII. yydan sonra yoğunlaşan bu kaynaklarda da, saz kültürüne
ilişkin pek çok bilgi elde etmek mümkündür. Nicholay (XVI.yy), Blainville (XVIII.yy),
Fonton (XVIII.yy), Toderini (XVIII.yy), Vileatteaou (XIX.yy) gibi yabancı gezginlerin yanı
sıra, yerli gezginlerin en önemlisi olan Evliya Çelebi (XVII.yy), ‘den de telli çalgılarımıza
ilişkin bilgiler derlenebilmektedir.
Günümüzde, bağlama benzeri çalgıların hala oldukça geniş bir ülkeler coğrafyası içinde
kullanılıyor olduğunu görüyoruz. Uzak doğudan Asya kültürlerine, orta doğudan Anadolu’ya,
Balkanlardan Akdeniz kültürlerine hatta Latin kültürlerine dek, çok değişik form, ölçü ve
adlar altında kullanılan bağlama benzeri çalgıların, farklı kültürlerden insanlarla olan
ilişkisinin daha uzun yıllar, gelişerek devam edeceği görülmektedir. Halk müzikleri içinde de
çoğu ülke için, bu aileden çalgılar, vazgeçilmez bir değer taşımaktadır.
Anadolu halk müziğini tek bir enstrümanla anlatacak olsak aklımıza ilk olarak bağlama
gelirdi
herhalde.
Anadolu´da
bağlama
girmemiş
yöre
ve
ev
yoktur.
Bağlamanın atası, Dede korkut hikâyelerinde adı çok sık gecen kopuzdur. Yaklaşık
2000 yıllık bir geçmişi olan ve birden çok telli saz türünü kapsayan kopuz, Orta Asya´daki
Türk boyları tarafından kullanılmış, ilk zamanlar o bölgenin “gezginci ozanları” aracılığıyla
Anadolu´ya gelmiştir.
Bölgede yasayan Şamanist Türkler, kopuzu kutsal kabul etmiş, çalmasını bilmeyeni
kendilerinden saymamıştır. Hatta savaşlarda belinde kopuz olan savaşçıya düşmanın el
sürmediği söylenirmiş. Kopuz, bağlamadan farklı olarak teknesi deriyle kaplı, perdesiz, iki
veya üç telli, telleri at kili, koyun, kurt bağırsağından yapılmış kirişlerden oluşan bir
enstrümandır. Çalınış sekli, bugün bağlamada da kullanılan, tezene yerine
parmaklarla vurarak
çalma
sekli
olan
“şelpe”,
“pençe”
gibidir.
10. yüzyıldan sonra Türk boylarının Anadolu´ya yerleşmesiyle, kopuzdan türeyen ve yakin
zamana kadar kimi yörelerde rastlanan iki telli “Türkmen dütarları” çalınmaya başlanır.
Tarihçi Hammer´e göre 15. yüzyılda, uzun saplı bir kopuz türü olan “kolca kopuz”a ilk
madeni tel Anadolu´da takılır. Böylece kopuzdan bağlamaya geçiş enstrümanı olan “çöğür”ün
ilk adimi atılmıştır. Evliya Celebi´ye göre, çöğür ilk kez Kütahya´da yapılır.
Kopuzun deri olan göğsü madensel telin basıncını karşılayabilmek için ashaba dönüştürülmüş,
sapı uzatılmış ve perde takılmıştır. Beş kıl telli çöğür, madensel telli (üçerden dört gruplu
oniki telli) büyük gövdeli, uzun saplı bir çalgıya dönüşmüştür. Günümüzde çöğür, orta boy
bağlamada küçük bir sazdır. Tüm bunlar olurken, beş telli kopuzun da Mevlana Celaleddin-i
Rumi tarafından “altın telli sestar” (Seshane) haline getirildiği sanılmaktadır, “Sestar”
sözcüğü. Yunus Emre´nin Pir Sultan Abdal´in şiirlerinde de geçer. Evliya Celebi´ye göre
kopuz, seshanenin yavrusudur. Bağlama adına, ilk olarak 18. yüzyıl metinlerinde rastlanıyor.
Bu dönemde Anadolu´ya gelen Jean Benjamin de Laborde, seyahatnamesinde, “Bağlama
yahut tamburanın biçimi tıpkı çöğürün ki gibi, ama ondan daha küçüktür … ” der.Burada adi
gecen enstrüman, bağlama ailesinin en küçük elemanı olan cura da olabilir.

Anadolu´da yaygın olarak kullanılan üç tür bağlama: Uzun saplı bağlama, kısa saplı bağlama
ve cura. Kopuzun Anadolu´da geçirdiği evrimlerden ve sapına perde bağlanmasından sonra
ortaya çıkan Bağlama´dır. Türkmenler tarafından tıpkı kopuz gibi kutsal bir enstrüman
sayılıyor. Nitekim, Alevi ve Bektaşiler´in dinsel törenleri olan “Cem” , bağlamanın öpülüp
basa koyulmasıyla baslar ve tüm tören boyunca deyişler bağlamayla çalınır. Alevi Bektaşi
dedeleri de bir nevi “gezginci ozan” sayılabilirler. Bu dedeler, küçük olusu ve rahat
taşınabilirliği nedeniyle yanlarında daha ziyade cura taşırlar, “sokaklarda herkesin rastgele
tıngırdattığı, üç madenli telli, küçük değersiz bir sazdır” sözleriyle geçer. Bağlama hem genel
geçmişi ile hem de Alevi Bektaşi kültürünün bir parçası olarak, vazgeçilemeyecek bir Saz´dır.
HAZIRLAYAN: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7586.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Tezenenin asırlardır yüreğimize dokunuşu
İnce dokunuştur yüreğimizde yere ettiklerimizin bıraktığı hüzünler. Turnalar gurbeti ötelemez
bizlerden. Birkaç telin muhabbetinde yoğrulur sılamız, gurbetimiz sancımız. Sapından süzme
bal akıttığımız duygulara tercümandır sazımız. Bir yerlerinde kendimizi bulduğumuz, gönül
dünyamıza yolculuk yaptığımız türkülerimiz. Bizde bizi buldurur her daim; içinde kendini
arayan herkese.
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İngilizce “luth” adı, Arapça “el-ud”dan gelmektedir. Endülüs kültürü aracılığıyla bu isim
Avrupa kültürüne geçmiş ve luth, lauta, lauda gibi adlara dönüşmüştür.
Uzun saplı lutların tarihsel olarak görüldükleri ilk kaynak, MÖ. 3. bine ait, Akad devri silindir
mühürleridir. Özellikle MÖ. 2. binden başlayarak, daha küçük yapıdaki uzun saplı lutlar,
Doğu Akdeniz, Mezopotamya ve Doğu Asya’da bulunmuştur. Bu türlerin bilinen en eski
örnekleri, MÖ. 1730-1580 tarihlerinde Mısır’ da görülmektedir. Bunlar sapın uç kısmına
doğru sivrilerek uzayan örneklerdir. Ayrıntılı resimler üzerinde açıkça görülebilmektedir ki,
çalgı, üzerine bağlanmış bir mızrap veya çalanın bileğine bağlanmış bir tel aracılığıyla
çalınmaktadır.
Bağlama benzeri çalgıların Anadolu’da bulunan en eski örnekleri ise, MÖ. 1680-1375
tarihlerinde, Eski Hitit Dönemi’ne aittir. Ayrıca, Zincirli ve Kargamış’ta (G. Antep) da, Geç
Hitit Dönemi’ne ait çeşitli kabartma taş levhalar üzerinde de bu tip çalgılara rastlanmıştır. Bu
tür çalgıların Frigler, Lidyalılar ve Urartularda da kullanıldığı bilinmektedir.
Bizans döneminde, 5. yy ait mozaikler üzerinde, “pandura” adı verilen, üç telli ve perdesiz
örneklere rastlanmaktadır. Bu mozaik Selçukluların Anadolu’ya gelişinden önce de, bu tür
çalgıların Anadolu’da kullanılmakta olduğunun bir göstergesidir. L. Picken’a göre, uzun saplı
lutların asıl kaynak yeri, Suriye ve çevresidir. Bu tip çalgılar, olasılıkla 2500 yıl önce Asya’ya
geçmişti. Çünkü 2. ve 3. yüzyıllarda, benzer çalgılara Çin’de de rastlanmaktaydı.

Bağlama benzeri çalgıların batıya yeniden getirilişlerinde, Türkler’in aracılığı etkili olmuştur.
Asya Türkleri arasında, bağlamaya benzeyen ilk örnekler, eski Kırgız Türklerinin yerleşim
alanı olan Hakas bölgesinde bulunmuştur. İki telli olan bu örneklerin perdeleri yoktur. Bu
çalgının perdeli örneklerine günümüzde “dutar (ikitelli)” denilmektedir. Genel olarak Asya
Türkleri, bağlama tipli telli çalgılara “kopuz” yada “komıs” adını vermektedir. Asya
kopuzlarında, tel sayısı ikiden fazla olanlara da (tanbura anlamında) “dambra” yada “dombra”
denilmektedir. Gürcüler, bu tip çalgılara “pandur” demektedirler. Bu ilişki ve benzerlikler,
“pandura” ile “tanbura” arasındaki yakınlık ve yaygınlığa da dikkatimizi çekmektedir.
Anadolu sazlarındaki bu adlanmaların tarihsel gelişimini incelerken, yararlanılan önemli
kaynakların başında, halk ozanlarının şiirleri gelmektedir. Yunus Emre (XIII.yy)’den
başlayarak, kopuz, çeşte (şeştar-altıtelli), tanbura, cura, saz, bağlama, çögür gibi adların, sıkça
bu metinlerde geçtiği görülür. Kaygusuz Abdal (XIV.yy), Pir Sultan Abdal (XVI. yy), Kazak
Abdal (XVI.yy), Köroğlu (XVI.yy), Karacaoğlan (XVII.yy), Dadaloğlu (XIX.yy), Dertli
(XIX.yy), Aşık Veysel (XX.yy) gibi daha pekçok ozan, hayatlarını paylaşan bu sadık dost
için, şiirler söylemişlerdir.
Ali Ufki (XVII.yy), Kantemiroğlu (XVIII.yy) gibi Osmanlı Saray hizmetinde bulunmuş
hristiyan kökenli Avrupalı tutsaklar, o dönemin müzik ve çalgılarıyla ilgili önemli bilgiler
vermektedirler. Özellikle tanbur, şeştar gibi isimlere onların eserlerinde de rastlanmaktadır.
Önemli bir başka kaynak olarak, yabancı gezgin ve resmi görevlilere ait seyahatnamelerin
kayda değer gözlem ve bilgiler içerdiği görülmektedir. XV. yydan itibaren gelişmeye
başlayan ancak özellikle XVII. yydan sonra yoğunlaşan bu kaynaklarda da, saz kültürüne
ilişkin pek çok bilgi elde etmek mümkündür. Nicholay (XVI.yy), Blainville (XVIII.yy),
Fonton (XVIII.yy), Toderini (XVIII.yy), Vileatteaou (XIX.yy) gibi yabancı gezginlerin yanı
sıra, yerli gezginlerin en önemlisi olan Evliya Çelebi (XVII.yy), ‘den de telli çalgılarımıza
ilişkin bilgiler derlenebilmektedir.
Günümüzde, bağlama benzeri çalgıların hala oldukça geniş bir ülkeler coğrafyası içinde
kullanılıyor olduğunu görüyoruz. Uzak doğudan Asya kültürlerine, orta doğudan Anadolu’ya,
Balkanlardan Akdeniz kültürlerine hatta Latin kültürlerine dek, çok değişik form, ölçü ve
adlar altında kullanılan bağlama benzeri çalgıların, farklı kültürlerden insanlarla olan
ilişkisinin daha uzun yıllar, gelişerek devam edeceği görülmektedir. Halk müzikleri içinde de
çoğu ülke için, bu aileden çalgılar, vazgeçilmez bir değer taşımaktadır.
Anadolu halk müziğini tek bir enstrümanla anlatacak olsak aklımıza ilk olarak bağlama
gelirdi
herhalde.
Anadolu´da
bağlama
girmemiş
yöre
ve
ev
yoktur.
Bağlamanın atası, Dede korkut hikâyelerinde adı çok sık gecen kopuzdur. Yaklaşık
2000 yıllık bir geçmişi olan ve birden çok telli saz türünü kapsayan kopuz, Orta Asya´daki
Türk boyları tarafından kullanılmış, ilk zamanlar o bölgenin “gezginci ozanları” aracılığıyla
Anadolu´ya gelmiştir.
Bölgede yasayan Şamanist Türkler, kopuzu kutsal kabul etmiş, çalmasını bilmeyeni
kendilerinden saymamıştır. Hatta savaşlarda belinde kopuz olan savaşçıya düşmanın el
sürmediği söylenirmiş. Kopuz, bağlamadan farklı olarak teknesi deriyle kaplı, perdesiz, iki
veya üç telli, telleri at kili, koyun, kurt bağırsağından yapılmış kirişlerden oluşan bir
enstrümandır. Çalınış sekli, bugün bağlamada da kullanılan, tezene yerine
parmaklarla vurarak
çalma
sekli
olan
“şelpe”,
“pençe”
gibidir.
10. yüzyıldan sonra Türk boylarının Anadolu´ya yerleşmesiyle, kopuzdan türeyen ve yakin
zamana kadar kimi yörelerde rastlanan iki telli “Türkmen dütarları” çalınmaya başlanır.
Tarihçi Hammer´e göre 15. yüzyılda, uzun saplı bir kopuz türü olan “kolca kopuz”a ilk
madeni tel Anadolu´da takılır. Böylece kopuzdan bağlamaya geçiş enstrümanı olan “çöğür”ün
ilk adimi atılmıştır. Evliya Celebi´ye göre, çöğür ilk kez Kütahya´da yapılır.
Kopuzun deri olan göğsü madensel telin basıncını karşılayabilmek için ashaba dönüştürülmüş,
sapı uzatılmış ve perde takılmıştır. Beş kıl telli çöğür, madensel telli (üçerden dört gruplu

oniki telli) büyük gövdeli, uzun saplı bir çalgıya dönüşmüştür. Günümüzde çöğür, orta boy
bağlamada küçük bir sazdır. Tüm bunlar olurken, beş telli kopuzun da Mevlana Celaleddin-i
Rumi tarafından “altın telli sestar” (Seshane) haline getirildiği sanılmaktadır, “Sestar”
sözcüğü. Yunus Emre´nin Pir Sultan Abdal´in şiirlerinde de geçer. Evliya Celebi´ye göre
kopuz, seshanenin yavrusudur. Bağlama adına, ilk olarak 18. yüzyıl metinlerinde rastlanıyor.
Bu dönemde Anadolu´ya gelen Jean Benjamin de Laborde, seyahatnamesinde, “Bağlama
yahut tamburanın biçimi tıpkı çöğürün ki gibi, ama ondan daha küçüktür … ” der.Burada adi
gecen enstrüman, bağlama ailesinin en küçük elemanı olan cura da olabilir.
Anadolu´da yaygın olarak kullanılan üç tür bağlama: Uzun saplı bağlama, kısa saplı bağlama
ve cura. Kopuzun Anadolu´da geçirdiği evrimlerden ve sapına perde bağlanmasından sonra
ortaya çıkan Bağlama´dır. Türkmenler tarafından tıpkı kopuz gibi kutsal bir enstrüman
sayılıyor. Nitekim, Alevi ve Bektaşiler´in dinsel törenleri olan “Cem” , bağlamanın öpülüp
basa koyulmasıyla baslar ve tüm tören boyunca deyişler bağlamayla çalınır. Alevi Bektaşi
dedeleri de bir nevi “gezginci ozan” sayılabilirler. Bu dedeler, küçük olusu ve rahat
taşınabilirliği nedeniyle yanlarında daha ziyade cura taşırlar, “sokaklarda herkesin rastgele
tıngırdattığı, üç madenli telli, küçük değersiz bir sazdır” sözleriyle geçer. Bağlama hem genel
geçmişi ile hem de Alevi Bektaşi kültürünün bir parçası olarak, vazgeçilemeyecek bir Saz´dır.
HAZIRLAYAN: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7587.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Baro Başkanı Fevzi Konaç:
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, ilamsız ödeme emriyle alakalı vatandaşlara bilgiler
vererek, "Bir takım kimseler, borçlu olarak gönderdikleri şahsız kanunu bilmemesinden
faydalanarak, vatandaşları mağdur ediyor" dedi.İlamsız ödeme emriyle...
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Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, ilamsız ödeme emriyle alakalı vatandaşlara bilgiler
vererek, "Bir takım kimseler, borçlu olarak gönderdikleri şahsız kanunu bilmemesinden
faydalanarak, vatandaşları mağdur ediyor" dedi.
İlamsız ödeme emriyle alakalı bilgiler veren Baro Başkanı Fevzi Konaç, vatandaşlara
uyarılarda bulundu. Konaç, "Kanunumuzda bir alacağın tahsili noktasında icra dairelerinde
alacaklının herhangi bir resmi belgeye dayalı olarak alacağını tahsil etme imkanı olduğu gibi
kanunda sayılan bu belgeler haricinde borcun sebebi gösterilerek bir borçludan alacağı
noktasında da ilamsız icra takibi gibi mevzuatımızın tanıdığı bir hak var. İlamsız icra
takiplerinde alacaklı olduğunu iddia eden şahıs kanunen icra dairesine müracaat edip, bir
belge ile alacağını tahsil noktasında ödeme emrini borçluya gönderme hak ve yetkisine
sahiptir. Burada borcun sebebi olarak bir çek falan gösterilmese de sebebe dayalı takip
yapıldığı için işçi alacağı ücreti gibi takip yapılabiliyor" dedi.

Ödeme alan kişilerin icra dairelerine itirazda bulunmaları gerektiğini hatırlatan Konaç,
"Borçlu olduğu iddia edilen şahıs bu takibi aldığında, eğer bir borcu yoksa icra dairelerine
yasal olarak müracaat edip bu takibe karşı itirazlarını bir şekilde dile getirmesi gerekiyor.
İlamsız icra takibi yapılması her ne kadar kolay olsa da borçlunun müracaatı halinde böyle bir
borcunun olmadığı iddiası ile itirazı olduğunda da icra dairesi takibin durdurulmasına karar
veriyor. Alacaklı eğer takip durduktan sonra bu iddiasının arkasındaysa bununla ilgili olarak
itiraz davası açıp borcunu sebebi ile ilgili olarak haklı olduğunu ispat etmek zorundadır"
ifadelerini kullandı.
'Haksız kazanç elde ediyorlar' diyen Baro Başkanı Konaç, "Kanun bu yolla takibini kıldığı
için art niyetli bir takım kimseler borçlu olarak gönderdikleri şahsın kanunu bilmeme, itiraz
yolunu bilmeme, gelen evrakla ilgili ne yapacağını bilmemesinden kaynaklı olarak itiraz
etmediği hallerde bu takibin 7 gün içerisinde kesinleşmesinden istifade ile kimi zaman
vatandaşları mağdur etmişlerdir. Dolandırıcılık noktasında bir takım kişiler haksız kazançlar
elde etmiştir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7588.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ramazandan Önce Kayseri Şeker İşçileri
Bayram Etti
Tarihinde ilk defa rekor kar elde ederek Türkiye’deki ilk 500 Büyük sanayi kuruluşu arasında
101.sıraya yükselen Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulunca çalışanlara yönelik olarak
verilen teşvik ikramiyesi uygulaması çalışanlarını...
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Tarihinde ilk defa rekor kar elde ederek Türkiye’deki ilk 500 Büyük sanayi kuruluşu arasında
101.sıraya yükselen Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulunca çalışanlara yönelik olarak
verilen teşvik ikramiyesi uygulaması çalışanlarını da coşturdu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Çiftçilerimizin her
anında yanlarında olduğumuz gibi Fabrikamızın da durumu iyileştikçe çalışanlarımıza da
moral ve motivasyonun artması, iş yerlerine sahiplenmeleri bakımından Yönetim kurulunca
ilk defa Teşvik İkramiyesi verme kararı almıştı. Ramazan ayına çalışanlarımızın daha mutlu
ve huzurla girmesi amacıyla teşvik ikramiyelerini Ramazan ayı öncesinde çalışanlarımızın
hesaplarına aktarmış bulunmaktayız. Kayseri Şeker tarihinde bir çok ilklere imza atarken
Teşvik ikramiyesinde de bir ilk’e imza atmıştır”dedi.
Bir maaş tutarındaki Teşvik ikramiyesi Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Entegre tesisi çalışanları
ve aileleri arasında büyük bir coşku ile karşılandı.
KAYSERİ ŞEKER’DE “C PANCAR” BEDELLERİ ÇİFTÇİLERE ÖDENİYOR
Pancar ekicilerinin C Pancar olarak yatırdığı pancarların bedelleri pancar üreticilerinin
hesaplarına aktarıldı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; C Pancar toplam bedeli
olan 1.733.548 TL’nin 25 Haziran 2014 Çarşamba günü itibarı ile üreticilerin hesaplarına
aktarıldığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7589.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Sağlıklı Bir Ramazan İçin Doğru Beslenin
Memorial Kayseri Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu, "Ramazan
bu yıl da en uzun günlerin hüküm sürdüğü sıcak yaz aylarında yaşanacak. Günlerin en uzun
gecelerin ise en kısa olduğu bu dönemde, oruçluyken geçirilen...
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Memorial Kayseri Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu, "Ramazan
bu yıl da en uzun günlerin hüküm sürdüğü sıcak yaz aylarında yaşanacak. Günlerin en uzun
gecelerin ise en kısa olduğu bu dönemde, oruçluyken geçirilen süre ne kadar uzun ise iftar ve
sonrasına kalan süre ise bir o kadar kısa. Bu nedenle sağlıklı bir Ramazan geçirebilmek için
de yaz sıcakları ve beraberinde getirebileceği sağlık sorunlarına karşı önlem almak gerekiyor"
dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu, Ramazan’da
dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
Diyabet ve böbrek hastalarının oruç tutması sakıncalı
Diyabet hastalarının günde 3 ana, 3 de ara öğün tüketmeleri gerekli olduğu için bu hasta
grubunun Ramazan’da oruç tutması uygun değildir. Oruç tutmak isteyen hastaların ise
mutlaka doktorlarından görüş almaları ve onların önerilerine göre hareket etmeleri uygun
olacaktır. Çünkü diyabet hastalarının sahurda ve iftarda aşırı karbonhidratlı gıda tüketimi,
şeker koması ile birlikte yaşamı tehdit edici önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Böbrek
yetmezliği sınırda olan hastaların ise oruç tutması, aşırı sıvı kaybı ile birlikte zaten kritik
düzeyde olan böbrek fonksiyonlarının hızlı bir şekilde bozulmasına yol açabilir. Bu durumda
hastalar hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla bu gruptaki hastaların da oruç
tutması önerilememektedir. Ramazan ayında, başta hipertansiyon ve kalp hastalığı bulunanlar
olmak üzere herkesin tuz alımını kısıtlaması büyük önem taşır.
Sahurda mide tıka basa doldurulmamalı
Günlerin uzun gecelerin kısa olması nedeniyle oruçluyken geçirilen süre de çok uzundur.
Bunun yanında yemek ve sıvı ihtiyacını karşılamak için geçen süre ise çok kısadır. Bu
nedenle iftar ve sahur arasındaki dönemde sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmek çok
önemlidir. Sahurda tüketilen yemeklerin mümkün olduğunca mideyi yormayacak ve hafif
yiyecekler olmasına özen gösterilmelidir. Ancak aynı zamanda vücudun ihtiyacını da
karşılayacak besin öğeleri tercih edilmelidir. Yemekler çok çiğneyerek ve yavaş
tüketildiğinde bile 5-6 saat içinde sindirileceğinden, sahurda amaç mideyi tıka basa
doldurmak değil sağlıklı beslenmenin kurallarını yerine getirmek olmalıdır.

İftarda kalp krizi riskine karşı sindirimi zor gıdalar tüketilmemeli
İftar sofrasında tercih edilmesi gereken öncelikli besinler; çorba, sebze ve salata olmalıdır.
Özellikle 20 dakikadan sonra doygunluk hissi veren hormonların salgılanıp aşırı yeme isteğini
ortadan kaldırması için yemek yavaş yenilmelidir. İftarda uzun süren açlığın etkisiyle hızlı,
çok miktarda ve sindirimi zor gıdaların alınmasıyla başta kalp krizi olmak üzere önemli sağlık
sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle yemekte aşırı yağlı ve proteinli gıdaların tercih
edilmemesi önerilir. Bu tür gıdalar mutlaka tüketilecekse porsiyonun küçük tutulmasına özen
gösterilmelidir.
İftar ve sahur arasında bol sıvı alımına dikkat edilmeli
Ramazan boyunca, gün içerisinde kaybedilecek sıvı miktarı düşünülerek vücudun yeterli
miktarda sıvı alımına da önem verilmelidir. Normal insan vücudunun günlük sıvı ihtiyacı 2.53 litredir. İftar ve sahur arasındaki 8 saatlik kısa dönemde bu ihtiyacı karşılamak için
aralıklarla ve bol miktarda sıvı almak çok önemlidir. Kola, çay ve kahve gibi idrar sökücü
özelliği olan sıvılar yerine su, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Gün
içerisinde sıvı kaybını azaltmak için mecbur olmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı
çıkılmaması önerilir. Geniş penye kıyafetler, açık renkli giysiler, şapka ve şemsiye kullanımı
da sıvı kaybını azaltmaktadır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7590.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Üniversite Öğrencilerinden “gelin Çocuklara
Hayır“ Kampanyası
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencisinin çocuk yaşta evlenmelere dikkat
çekmek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kısa sürede hızla yayıldı.Türkiye’de her
yıl binlerce kız henüz çocuk yaşta aileleri...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencisinin çocuk yaşta evlenmelere dikkat
çekmek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kısa sürede hızla yayıldı.
Türkiye’de her yıl binlerce kız henüz çocuk yaşta aileleri tarafından kendilerinden yaşça
büyük erkeklerle evlendiriliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, 2013'te 13 Bin 546 kız
çocuğunun evlendirildiği öğrenildi. ERÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi
Yücel Akyüz de kısa süre önce çocuk yaşta evlenmelere karşı, ‘GelinDeğilÇocuk’ adıyla bir
sosyal sorumluluk projesi başlattı. Sosyal medya üzerinden yürütülen proje hızla yayılarak
binlerce takipçiye ulaştı.
Kız çocuklarının erken evliliklerle kurban edilmemesi gerektiğini kaydeden Akyüz,
“Çocukların ilgisiz, alakasız ve çağ dışı bir anlayışla yaşının dört katı birisiyle
evlendirilmesini istemiyoruz. Çocuklarımızı erken evliliklere kurban etmeyelim. Çocuklar
oyunlarıyla, oyuncaklarıyla baş başa gençliğini ve çocukluğunu yaşamak zorunda. Herkesi

çocuk gelinler konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz çünkü bu çocuklar bizim
çocuklarımız” diye konuştu.
Toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak amacıyla projeyi hayata geçirdiğini dile
getiren Akyüz, çocuk gelinler sorununun Türkiye’nin kanayan bir yarası olduğunu vurguladı.
"Sofrada bir tabak fazla olsa da olur erken yaşta evlendirme ne olur!" sloganıyla projenin her
kesime ulaşması için imza kampanyası başlattığını ifade eden Akyüz, “İmza kampanyası
oluşturduk ve şu an itibarıyla sosyal medyada bin 500 imza oldu, daha da artacağına
inanıyorum. Çocuk gelinleri önlemek için hepimize düşen sorumluluklar var.
Sorumluluklarımızı yerine getirmek ve bu duruma dur demek insanlık görevimizdir. Gelin bu
suça engel olalım” şeklinde konuştu.
Birçok sosyal ağ üzerinden kampanyanın devam ettiğini belirten Akyüz,
www.gelindegilcocuk.com,
http://instagram.com/gelindegilcocuk/#,
//twitter.com/hashtag/onbirindeanne?src=hash
#onbirindeanne
hashtagi
ve
http://imzakampanyam.com/Gelin-Degil-Cocuk-imza-kampanyasi#.U3UPVL89tpY.facebook
adreslerinden kampanyaya destek verilebileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7591.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Zehirlenmemek İçin Kültür Mantarı Yiyin
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte meydana gelen mantar zehirlenmeleri konusuna dikkat
çeken Memorial Hastanesi doktorlarından Uzman Doktor Haluk Mumcuoğlu, "Zehirli
mantarlar çok düşük dozlarda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor" dedi.Konu...
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Yaz aylarının başlamasıyla birlikte meydana gelen mantar zehirlenmeleri konusuna dikkat
çeken Memorial Hastanesi doktorlarından Uzman Doktor Haluk Mumcuoğlu, "Zehirli
mantarlar çok düşük dozlarda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor" dedi.
Konu ile ilgili bilgiler veren Uzman Doktor Haluk Mumcuoğlu “Mantar zehirlenmelerini
özellikle yazın sonu ve sonbaharın başında gözlemekteyiz. Bazı durumlar da ilkbaharda da
mantar zehirlenmesi gözlenebilmekte. Genellikle mantar zehirlenmesinin ilk bulgusu mantarı
yedikten ilk 6-8 saat sonra tabi bu süre her türlü mantar da aynı olmuyor. Değişik mantarlarda
değişik sürelerde olmakla birlikte bulantı, kusma ve ciddi karın ağrısı ile gelmekte hastalar.
İler ki dönemler de bunlara hastanın şuur değişikliği, kaslar da görülen sertlik, kas krampları
ile birlikte genel durumunda bozulma eşlik edebilmekte. Değişik mantar zehirlenmeleri var
”dedi.
Mumcuoğlu “Mantar zehirlemelerindeki bulgular çok farklılık arz etmekte. Bazı mantar
zehirlenmelerinde karaciğere bağlı ölümler gözlemlenebilirken, değişik mantar
zehirlenmelerinde karaciğer böbrek yetmezliği ve diğer kemik iliği de dâhil olmak üzere
ölümler gözlenebilmekte. Yani yenilen mantarın türüne göre tutulan organ değişiklik arz

etmekte. İnsanlar tecrübesine güvenerek 'uzun yıllardır ben bu mantarı yiyorum' diyerek
topladıkları mantarları yiyorlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var istedikleri kadar tecrübeli olsunlar,
bazı mantarlar iyi huylu ve kötü huylu diyebiliriz. Zehirli mantarlar zehirli olmayan mantarlar
birbirlerine çok fazla benzemekte. Tecrübesine güvenerek bu mantar zehirli değil dedikleri
zaman yıllardır kırk elli yıldır mantar yiyen insanların mantar zehirlenmesine bağlı
komplikasyonlarla kaybedildiği gözleniyor. Onun için topladıkları mantarları biz hastaların
emin olsalar dahi yemelerini çok fazla önermiyoruz. İlla mantar yiyecekler ise kültür
mantarları yemelerini öneriyorum. Onun dışında eğer bilmedikleri bir mantar yemişlerse çok
düşük dozlar da dahi ölümcül olabildiğini karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabildiğini
düşünmeleri ve bulantı, kusma, karın ağrısı gibi semptomlar ortaya çıktığında mutlaka en
yakın acil servise başvurmalarını unutmamaları gerekiyor ”diye konuştu.
Mantar zehirlenmesinin belirtileri için ise Mumcuoğlu “Mantar zehirlenmesinde en önemli
belirtileri bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik gibi semptomlarla başlar. Onun dışında
kanamalar görülebilir. Diş eti kanaması veya vücudun her herhangi bir yerinde olabilir. En
çok görülen mantar zehirlenmesin de manito faliadis denilen özel bir mantar türü var. Burada
semptomlar çok şiddetli olur. Bu şiddetli dönem de acil servise veya doktora başvurmadığında
belirli bir süre sonra 4-6 saat içerisinde semptomlar geriler. Hastaların en önemli yanılması
şudur ben rahatladım artık bana bir şey olmaz düşüncesi ile bir doktora başvurmazlar.
Hastaların kesinlikle rahatladım diyerek doktora veya acil servise gitmekten vazgeçmemeleri
gerekiyor ”şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7592.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

900 Gramlık Bebeğe Kalp Operasyonu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri başarılı bir operasyona daha imza attı. 28
haftalık olarak dünyaya gelen ve kalbindeki delik nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 900 gram
ağırlığındaki prematüre bebeğin kalbindeki delik, ameliyatsız...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri başarılı bir operasyona daha imza attı. 28
haftalık olarak dünyaya gelen ve kalbindeki delik nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 900 gram
ağırlığındaki prematüre bebeğin kalbindeki delik, ameliyatsız yöntemle kapatıldı.
Operasyonu gerçekleştiren ekibin başkanı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, yaptığı açıklamada, 900 gram
ağırlığındaki Elif Çetin adındaki bebeğe yaptıkları operasyonun, Türkiye’de şu ana kadar
girişimsel anjiyo yöntemi ile kalbindeki deliği kapatılan en küçük doğum ağırlığına sahip
vaka olduğunu bildirdi.
Prof. Dr. Narin, “PDA, anne karnında açık olan doğumdan sonra mutlaka kapatılması gereken
kalpteki 2 damar arasındaki kanaldır. Bunun normal çocuklarda görülme oranı tüm canlı
doğumlarda 1000’de 1 civarındadır. Prematüre erken doğan çocuklarda yüzde 60-80’e kadar

çıkmaktadır. Bu kanal açık olduğunda kanalın büyüklüğüne bağlı olarak kalpte yorulmalar ve
kalp yetmezliği oluşmaktadır. Bu olay prematüre olgularda daha belirgindir. Prematüre
bebeklerde yardımcı solunum kasları da iyi gelişmemiş olduğundan nefes almakta zorlanırlar
ve solunum cihazına bağlanırlar. Bizim olgumuzda da yaklaşık 1 ay önce 28 haftalık olarak
doğan ve doğduğundan bu yana ventilatöre, yani solunum cihazına bağlı yaşayan bebekte kalp
yetmezliği bulguları vardı. Biz bu hastanın gerekli değerlendirmesini yaptıktan sonra bunu
girişimsel olarak anjiyo yöntemi ile kapatmayı planladık. Anjiyo ünitemizde yaklaşık 1 saat
süren ameliyatsız anjiyo yöntemi ile bebeğin kalbindeki deliği kapattık. Ertesi gün bebek
solunum desteğinden çıkarıldı. Bebeğin solunum fonksiyonları düzeldi. Kardiyolojik açıdan
sıkıntısı kalmayan bebek beslenmek için kuvöze alındı” dedi.
Bu vakayı diğer vakalardan ayıran özelliğin bebeğin en düşük doğum ağırlığına sahip olması
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Narin, “ABD’de 800 gram ağırlığına sahip bir bebeğe bu
işlem uygulanmış. Ülkemizde ise en düşük doğum ağırlığına sahip bebeğin kalbindeki deliği
girişimsel olarak biz kapatmış olduk. Bu geldiğimiz seviye açısından önemli bir gelişmedir.
Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü olarak yeniliklere imza atmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
Anne Emel Çetin ise, başarılı bir operasyonla bebeğini sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Nazmi
Narin ve ekibine teşekkür ederken, “Bebeğimi yaklaşık bir ay önce özel bir hastanede
prematüre olarak dünyaya getirmiştim. Bebeğimin kalbinde sıkıntı olduğunu söylediler ve
daha iyi tedavi için buraya gönderdiler. Prof. Dr. Nazmi Narin ve ekibine çok teşekkür
ederim, sağ olsunlar, bizimle çok ilgilendiler ve bebeğimi sağlığına kavuşturdular. Şimdi
bebeğimin kuvözden çıkmasını ve onu kucağıma almayı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7593.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ramazan Tırı Hareket Ediyor
Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel hale getirilen Ramazan
Geceleri etkinliği bu yıl da devam edecek. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Ramazan Tırı,
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece kent merkezindeki...
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Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel hale getirilen Ramazan
Geceleri etkinliği bu yıl da devam edecek. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Ramazan Tırı,
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece kent merkezindeki mahallelere değil, ilçelere de
gidecek.
Ramazan geceleri bu yıl da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri ile
renklenecek. Bu yıl 11.si gerçekleştirilecek olan Ramazan Tırı uygulaması ile unutulmaya yüz
tutmuş geleneksel Ramazan etkinliklerinin yaşatılması hedefleniyor.

29 Haziran Pazar günü saat 22.30'da Belsin'de başlayacak olan Ramazan Gecelerinde
mehteran, Karagöz-Hacivat gösterisi, meddah, orta oyunu, tasavvuf musikisi, illüzyon
gösterisi, şiir dinletileri gibi etkinlikler yer alacak. Ramazan ruhuna uygun olarak hazırlanan
etkinliklerle insanların bir arada ramazan ayını yaşaması sağlanacak, komşuluk ilişkileri
güçlendirilecek ve eski ramazanların ruhu canlandırılacak. Ramazan Tırı kent merkezindeki
mahallelerin yanı sıra, sırasıyla Hacılar, Talas, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız, Akkışla, Sarıoğlan,
Özvatan, Felahiye, Tomarza, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu'da da etkinlikler
gerçekleştirecek.
Ramazan Tırı, Ramazan ayının ilk haftasında şu ilçe ya da mahallelerde olacak:
29 Haziran Pazar: Belsin
30 Haziran Pazartesi: Ziya Gökalp
1 Temmuz Salı: Erkilet
2 Temmuz Çarşamba: Eskişehir Bağları
3 Temmuz Perşembe: Altınoluk
4 Temmuz Cuma: Hacılar
5 Temmuz Cumartesi: Talas-Anayurt
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7594.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Türkiye'deki Uluslararası Öğrenciler, Şairyazar Sezai Karakoç İle Buluştu
Türkiye’nin değişik kentlerinde yükseköğretimini sürdüren uluslar arası öğrenciler, şair-yazar
Sezai Karakoç ile bir araya geldi. Öğrencilere seslenen Sezai Karakoç, “Burası sizin
ülkenizdir; sizin ülkeniz de bizim ülkemizdir.” dedi.Başbakanlık...
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Türkiye’nin değişik kentlerinde yükseköğretimini sürdüren uluslar arası öğrenciler, şair-yazar
Sezai Karakoç ile bir araya geldi. Öğrencilere seslenen Sezai Karakoç, “Burası sizin
ülkenizdir; sizin ülkeniz de bizim ülkemizdir.” dedi.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile 11 ilde çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının birlikte düzenlediği “Uluslararası Öğrenciler Akademisi”, sona erdi.
Akademiye katılan yaklaşık 50 öğrenci gezi için gittikleri İstanbul’da şair-yazar Sezai
Karakoç ile buluştu. Kayseri’den Tanzanyalı Hassan Süleyman, Bagnladeşli Ejaz Kadry ve
Afganistanlı Toimohammad Wakib’in katıldığı seminerde; Sezai Karakoç, birlik ve beraberlik
vurgusu yaptı. Balkanlardan Çin’e ve Sibirya’dan Hint Okyanusu’na kadar geniş coğrafyadaki
çeşitli ülkelerde yaşayan Müslümanlara tek millet olarak bakmak gerektiğini ifade eden
Karakoç, “Bizim ülkemiz sizin ülkenizdir ve sizin ülkeleriniz de bizim ülkemizdir. Çünkü
hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Bu coğrafyada yaşayan insanların bir araya
gelmesiyle de İslam kardeşliği yeniden oluşacaktır. Bu bilinç ile ve birlikte hareket edildiği

takdirde yeni bir dönemin başlayacaktır. Bugün dünyanın içine düştüğü ahlâki bunalımlar;
ancak İslâm ile aşılabilecektir. İslam kardeşliğinin oluşturulması, emperyalizmin de sonudur.
İslam kardeşliği de sevgiyle kurulacaktır. Dünyanın farklı yerlerinden gelmiş olsanız da aynı
medeniyetin mensubu olan sizler, bu uğurda kendinizi görevli saymalısınız.” diye konuştu.
Bilim ve teknolojinin vardığı noktada; küçük devletlerin gerçek anlamda bağımsız kalma
şansının olmadığını söyleyen şair-yazar Karakoç, gerçek bağımsızlığın ve etkin bir gücün
ancak aynı medeniyeti taşıyan ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşabileceğini belirtti. Bunun
için de birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğine işaret eden Karakoç, farklılıkları ve
anlaşmazlıkları körükleyerek ayrılığa düşmenin sonuçlarının neler olduğunun ise; son 2
yüzyılda acı biçimde tecrübe edildiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7595.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

İbadet Aşkı Engel Tanımadı
Kayseri'de, engelli bir vatandaşın tüm olumsuzluklara rağmen ibadetini yerine getirmeye
çalışması dikkat çekti.Cumhuriyet meydanında bulunan Bürüngüz Camii önünde öğle vakti
engelli bir vatandaş dikkat çekti. Akülü arabasında sattığı...
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Kayseri'de, engelli bir vatandaşın tüm olumsuzluklara rağmen ibadetini yerine getirmeye
çalışması dikkat çekti.
Cumhuriyet meydanında bulunan Bürüngüz Camii önünde öğle vakti engelli bir vatandaş
dikkat çekti. Akülü arabasında sattığı eşyalarla geçimini sağlamaya çalışan engelli vatandaşın,
tüm olumsuzluklara rağmen ibadetini yerine getirmeye çalışması takdir topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7596.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Hizmette Ve Kalitede Bütünlük Sağlamak
İstiyoruz
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile düzenli olarak
toplantı düzenleyerek mahalleye yapılacak olan yatırım ve hizmet planlarını hem
değerlendiriyor hem de eksiklikleri tespit ediyoruz.Her mahallenin bölgesel...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile düzenli olarak
toplantı düzenleyerek mahalleye yapılacak olan yatırım ve hizmet planlarını hem
değerlendiriyor hem de eksiklikleri tespit ediyoruz.
Her mahallenin bölgesel ve coğrafi yapısının farklı olmasından dolayı bölge mahalle
muhtarlar toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Bazı
bölgelerin bağ ve sayfiye alanı, çok katlı binalar ve kentsel dönüşüm bulunduğunu buna en iyi
örneğin de şehrin merkezinde kalan ve şehir mezarlığı çevresindeki mahalleler olduğunu
belirtti.
Alt yapı ve sosyal tesislerinde birlik ve ortak kullanım sağlamak açısından birbirine yakın
mahalleler muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Dr. Memduh Büyükkılıç, bölgedeki
sulama kanalları ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Melikgazi Belediyesi Mahallelerde hizmet bütünlüğü ve kalitesi ve etkenliğini artırmak için
bölgesel mahalle muhtarlar toplantısı gerçekleştiriyoruz. Böylece mahalli ihtiyaç ve dilekleri
daha kısa sürede değerlendirerek sonuçlandırıyoruz. Bölgesel muhtarlar toplantısında konular
dağılmıyor ve kısa sürede sonuç alınıyor. Genel Muhtarlar toplantısında ise bölgesel sorunlar
ele alınamıyor. Bugün Yeniköy Sosyal ve Spor Tesislerinde bölge muhtarları ile bir toplantı
yaparak durum değerlendirmesinde bulunduk. Esentepe, Altınoluk, Osman Kavuncu,
Aydınlıkevler, Hürriyet, Yeniköy, Çorakçılar, İnecik, Eğrubucak, Kazımkarabekir ve
Küçükmustafa Mahalle Muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerde eksiklikleri tespit ettik.
Aynı hizmet türü, bütünlüğü ve birbirini tamamlayan mahallelerde toplantı yapmak belediye
de etkin ve verimli hizmet sunulmasına yardımcı olmaktadır."
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Bölgesel veya lokal olarak isimlendirilen Mahalle
Muhtarları Toplantısının bir sonrakini Danışmentgazi Sosyal ve Spor tesislerinde yapılacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7597.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Türkiye’nin 500 Sanayi Kuruluşu Arasında
Kayseri Şeker 101. Oldu
Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İstanbul Sanayi Odası tarafından
açıklandı.İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl mali bilançoların yayınlanması neticesinde
belirlenen Türkiye’deki ilk büyük 500 sanayi kuruluşu arasında...
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Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklandı.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl mali bilançoların yayınlanması neticesinde belirlenen
Türkiye’deki ilk büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 2012 yılında 135. sırada olan Kayseri
Şeker 2013 yılında 101. sıraya yükselerek rekor kırdı.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, "2011 yılında kapısına kilit vurulmak üzere olan bir kurum olan Kayseri
Şeker’de son 3,5 yılda uygulanan mali disiplin sayesinde elimizdeki imkanları iyi kullanarak
Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 101. sıraya yükselmemizde emeği geçen
başta pancar çiftçilerimiz, çalışanlarımız, Yönetim Kurullarımızın değerli üyeleri ve katkısı
olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Akay ayrıca, "İlk 101 kuruluş arasında bulunan 6 adet Kamu kurumu çıkartıldığında
Kayseri şeker’in 95.sıraya geldiğine dikkat çekti ve Türkiye’deki İlk 500 Büyük sanayi
kuruluşunun tespiti yapılırken üretimden satışa doğru değerlendirme yapılmaktadır. Bizim
üretim ve satış noktasında engelimiz bulunmamaktadır. Ancak Şeker Fabrikaları Kotalı sistem
ile çalışmaktadır ve Şeker Kotası da Türk Şeker Kurumunun elindedir.
Sıralama yapılırken Kayseri Şeker’in üretim Kotası olan 306.200 ton üzerinden değerlendirme
yapılmaktadır. Oysa bizim mevcut üretim kapasitemiz 450 Bin ton civarındadır. Kayseri
şeker’in 2008 yılında Türk Şeker Kurumuna iade edilen 75 Bin ton Kotasının geriye
şirketimize iade edilmesi ya da mevcut Kotamızın artırılması halinde biz üretir ve satarız.
Elde edilen satış ile Türkiye’de İlk 50 şirket arasına yükseliriz. Bu sayede hem Pancar
çiftçimizin talebini karşılamış oluruz hem de Milli servet olan fabrikamızın tam kapasite ile
çalışmasını sağlamış oluruz.
Kayseri Şeker yapmış olduğu bu yüksek karın yanında Türkiye’deki İlk 500 sanayi kuruluşu
arasında 135.sıradan 101.sıraya yükselirken başarısını da taçlandırmıştır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7598.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Talas'ta Muhtarlarla İlk Toplantı
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve gelmesinin ardından ilçedeki 33
mahalle muhtarıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Başkan Palancıoğlu,
"Sorunları ve talepleri yerinde ve zamanında tespit edip çözmek...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, göreve gelmesinin ardından ilçedeki 33
mahalle muhtarıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Başkan Palancıoğlu,
"Sorunları ve talepleri yerinde ve zamanında tespit edip çözmek istiyoruz" dedi.
Meclis salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Palancıoğlu'nun yanı sıra, başkan
yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlara ilk olarak belediye
yöneticilerini tanıtan Başkan Palancıoğlu, kurum içerisinde sistem kurmalarının ardından
muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu, öncelikle işe yukarı
mahallelerde imarla başlayacaklarını belirterek, "Mahallenize duyurun; artık belediye kaçak
yapılaşmayla ilgili çok kesin tedbirler alacak. Mevcut olanları da çözmek için çalışacağız.
Bugün milat. Sizlerle daha sık görüşüp hizmetlerin devamı için birlikte çalışacağız. Eski ve
yeni bağlanan mahallelerin iyi yapılaşmasını istiyorsak imar planına göre yapmamız gerekir.
Bu mahallelerin çoğunun imar planı yok, mevzi imar planıyla çözmeye çalışacağız. Herkes
kendi tarlasına ev yaparsa su, elektrik gibi sorunlar ortaya çıkar" dedi.
Başkan Palancıoğlu, çalışma planlaması yaparken acil sorunları tespit etmek amacıyla
muhtarlarla istişare ettiklerini kaydederek, "Mahallelerimizde özellikle yeni bağlanan
bölgelerdeki en acil sorunlardan biri ulaşım. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük.
Çözümü için takipçisi olacağız. Ama 16 ilçeyi de düşünürsek biraz sabretmemiz gerekir" diye
konuştu.
Yukarı mahallelerde yapmayı planladıkları projelerden bahseden Başkan Palancıoğlu şöyle
konuştu: "Özellikle meydan düzenlemesi, çocuklar için park, ayrıca uygun olan yerlere
vatandaşın çay içip sohbet edeceği, düğün dernek cenaze gibi toplumsal olaylarda
kullanılabilecek taştan halk evi yapmayı planlıyoruz. Bunların yanı sıra yeni bağlanan
mahallelerimizdeki kadınlarımızın istihdamına yönelik özellikle hafta sonları Kayseri'den
insanların akın edeceği köy kahvaltıları yapmayı arzu ediyorum. Böylelikle hem bölgenin
canlanıp hareketlenmesi sağlanır hem de kadınlarımız ailelerine maddi katkıda bulunur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7599.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayseri Şeker Çalışanlarından Teşekkür
Türk-İş’e bağlı Gıda ve Şeker-İş sendikası Kayseri Şubesi ve Kayseri Şeker çalışanları
tarafından, Kayseri Pancar Kooperartifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri
Pancar Kooperartifi Yönetim Kurulu üyelerine, Kayseri Şeker...
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Türk-İş’e bağlı Gıda ve Şeker-İş sendikası Kayseri Şubesi ve Kayseri Şeker çalışanları
tarafından, Kayseri Pancar Kooperartifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri
Pancar Kooperartifi Yönetim Kurulu üyelerine, Kayseri Şeker yöneticilerine teşekkür edildi.
Gıda ve Şeker İş Sendikası Kayseri şube Başkanı İsmail Yücer yaptığı açıklamada;
“Türkiye’de ilk 500 Büyük sanayi kuruluşu arasında 101. sıraya yükselen Kayseri şeker
Fabrikası çalışanlarına
Yönelik olarak verilen birer maaş tutarındaki teşvik ikramiyesi uygulamasından dolayı değerli
yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.
Kayseri şeker tarafından bir maaş tutarındaki teşvik ikramiyesinin Kayseri Şeker ve
Boğazlıyan Entegre tesisi çalışanlarını memnun ederken aynı zamanda da sektöre de verdiği
hizmet etme desteğinin göstergesi olmuştur. İşçi, İşveren, Çalışan, çiftçi elele elbirliği ile hep
beraber oldukça yüzler gülmeye devam edecektir. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Akay’ın Pancar sektörü hakkındaki verdiği destekler,
yayınlanan yazı ve söylemlerinde gerçek değerini bulmaktadır. Başkanın söylemleri Şeker
camiası tarafından da ilgi ile takip edilmektedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7600.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Jandarma'dan Hint Keneviri Operasyonu
Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 17 adet Hint keneviri bitkisi ele
geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni köyünde yapılan
çalışmalarda kullanılmayan bir evin içinde Hint keneviri yetiştirildiğinin...
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Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 17 adet Hint keneviri bitkisi ele
geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni köyünde yapılan çalışmalarda
kullanılmayan bir evin içinde Hint keneviri yetiştirildiğinin belirlendiği bildirildi. Yetkililer,

yapılan çalışmalarda ele geçirilen 17 adet Hint kenevirinin imha edildiği, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7601.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Atlas, Türk Hava Kuvvetlerinin Göz Bebeği
Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu, 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen A400M
stratejik ulaştırma uçağı (Atlas), Türkiye'nin stratejik anlamda ilgi sahasını, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ise operasyon menzilini genişletecek.Kayseri'deki...

25 Haziran 2014 Çarşamba 14:22

Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu, 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen A400M
stratejik ulaştırma uçağı (Atlas), Türkiye'nin stratejik anlamda ilgi sahasını, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin ise operasyon menzilini genişletecek.
Kayseri'deki 12 Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına bağlı 221'inci Filo'da görev yapan A400M
uçağıyla ilgili basın mensuplarına teknik bilgilendirme yapıldı. Hava Pilot Kurmay Binbaşı
Engin Yetgin, stratejik ulaştırma uçağı A400M'in, Türkiye'nin stratejik anlamda ilgi sahasını,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ise operasyon menzilini genişleteceğini belirterek, ''A400M, Türk
Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'ye sürat, menzil ve taşıyacağı kapasite anlamında çok önemli
kazanımlar getirecektir. Dünyanın herhangi bir yerinde Birleşmiş Milletler, NATO veya milli
harekat kapsamında, insani yardım harekatı, personel ve malzeme nakilleri, herhangi bir doğal
afet anında insanların tahliyesi görevleri, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecektir. 37 ton
malzeme taşıyabilen A400M, 50 ton yakıt alarak azami 141 ton ile kalkış yapabilmektedir.
Oldukça uzun bir menzile sahip olan uçak, 37 ton yük ile 3 bin kilometre mesafeye, 10 ton
yük ile 9 bin kilometre mesafeye uçabilmekte, yani başka bir anlamda, Kayseri, Ankara veya
İstanbul'dan kalkan bir uçak, Amerika kıtasına gidebilmektedir. A400M uçağının havada
yakıt ikmali yapabilmesi durumunda maksimum kapasiteyle sınırsız menzile uçabilmektedir''
dedi.Mevcut ortalama ulaştırma uçaklarına göre 2, hafif nakliye uçaklarına göre ise yaklaşık 6
kat daha büyük kapasiteye sahip olan A400M uçağının, sivil sertifikasyon özelliğinden dolayı,
yolcuların emniyet ve konforunun ön plana alındığını kaydeden Hava Pilot Kurmay Binbaşı
Yetgin, ''A400M, diğer ulaştırma uçaklarında olmayan, sivil uçakların da çok az kısmında
bulunan 'Head up display' ekranına sahiptir. Uçağın alt gövdesindeki sistemlerin hiçbirisine
bakmadan sadece baş üzerindeki head up display vasıtasıyla uçağın uçurulması mümkün
olmaktadır. Alt bölümde 8 adet çok amaçlı görüntü paneli, normal uçaklardan farklı olarak
Fly-by-wire sistemi olarak adlandırdığımız yandan kumanda sistemi mevcuttur. CAT III ILS
özelliği ise sıfır görüş şartlarında iniş yapma, kızılötesi görüş sistemiyle de ışıklandırılmamış
alanlara iniş yapma kabiliyetine sahiptir. A400M kendi kendine uçabilen, kendi kendine inip,
kendi kendine frenlemesini yaparak durabilen bir uçaktır'' diye konuştu.
Hava Pilot Kurmay Binbaşı Engin Yetgin, A400M'in aynı zamanda askeri kabiliyetler
anlamında elektronik harp koruma sistemlerine sahip olduğunu, düşman sahasına girildiğinde

radar veya ısı güdümlü füzelere karşı kendini koruyabildiğini de belirterek, yerden herhangi
bir ısı veya radar güdümlü füze atıldığı zaman uçak üzerindeki radar ve füze ikaz sistemiyle
atılan füzenin sinyalinin alındığını, daha sonra bilgisayar sistemi vasıtasıyla chaff ve flare
savunma sistemleri aracılığıyla radar güdümlü füzelere karşı metal parçacıkları, ısı güdümlü
füzelere karşı ise ısı saçan parçacıklar göndererek koruma sağladığını bildirdi.Kurmay
Binbaşı Yetgin, 2014 yılının ikinci yarısında alınan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine
giren 1 adet A400M'den sonra 2015 yılında 2, 2016 yılında 2, 2017 yılında 2 ve 2018 yılında
yine 2 olmak üzere toplam 9 A400M'in daha alınarak envantere gireceğini kaydetti.Hava
Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Metin Keleş de, A400M uçağında Türkiye
tarafından üretilen sistemlerin, orta gövde, kanatçık bölümü, arka gövde üst bölümü,
paraşütçü kapıları, acil çıkış kapıları, atık su sistemi ve aydınlatma sistemleri olduğunu ifade
ederek, ''Uçağın tam teçhizatlı 116 paraşütçü ve 2 pleyt, 66 sedyeli hasta veya yaralı ile 26
sağlık personeli, 54 yolcu ile 9 pleyt taşıyabildiğini vurguladı. Uçağın ayrıca, 2 adet Atak tipi
helikopteri, 3 adet zırhlı personel taşıyıcıyı, 6 adet Land Rover aracı, 32 tonu geçmeyen hafif
tankları da taşıyabildiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7602.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Sağlık Çalışanları Profesyonel Tiyatroculara
Taş Çıkarttı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün destekleri ile oluşturulan ve oyuncuların tamamının sağlık
çalışanlarının oluşturduğu tiyatro topluluğu ilk oyununda büyük beğeni topladı.Melikgazi İlçe
Sağlık Müdürlüğünde görevli Şube...

25 Haziran 2014 Çarşamba 14:16

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün destekleri ile oluşturulan ve oyuncuların tamamının sağlık
çalışanlarının oluşturduğu tiyatro topluluğu ilk oyununda büyük beğeni topladı.
Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Suat Özen başkanlığında organize
edilen ve Murat Özdeniz’in yönettiği ‘Peras Pandıras’ adlı komedya tarzındaki tiyatro
oyununa Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, Halk
Sağlığı İl Müdürü Dr. Yunus Karadağ ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
Sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro grubu 4 aylık çalışmanın ardından Şehir Tiyatrosu'nda
sahneye çıktı. tiyatro grubunun gösterdiği performans ayakta alkışlanırken, oyunda görev alan
sağlık çalışanlarına başarılarından dolayı plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7603.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayseri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet
Heyecanı
Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Süleyman Demirel spor
salonunda gerçekleştirildiKayseri Meslek Yüksekokulundan mezun olan 311 öğrencinin
Mezuniyet Törenine Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan...
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Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Süleyman Demirel spor
salonunda gerçekleştirildi
Kayseri Meslek Yüksekokulundan mezun olan 311 öğrencinin Mezuniyet Törenine Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan Yetim, Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doçent Dr. Tahir Ayata, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Rektör Yardımcısı Hasan Yetim, törende yaptığı konuşmada, “Sevinç ve hüznün bir arada
olduğu bir gün yaşıyoruz. Öğrencilerimiz burada bazı zorluklarla temel bilgi ve becerileri
kazanmaya çalıştılar. Onlara rehberlik eden hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sevgili aileler
öğrenciler sizlere layik olabilmek, için ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra da onlara
desteğinizi esirgemezseniz huzurlu ve mutlu bir hayat süreceksiniz inşallah” dedi.
Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürü Tahir Ayata ise, “Okul mezuniyetleri mutlulukla
hüznün arkadaşlarda bahsetti iç içe geçtiği anlardır. Mezun olmakla bir yanda mezun olmanın
heyecanı bir yanda da arkadaşlarından ayrılmanın üzüntüsü vardır. Ama en önemlisi bu bir
başlangıçtır. Buradaki başarılarınız sizin hayatınızda da başarı olarak destekleyecektir”
şeklinde konuştu
Okulu birincilikle tamamlayan Şule Cebeci “Misafirler gelecekte daha güzel başarılara imza
atmak her zaman büyük hedefimiz olmuştur. Bu hedefler doğrultusunda yılmadan,
yorulmadan koşmak, çalışmak çabalamak ve başarıyı yakalamak görevimizdir” diye konuştu.
Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7604.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Başkan Çelik'ten İşyerlerine Hijyen Uyarısı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hijyen eğitimi gerektiren işyerlerinin 5
Temmuz’a kadar belgelerini almaları gerektiğini söyledi.Başkan Çelik, 5 Temmuz 2013 tarih
ve 28698 sayılı Hijyen Yönetmeliği'ne göre işyerinin sahibi veya...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hijyen eğitimi gerektiren işyerlerinin 5
Temmuz’a kadar belgelerini almaları gerektiğini söyledi.
Başkan Çelik, 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Hijyen Yönetmeliği'ne göre işyerinin
sahibi veya işletmecisinin çalışanların hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak
çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olduğunun altını çizerek, “Gıda üretimi ve
perakende satışı gerçekleştirilen işyerleri başta olmak üzere insan temasını gerektiren
işyerlerinde çalışan personele yönelik hijyen eğitimi zorunludur "dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin ortaklaşa olarak
hijyen eğitimi denetimi yapacağına dikkat çeken Başkan Çelik, "Belirtilen kapsama giren;
doğrudan tüketim amaçlı su ile doğal mineralli su üreten işyerlerinde, insan temasının söz
konusu olduğu, temizlik hizmetlerinin verildiği kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme
ve piercing yapılan yerlerde çalışanların ve işletenlerin hijyen eğitimi almaları gerekmektedir.
Bunun yanında masaj ve güzellik salonlarıyla, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi
benzeri yerlerde çalışanların da halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermek
amacıyla hijyen eğitimi almaları zorunludur" uyarısında bulundu.
Başkan Çelik, söz konusu hijyen eğitimlerinin 5 Temmuz 2014 tarihine kadar tamamlanması
gerektiğinin altını çizerek, " Hijyen Eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün il ve
ilçelerde bulunan halk eğitim, meslek eğitim, turizm eğitim merkezleri ve olgunlaşma
enstitüleri tarafından verilmektedir. 5 Temmuz'dan sonra eğitim aldığına dair belgesi olmayan
kişilerin çalıştırılamayacağı gibi yapılacak denetimler sonucunda bu konuda eksiği tespit
edilen işletmeler de sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle ilgililer biran önce eğitimlerini almalıdır"
tavsiyesiyle sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7605.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Mazgallarda, Logar Kapaklarında Yağmur
Suyu Tahliye Kanallarında İlaçlama
Çalışmaları Devam Ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde halk ve
çevre sağlığı için çalışmaların bütün hızı ile devam ettiğini bildirdi.İlkbahar döneminde
haşarat ile mücadele çalışmalarını başlattıklarınıve...
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Melikgazi Belediye Başkanı Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde halk ve
çevre sağlığı için çalışmaların bütün hızı ile devam ettiğini bildirdi.
İlkbahar döneminde haşarat ile mücadele çalışmalarını başlattıklarınıve bir telefon ile
ekiplerin ilaçlama yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları
içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama
çalışmasını yerine getirdiklerini belirtti.
İlçe sınırları içerisinde yer alan kanalizasyon kanalları, mazgal ve logar çukurları ile
yağmursuyu tahliye kanallarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“ Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu
artmaktadır. İlçe sınırları içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin
ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Araç
üstü monteli ilaçlama ile şehrimizde yer alan kanal ve mazgal gibi hava ile teması sağlayan
atık su alanlarında ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu alanlara ilaç serpiyoruz ve dezenfekte
ediyoruz. Özellikle yaz aylarında koku ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için yoğun bir çalışma
içerisindeyiz. İlaçlama makinesi ile yol kenarlarında, park ve bahçelerdeki ağaçlar etkili bir
şekilde ilaçlanmaktadır. İlaçlama ile yaprak biti, ağaç sineği, örümcek ve kemirici böcekler
imha edilmektedir. Dolayısı ile çevre sağlığı korunmaktadır ” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, okulların kapanması ile ilçe sınırları içerisinde tüm okulların
ilaçlanacağını ve binalarında ilaçlama yaptırmak isteyenlerin Alo ilaçlama hattı: 207 21 83
numarayı arayabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7606.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ramazan Akşamları Dolgi İle Canlanacak
Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi, sahnelere çıkmak için gün sayıyor. 10 yıldır
Kayseri’nin düzenli ve güvenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, geleceğin parlayan yıldızı
olan çocukları Ramazan’da da yalnız bırakmıyor.Kurulduğu...
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Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi, sahnelere çıkmak için gün sayıyor. 10 yıldır
Kayseri’nin düzenli ve güvenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, geleceğin parlayan yıldızı
olan çocukları Ramazan’da da yalnız bırakmıyor.
Kurulduğu günden bugüne dek sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık gündeme
gelen Kayserigaz, gerek çocuklar için düzenlediği eğitici seminerler, gerek eğlenceli
faaliyetleri ile her daim minik yüreklerin yanında olduğunu gösteriyor. Daha önce de birçok
kez çocukların karşısında sahne almış olan Dolgi, yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle alışveriş
merkezlerindeki yerini almak için hazırlanıyor. 9 gün boyunca çocukların karşısında
sergilenecek Dolgi Çocuk Tiyatrosu, eğlendirici dansları, eğitici mesajlarıyla gelecek olan
ziyaretçilerini bekliyor. 28-29 Haziran tarihlerinde Kayseri Forum AVM’de ve 12-18
Temmuz arası Kayseri Park AVM’de gösterimde olacak olan Kayserigaz Dolgi Çocuk
Tiyatrosu’nun, Ramazan akşamlarının en renkli gösterilerinden biri olacağı bekleniyor.
Kayserigaz Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu Özlem Acur, Dolgi’nin 2009 yılından beri
çocukların kahramanı olduğunu, her yıl farklı zamanlarda Dolgi ile alakalı aktiviteler
yaptıklarını vurguladı. Tatil içinde olan çocuklara farklı bir alternatif sunmak, onları
güldürürken bilgilendirmek, Ramazan akşamlarına renk katmak amacıyla böyle bir projeyi
başlattıklarını belirten Acur, Dolgi’nin tüm çocukları beklediğini söyleyerek, tiyatrolarının
7'den 70'e tüm katılımcılara açık olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7607.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

100. yılında Türk Sineması 90’lardan sonra
farklı boyut kazanmıştı
Oluşum sürecini 1950–60 yılları arasında tamamlayan Türk sineması 1960lı yılları ulusal bir
sinema arayışı içerisinde geçirir. Pek çok başarılı filmin üretildiği bu on yılın ardından
melodramların ağırlıkta olduğu 70’li yıllar gelir. Fakat 1970’ler sadece melodramların değil,
Türk sinema tarihinde iz bırakacak filmlerin de çekildiği bir dönem olur. Sonradan üzerinde
çok konuşulacak, tartışılacak yönetmenler bu dönemde yetişir ve Türk sinemasını 80’li yıllara
taşırlar. 1980’ler ve 1990’lar Türk sinemasında yeni akımların, yeni anlatım dillerinin
oluştuğu dönemlerdir.
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1980’lerin sonunu bir krizle karşılayan Türk sineması bu krizin ardından da yeni bir döneme
girecek ve 1990’lar yeni bir Türk sinemasının ortaya çıkışından söz edilen bir dönem olacaktı.
90’lı yılların en önemli yanlarından biri de “kendi kişisel dünyalarını daha küçük ölçekli
öyküler ve filmlerle anlatmak isteyen yönetmenlerin artık belli bir düzey tutturan yapıtlarla
seyirci önüne çıkmalarıydı,” 1990’larda ortaya çıkan bu yeni dönem Türk sinemasının
gidişatında çok önemli bir noktada durmaktadır. 80’lerin sonundaki krizin ardından başlayan
yeni dönemde, Türk sinemasının bugünkü dinamikleri şekillenmiş ve Türk sinemacılar dünya
sinemasında da seslerini duyurmaya başlamışlardır.
Bütün bunlar ışığında 1990 sonrası Türk sinemasının ve bu dönem yönetmenlerinin ayrıntılı
olarak incelenmesi gerektiğini söylemek mümkündür. Fakat bu derecede ayrıntılı bir çalışma
ve her yönetmeni incelemek çok daha ayrıntılı ve uzun bir çalışmanın kapsamındadır. Türk
sinemasının atlattığı her kriz döneminin ardından yeni bir döneme ve yeni anlatım arayışlarına
girdiği söylenebilir. Yeşilçam anlatısı denilebilecek dönemin özellikle 1960’ların sonu ve
1970’lerde etkili olmasının ardından, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile başlayan 80’li yıllar
yeni bir döneme kapı açtı. 70’li yılların ortasından itibaren başlayan erotik filmler döneminin
de sonu gelmişti ve Lütfi Akad, Metin Erksan gibi ustalar artık çok daha az film çekiyorlardı.
Video sektörü sinema işletmelerinin yerini almaya başlamıştı ve bütün dünyayı saran
feminizm akımı Türkiye’ye de ulaşmıştı. Bu dönemde, video filmleri sektörünü bir kenara
koyarsak, “kadın” üzerine yoğunlaşan bir sinema dili oluştu. Feminizm, kadın hakları, cinsel
özgürlükler üzerine başarılı filmlerin çekildiği 80’li yıllarda Ömer Kavur, Zeki Ökten, Nesli
Çölgeçen, Nisan Akman, Tunç Başaran gibi yönetmenler de iz bırakan filmler çektiler. 1987
yılı ise çözülemeyen sorunlar eşliğinde yeni bir krizin habercisiydi. Video sektöründe
“seyirciler ilk heyecanın geçmiş olmasının da katkısıyla, filmlerin kalitesinden yakınmaya
başlamıştı.
Sinema 1990’dan büyük destek alıyor

1990 sonrası dönemde devlet-sinema ilişkisine baktığımızda, devletin sinemaya daha çok
destek olmaya başladığını, sinema projelerinin gerçekleştirilebilmesi için maddi kaynak
sağlanması yönünde uygulamalar başlatıldığını görmekteyiz. 1990 sonrasının bir diğer önemli
gelişmesi özel televizyon kanallarının açılmasıdır. Özel televizyon kanallarında Türk filmleri
önceleri sadece belirli saatlerde gösterilirken, “zamanla Türk Sineması televizyonda kendi
talebini yaratmış, başlı başına bir amaç bir “kuşak” halini almıştır” Bu gelişme üzerine,
televizyon kanalları filmlerin haklarını sahiplerinden tümüyle satın almaya başlamışlardır.
Bu dönemde çekilen sanat filmlerinin izlenme oranlarına baktığımızda, her biri üzerinde çok
konuşulan filmler olmalarına rağmen, az sayıda seyirci tarafından izlendikleri görülür. Fakat
1990 sonrası dönemde çekilen, çok iyi iş yapan ve sadece ticari film olarak
nitelendirilemeyecek, nitelikli filmler de vardı. Bunlara en tipik örnek Yavuz Turgul’un
Eşkıya’sıdır. Bu noktada 1990 sonrası çekilen filmlerin tarz ve tema açısından genel olarak
incelenmesi yerinde olacaktır.
1990 sonrası Türk sineması’na baktığımızda yeni bir sinema dilinin oluştuğunu ve Türk
sinemasının klasik anlatım yapılarından sıyrılmaya başladığını görürüz. Bu dönem devletin de
sinemaya daha çok destek vermeye başladığı, Eurimages üyeliğinin gerçekleştiği ve böylece
daha büyük ölçekli yapımların gerçekleştirilebildiği bir dönem olmuştur. Bunun yanı sıra özel
televizyon kanalları ve sponsorluk destekleriyle birlikte çekilen film sayısında artış olmuştur.
Ama hiç kuşkusuz, 1990 sonrası Türk sinemasını oluşturan ve taşıyanlar sanat filmleridir.
Bağımsız çalışan yönetmenlerin çektiği bu filmler Türk sinemasında iz bırakmış ve yurt
dışında ödüller almıştır. 90 sonrası Türk sineması böylelikle klasik Yeşilçam anlatısından
sıyrılmış ve de yeni bir dil geliştirmiştir. Minimalist sinemanın yanı sıra, daha deneysel
filmler de çekilmiş, 90lar sonrası Türkiye’sinin sorunları tartışılmış ve tüm bunlar gerçekliğin
daha çok katmanlı biçimde gösterildiği filmlerde yer bulmuştur.
Osmanlı-İslam sanatlarının önemi Derviş Zaim
Bu çerçeve bağlamında incelediğimizde de Türk sinemasının 90’lı dönemlere damgasını
vuran Derviş Zaim sineması ise, barındırdığı temel öğeler açısından 1990 sonrası Türk
sinemasının özelliklerini taşımaktadır. İlk filmi Tabutta Rövaşata’dan itibaren tutturduğu
sinema dilini diğer filmlerinde de kullanan Zaim, 90 sonrası bağımsız yönetmenlerinden biri
olarak kendisine ait bir çizgi oluşturmuştur. Filmlerinde işlediği konuları modern zamanlar
Türkiye’sinin fakirlik, evsizlik, agorafobi, 90’lar sonrasının siyasi suçları, devlet-mafya
ilişkileri, Kıbrıs sorunu, bireysel duyarsızlık ve nihayet tarihi bir filmde Osmanlı-İslam
sanatlarının önemi olarak özetleyebileceğimiz Zaim, bu açıdan da kapsayıcı bir örnek
oluşturmaktadır.
Son olarak, en başında belirttiğimiz saptamayı tekrarlamakta fayda bulunmaktadır. Türk
sineması atlattığı her krizin ardından toparlanmakta ve yeni bir döneme girmektedir. Her yeni
dönemde de yeni arayışlar içine girmekte ve yeni sinemacılarla farklı bir dil oluşturmaktadır.
Bütün bunlar Türk sinemasında sağlam ve sürekli bir akım oluşmasına engel olsa da, filmler
ve türler açısından bir zenginlik ve çeşitlilik oluşturmaktadır.
HAZIRLAYAN: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7608.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kocasinan Kaymakamlığ İle Boydak
Vakfı'ndan Ramazan Müjdesi
Kocasinan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Boydak Eğitim ve
Kültür Vakfı arasında Kocasinan Bölgesinde ikamet eden muhtaç durumda bulunan
vatandaşlara Ramazan ayında Alışveriş Çeki dağıtılması için protokol...
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Kocasinan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Boydak Eğitim ve
Kültür Vakfı arasında Kocasinan Bölgesinde ikamet eden muhtaç durumda bulunan
vatandaşlara Ramazan ayında Alışveriş Çeki dağıtılması için protokol imzalandı.
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan 1000 adet alışveriş çeki Vakıf Müdürü
Mutlu Demirkan tarafından Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'a teslim edildi. Kaymakam
Candan burada yaptığı konuşmada “Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının
giderilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak yoğun çaba sarfediyoruz.
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan bu alışveriş çeklerinin de
vatandaşlarımıza dağıtılması görevini üstlendik" dedi.
Candan, "Muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın tespit edilmesinin ardından 1000 adet
çek sahiplerine dağıtılacaktır. Buradan Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Mütevelli
Heyeti üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı Müdürü Mutlu Demirkan'da heryıl ramazan ayı öncesinde
dağıtılması için alışveriş çeki hazırladıklarını belirterek “Bu yıl Kocasinan Bölgesinde 1000
aileye Kocasinan Kaymakamlığı aracılığı ile bu çekleri dağıtacağız. Kocasinan
Kaymakamımız Ali Candan’a bu çeklerin vatandaşlarımıza ulaştırılması hususunda göstermiş
olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7609.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Mhp Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,
Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu 30 yıldır tanıdığını belirterek, "İslam
entelektüeli ve inancını siyasete karıştırmamış bir kişidir" dedi.MHP...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,
Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu 30 yıldır tanıdığını belirterek, "İslam
entelektüeli ve inancını siyasete karıştırmamış bir kişidir" dedi.
MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, partisinin Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın
toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halaçoğlu, Türkiye'nin çok
önemli bir dönemden geçtiğini, bu dönemdeki sıkıntılardan en önemlilerinden birisinin ise
Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen gelişmeler olduğunu bildirdi. Halaçoğlu, ''IrakŞam İslam Devleti (IŞİD) adı altındaki örgüt, hepimizin mensubu olduğu İslam dini adı
altında insanların kafasını kesen ve masum insanları katleden bir örgüt olarak hepimiz
tarafından bilinmektedir. IŞİD'in yaptıklarının dinle, İslam'la alakası yok. Yoldan geçen sivil
halkı bile katleden örgüte karşı tüm dünya gerekeni yapmalı ama ilk önce Türkiye yapmalı.
Ancak Başbakanın ağzından şimdiye kadar IŞİD için 'terör örgütü' lafı bile çıkmadı. Bu işin
içinde başka işler olduğunu düşünüyoruz. IŞİD ilk önce Musul'u ele geçirdi. 2 ay kadar önce
gerekli uyarılar yapılmasına rağmen, oradaki Konsolosluğumuz boşaltılmadı. IŞİD daha sonra
Bağdat'a doğru yürümeye başladı. Kerkük'te Türkmenlerle karşı karşıya geldi. Kerkük bu
arada Peşmergeler tarafından kuşatıldı. Peşmergeler Kerkük'e hakim olurken, Türkmen
bölgeleri ise tek tek IŞİD tarafından alınmaya başladı'' ifadelerini kullandı.
Türkmenlerle yaptıkları görüşmelerde, 200 bin Türkmen'in Kerkük'ten çıkarak daha güvenli
gördükleri bölgelere doğru gittiklerini ve acilen gıda, su, tıbbi malzemelere ihtiyaçları
olduğunu öğrendiklerini bildiren Halaçoğlu, ''Kızılay dün 2 TIR yardım malzemesi gönderdi
ve yardımların devam edeceğini söylediler. Ayrıca biz de MHP olarak bir yardım kampanyası
başlattık. Bu yardımlar bizzat partimiz tarafından Türkmen partilerine gönderilecek. Ayrıca
Türkmen gençlerin silahlanıp IŞİD'e karşı mücadeleye başlayacakları bildirildi ama
silahlarının yeterli olmadığını biliyoruz. Irak Başbakanı El Maliki'yle anlaşamayan Kürt
yönetimi, petrol bölgelerini IŞİD aracılığıyla ele geçirmiş oldu. Oradan çıkan petrol de
Türkiye üzerinden dünyaya satılıyor. Başta İsrail olmak üzere. Bu operasyonun, IŞİD
vasıtasıyla Büyük Orta Doğu Projesi'nin (BOP) bir parçası olarak yapıldığını düşünüyoruz''
diye konuştu.
"İHSANOĞLU ÇOK DONANIMLI BİR KİŞİ"
MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanlığı için CHP ile birlikte Ekmeleddin
İhsanoğlu'nu aday gösterdiklerini ifade ederek, ''Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, çok donanımlı
bir bilim adamı. Sayın İhsanoğlu'nu 30 yıldır tanırım. İngilizce ve Arapça'yı çok iyi bilen,
Fransızca ve Farsça'ya hakim bir bilim adamı. Dini ve milli değerlere saygılı bir kişi. İnşallah
Türkiye böyle bir cumhurbaşkanına sahip olur. Biz sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun

cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyoruz. Sayın İhsanoğlu, İslam entelektüeli ve inancını
siyasete bulaştırmamış bir kişi'' dedi.
ENGİN ALAN'IN SERBEST KALMASI
Balyoz davası nedeniyle cezaevinde bulunan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın adil
yargılama yapılmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest kaldığını hatırlatan
Halaçoğlu, ''Biz, adil yargılamanın yapılmadığını çok önce söylemiştik. Anayasa'nın 14'üncü
maddesine göre mahkum olan insanlar, orada dururken 14'üncü maddenin kaldırılması
gerekiyordu. Ama 14'üncü madde kalkınca Abdullah Öcalan'ın da serbest kalması söz
konusuydu. Şimdi yeniden yargılama söz konusu olunca milletvekilimiz sayın Engin Alan
serbest kaldı'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7610.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Esder Yönetim Kurulu'nda Değişiklik
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nde (ESDER) başkanlığa getirilen Kemal Erçalık görevi teslim
aldı.Dernek binasında düzenlenen törende konuşan Mehmet Sezgin, dernek hakkında bilgiler
verdi. Sezgin, "Derneğimiz 1997 yılında Ankara'da kurulmuş...
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nde (ESDER) başkanlığa getirilen Kemal Erçalık görevi teslim
aldı.
Dernek binasında düzenlenen törende konuşan Mehmet Sezgin, dernek hakkında bilgiler
verdi. Sezgin, "Derneğimiz 1997 yılında Ankara'da kurulmuş olup, temeli sevgi, kardeşlik,
üretim ve paylaşım olan ahilik kültürü ve felsefesinin yayılması, gençlere, kadınlara yenilikçi
yöntemler ile anlatılması ve onlara ahilik kültürü içerisinde girişimcilik eğitim verilerek
kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır" dedi.
Düzenlenen törenin sonunda başkanlık görevini devralan Kemal Erçalık da, dernek için
çalışacaklarını söyleyerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
ESDER'in Kayseri Şube Başkanlığı yeni yönetim listesi şu şekilde:
"Başkan Kemal Erçalık, 2'inci başkan Mehmet Sezgin, kurucu üyeler Mehmet Köse, yönetim
kurulu üyeleri Ahmet Üner, Onur Yeşiltaş, Adem Evci, Ebubekir Bekli, Metin Önem, Hülya
Sezgin."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7611.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayseri Smmm Odası’ndan Batı Karadeniz
Gezisi
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın kültürel ve sosyal etkinlikleri
kapsamında meslek mensupları arasındaki iletişimi geliştirmek ve yoğun iş temposuna kısa
bir mola vermekamacı ile Batı Karadeniz’e düzenlenen gezi programında...
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın kültürel ve sosyal etkinlikleri
kapsamında meslek mensupları arasındaki iletişimi geliştirmek ve yoğun iş temposuna kısa
bir mola vermek
amacı ile Batı Karadeniz’e düzenlenen gezi programında bir araya geldi.
Bir otobüsle ve Sinop, Kastamonu, Safranbolu, Bartın ve Amasra güzergâhında gerçekleşen,
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi meslek mensupları ile Kayseri
SMMM Odası Yönetim Kurulu’nun da aileleriyle birlikte iştirak etiği gezi programı oldukça
renkli ve neşeli geçti.
Gezi programı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Oda Başkanı Suat Özsoy, bu tür
gezilerin ve programların üyeler arasındaki iletişimi ve dayanışmayı tesis ettiğini, yaşanan
yoğun iş temposunda amaçlarının meslektaşlarına biraz olsun nefes aldırmak, eğlenceli vakit
geçirtmek, aileleri ve çocukları ile bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Özsoy, “
Bizler mali
müşavirler olarak çok yoğun bir iş temposunda çalışmaktayız. Yılın büyük bir bölümünü
ailemizle geçirememekteyiz. Bu yüzden bu tür organizasyonlar bizler için hem
meslektaşlarımızla hem de ailelerimizle bir araya gelebilmek adına güzel bir fırsat olmaktadır.
Katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan değerli meslektaşlarımıza ve ailelerine
teşekkürü bir borç biliriz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7612.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayseri’de 3 Aracın Karıştığı Kazada 7 Kişi
Yaralandı
Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, KayseriAnkara karayolunda Y.D.’nin kullandığı 38 YC 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı
şeride geçti. 38 YC 154 plakalı otomobilin çarpması...
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Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunda Y.D.’nin kullandığı 38 YC 154 plakalı
otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. 38 YC 154 plakalı otomobilin çarpması sonucu
M.G.’nin kullandığı 38 PT 040 plakalı otomobil ile M.A.’nın kullandığı 38 SD 306 plakalı
otomobil de kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine sevk edilen
ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7613.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan
Vural’a Veda Yemeği
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural, görev değişikliği nedeni ile Bünyan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünden ayrıldı. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayhan
Vural’a veda yemeği verildi.Bünyan İlçe Milli...
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Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural, görev değişikliği nedeni ile Bünyan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünden ayrıldı. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayhan
Vural’a veda yemeği verildi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görev değişikliği nedeni ile ayrılan Bünyan İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural için verilen yemeğe; Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal,

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan'ın yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir
Özbay, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Yemekte konuşan Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, görev değişikliği nedeni ile ayrılan
Ayhan Vural’ın 3 yıl boyunca Bünyan’da başarılı görevlerde bulunduğunu hatırlatarak
kendisine teşekkür etti ve plaket verdi. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan
Kadir Özbay’a ise görevinde başarılar diledi.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nun yaptığı 'Hayırlı olsun' konuşmasının
ardından, Bünyan İlçe Milli Eğitim eski Müdürü Ayhan Vural; “Bize hangi görev verilirse
seve seve yapmaya hazırız. Çünkü bu memleketin kalkınması Milli eğitim camiasının elinde.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay da; ''İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
düzenlediğimiz veda yemeğine davetimize icabet ettiğinizden dolayı sizlere ve Ayhan Vural’a
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7614.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Akut Gönüllülerle Buluştu
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) oryantasyon semineri düzenledi.Kayseri Sabancı Kültür
Merkezi’nde düzenlenen seminerde gönüllüler ve AKUT ekipleri bir araya geldi. AKUT
Kayseri ekip lideri Zafer Karagül “ Kayseri’de düzenlediğimiz ikinci gönüllü...
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) oryantasyon semineri düzenledi.
Kayseri Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde gönüllüler ve AKUT ekipleri bir
araya geldi. AKUT Kayseri ekip lideri Zafer Karagül “ Kayseri’de düzenlediğimiz ikinci
gönüllü tanışma toplantımız. Bu toplantıda hiçbir şekilde AKUT’u bilmeyen, tanımayan
gönüllü olmak isteyen kişilerin katıldığı ilk toplantı" dedi.
Karagül, "AKUT ne yapar, amacı nedir, çalışmaları nelerdir bunları anlatıyoruz. Toplantıya
sonunda gerçekten gönüllü olmak isteyen arkadaşlar bizim haftalık düzenli olarak yaptığımız
toplantılara katılırlar. Sonrasında eğitimlerimiz başlar, verilen eğitimlerle herkes uzlaşmak
istediği alanda eğitimlerini tamamlar. Birlikte gönüllü olarak çalışmalarımıza devam ederiz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7615.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Fakülte Birincisi Töreni Coşturdu
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi 250 öğrencisini görkemli bir törenle mezun ett.Süleyman
Demirel Spor Salonu’nda gerçekleşen törende Fakülte Birincisi Tuğba Çimencan’ın saz
eşliğinde söylediği şarkılarla öğrenciler coştu. Mezuniyet...
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Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi 250 öğrencisini görkemli bir törenle mezun ett.
Süleyman Demirel Spor Salonu’nda gerçekleşen törende Fakülte Birincisi Tuğba
Çimencan’ın saz eşliğinde söylediği şarkılarla öğrenciler coştu. Mezuniyet Törenine Fakülte
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Altındiş, Rektör Yardımcısı Murat Doğan, Öğretim üyeleri ve
aileler katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Hüseyin Altındiş “ Öncelikle mezunlarımızı canı
gönülden tebrik ediyorum. Buralara gelmek için çok çaba harcadınız. Küresel dünyada bilgi
anlamında hocalarınızın da çok çabaladığını biliyorum. Sürekli kendinizi geliştirmeniz,
bilinizin üstüne bilgi eklemeniz gerekir. Sevgili aileler evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız
azdır. Güzel bir eğitim aldılar bugünde mezun oluyorlar. Saygıdeğer öğretim elemanlarımız
sizde bu uğurda elinizden geleni yaptınız, bunun için sizlere de çok teşekkür ederim” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan “ Anneler , babalar uzun bir dönem yaklaşık 16 yıl
fedakarlık gösterdiniz. Gün geldi onlarla üzüldünüz, onlarla mutlu oldunuz bugünde onlarla
mezuniyet heyecanını paylaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler bugün size ait. Ancak öğrencilik
bitmiyor elde ettiğiniz bilgi sermayesini ülkenizi yüceltmek için kullanacağınıza eminiz.
Mesleğinizde dürüst ve sorumluluk sahibi insanlar olarak icra edeceğinize inanıyoruz.
Başarılarınız devamını diler, tebrik ederim emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde
konuştu.
Fakülte birincisi matematik bölümü öğrencisi Tuğba Çimencan “ Bugün burada ortak bir
sevinç yaşıyoruz. Ben ve tüm arkadaşlarım şu günlerde hüzünlendiren bir dönemdeyiz.
Hayatımızın bir dönemini kapatıyoruz başka bir sayfa açıyoruz. Benden desteğini
esirgemeyen ve daima yanında olduklarını bildiğim annem ve babama tekrar teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mezuniyet töreni atılan keplerle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7616.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Memurlar, İş Güvencesi İstiyor
Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Fikret Özcan, bir çalışan için en büyük hakkın, 'İş
Güvencesi' olduğunu belirterek, ''İktidar, geldiği günden beri memurluk güvencesini ortadan
kaldırarak güvensiz ve güvencesiz bir çalışma...
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Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Fikret Özcan, bir çalışan için en büyük hakkın, 'İş
Güvencesi' olduğunu belirterek, ''İktidar, geldiği günden beri memurluk güvencesini ortadan
kaldırarak güvensiz ve güvencesiz bir çalışma hayatı oluşturmak için altyapı hazırlamakta, her
türlü söylemlerle, kazanılmış haklarını yok edecek uygulamalarla, memurlarımızı adeta bir
ateş çemberinin içine atmak istemektedir'' dedi. Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi
Fikret Özcan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı
açıklamada, özellikle son yıllarda giderek artan bir şekilde bir tarafta, devleti temsil eden
memurların haklarının ellerinden alınması, iş güvencelerinin yok edilmesi, diğer tarafta ise
Anayasa'da şeklini bulan devletin üniter yapısının değiştirilmesi gibi girişimlerle karşı karşıya
kalındığını ifade ederek, ''bu nedenle, hem kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin
korunup geliştirilmesi hem de varlığımızın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve temelleri
üzerinde yükseldiği tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yıllardan beri yetersiz kaynakla,
elverişsiz şartlarda, düşük ücretle hizmet yürüten memurlarımız, art niyetli saldırıların hedefi
olmakta, asılsız iftiralara maruz kalmaktadır. Memurluk mesleğine karşı yapılan bu
saldırıların altında bir tek hedef yatmaktadır, Memurların bugüne kadarki en büyük kazanımı
olan iş güvencelerinin ellerinden alınmak istenmesidir. Bir çalışan için kazanılmış en büyük
hak, iş güvencesidir. ktidar, geldiği günden beri memurluk güvencesini ortadan kaldırarak
güvensiz ve güvencesiz bir çalışma hayatı oluşturmak için altyapı hazırlamakta, her türlü
söylemlerle, kazanılmış haklarını yok edecek uygulamalarla, memurlarımızı adeta bir ateş
çemberinin içine atmak istemektedir'' diye konuştu.İş güvencesinin, devlet memurların
geleceğinden çok, ülke ve milletin menfaatlerinin ve geleceğinin gereği olduğunu vurgulayan
Özcan, ''Bizler, toplu sözleşme masasında oturup anlaştığımız, Kamu Görevlileri Danışma
Kurulu'nda karara bağladığımız, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece
verilmesi, disiplin cezalarının affı, yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi, 4/C'li
sözleşmeli personele kadro verilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet
süreci sınırının kaldırılması, öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi gibi konuların
torba kanunla hayat bulmasını beklerken, iktidar Soma'nın acısından dahi kendisine fırsat
yaratıp, memurların güvencelerini yok edecek uygulamalar peşinde koşuyor. Tayin hakkı
olmayan, aile bütünlüğümüzün korunmadığı, her türlü baskıya ve istismara açık, yarınımızın
belli olmadığı, geleceğimizin karartıldığı, güvensiz ve güvencesiz çalışmayı kabul etmiyoruz.
Buradan iktidarı uyarıyoruz, bu eylem bir başlangıçtır. Memurların daha fazla hak kaybına
tahammülü kalmamıştır. Bundan sonra yapacağımız her eylem de meşru müdafaa anlamı
taşıyacak ve hiçbir sınır tanımayacaktır'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7617.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayserispor, Teknik Direktör Mutlu Topçu İle 3
Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kayserispor, teknik direktör Mutlu Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Topçu, “En büyük
hedefimiz şampiyon olmaktır” dedi.Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Şahin, Mutlu Topçu...
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Kayserispor, teknik direktör Mutlu Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Topçu, “En büyük
hedefimiz şampiyon olmaktır” dedi.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi
Yücel Şahin, Mutlu Topçu ile 3 yıllığına sözleşme imzaladıklarını söyledi. Şahin, yeni teknik
adam Topçu'nun kulübe yabancı olmadığını belirterek, “Bugün burada kıymetli hocamız
Mutlu Topçu ile önümüzdeki 3 yıl için sözleşme imzalıyoruz. Kendisi daha önce kulübümüzü
yakından tanıyan, emekleri geçmiş, bize yabancı olmayan bir hocamızdır. Gerek futbolculuk
döneminde gerek hocalık döneminde şampiyonluklar ve büyük başarılar yaşamış bir
hocamızdır. İnşallah bu yıl da bundan sonraki yıllar içerisinde de kulübümüze çok büyük
emekleri geçeceğine inandığımız, şampiyonluk yaşatacağına inandığımız bir hocamızdır.
Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
TOPÇU: “KAYSERİ’YE GELMEKTEN GURUR DUYUYORUM”
Yönetim kurulu üyeleri Yücel Şahin ve Oğuz Ortaköylüoğlu’nun da katıldığı basın
toplantısında konuşan Kayserispor’un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu, Kayseri’ye
gelmekten gurur duyduğunu söyledi.
Kayserispor Başkanı Recep Mamur’a teşekkür eden Topçu, “Hayırlı olsun demek istiyorum.
Kayseri’ye gelmekten ve tekrar yıllar sonra Kayserispor’da çalışmaktan çok gurur
duyuyorum. Bunun için başta başkanımız Sayın Recep Mamur’a ve genel menajerimiz
Süleyman Hurma’ya çok teşekkür ediyorum. İyi bir ekiple çalışacağım. İyi bir takımımız var.
İyi bir oyuncu grubumuz var” diye konuştu.
"SÜPER LİGE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Kayserispor'da hedefleri ile ilgili konuşan Mutlu Topçu, "Hedefimiz bu oyuncu grubunun
enerjisini en üst seviyeye çıkarabilmektir. Sahada da çağdaş futbolun gereğini yerine
getirebilmektir. Sahada ne yaptığını bilen, çabuk oynayan ve dikine oynayan bir takım
oluşturabilmektir. Ayrıca Kayserisspor’un yıllardır yapmış olduğu gibi genç ve yetenekli
oyuncularımızı Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bunun için basın mensuplarının ve
taraftarlarımızın çok desteğine ihtiyaç var. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da
taraftarlarımızın yoğun desteğini vereceklerine gönülden inanıyorum. İnşallah iyi bir sinerji
oluşturup Kayserispor’u layık olduğu süper lige çıkarabileceğimize inanıyorum" şeklinde
konuştu.
Bir gazetecinin ‘En büyük hedefiniz ne?’ sorusuna Mutlu Topçu, “En büyük hedefimiz
şampiyon olmaktır. Kayserispor’dan söz ediyorsak, şampiyonluktan başka bir şey söz konusu
değildir” cevabını verdi.

Konuşmaların ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atan teknik adam Mutlu Topçu, objektiflere
poz verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7618.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi Mesut
Demiralay:
Mehmetçik Vakfı Adana temsilcisi Emekli Albay Mesut Demiralay Kayseri Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine ziyarette bulundu.Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilcisi Emekli Albay Mesut Demiralay, Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve
Yetimleri...
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Mehmetçik Vakfı Adana temsilcisi Emekli Albay Mesut Demiralay Kayseri Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine ziyarette bulundu. Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilcisi Emekli Albay Mesut Demiralay, Kayseri Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve
Yetimleri Derneğine ziyarette bulundu. Şehit ve gazi yakınlarının sorunlarını dinledi.Kayseri
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz “Mehmetçik
Vakfımız Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik görevini yapan şehit olanların ailelerine ve
malul olan gazilere yardım yapmaktadır. Şehit ailelerine bir kereye mahsus toplu şekilde
yardım yapılmaktadır. Gazilerimize de aynı şekilde ama malul olanlara 3 ayda bir yardım
yapılmaktadır” dedi.Yavuz “Bu yardımlarla biz gazilere ekonomik bakımdan büyük destek
sağlanmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz. Vakfımıza yardım edenlere ve yönetenlere, bu
imkânları bize sağlayanlara çok teşekkür ediyoruz. Bağış yapmak isteyen iş adamları,
hayırseverler Mehmetçik Vakfına yardım edebilirler” diye konuştu.Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilcisi Emekli Albay Mesut Demiralay “Biz sorumluluk alanımızdaki illeri dolaşıyoruz.
İllerdeki bağışçılarımızı ziyaret ediyoruz. Gazi ve şehit yakınlarını ziyaret ediyoruz. Bunlarla
görüşüyoruz ve onların dertlerini dinliyoruz. Elimizden geldiği kadar bunlara yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Toplanan bağışlar bizde bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda toplanan
gelirler vatani görevi sırasında şehit olan gazi olan ve engelli olan Mehmetçiklerimize
ekonomik olarak dağıtılıyor” dedi. Demiralay “ Biz yaklaşık Türkiye genelinde 10 bin civarı
gazimize, şehit ailesine, şehit ve gazi çocuğuna ekonomik katkı sağlıyoruz. Yıllık 55 milyon
ile 60 milyon TL civarında bunlara giderimiz oluyor. Bugün de sayın başkanımıza ziyarette
bulunduk. Gazilerimizi, engellilerimizle tanışmaya geldik. Bide vakfımızın 30. Yıl Kuruluş
kitabı var. Bu kitabı başkana hediye ediyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7619.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ayhan Vural’a Veda Yemeği
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural görev değişikliği nedeni ile Bünyan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'nden ayrıldı. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayhan
Vural’a veda yemeği verildi.Bünyan İlçe Milli...
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Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural görev değişikliği nedeni ile Bünyan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'nden ayrıldı. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayhan
Vural’a veda yemeği verildi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görev değişikliği nedeni ile ayrılan Bünyan İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural için verilen yemeğe; Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal,
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay,
İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Yemekte konuşan Bünyan kaymakamı Engin Aksakal, görev değişikliği nedeni ile ayrılan
Ayhan Vural’ın 3 yıl boyunca Bünyan’da başarılı görevlerde bulunduğunu hatırlatarak
kendisine teşekkür etti ve plaket verdi. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan
Kadir Özbay’a ise görevinde başarılar diledi.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nun yaptığı konuşmanın ardından Bünyan İlçe
Milli Eğitim eski Müdürü Ayhan Vural, "Bize hangi görev verilirse seve seve yapmaya
hazırız, çünkü bu memleketin kalkınması milli eğitim camiasının elinde, hepinizi saygıyla
selamlıyorum hakkınızı helal edin” dedi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
düzenlediğimiz veda yemeğine davetimize icabet ettiğinizden dolayı sizlere ve Ayhan Vural’a
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7620.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Denge Ve Denetleme Ağı Kayseri Çalıştayı
Yapıldı
Denge ve Denetleme Ağı, Cumhurbaşkanı ve Yürütme İlişkileri ve Denge Ve Denetleme
Kayseri Çalıştayı 21 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirildi.Denge
ve denetleme Ağı Koordinasyon Grubu adına konuşan Sevna Somuncuoğlu,...
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Denge ve Denetleme Ağı, Cumhurbaşkanı ve Yürütme İlişkileri ve Denge Ve Denetleme
Kayseri Çalıştayı 21 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Denge ve denetleme Ağı Koordinasyon Grubu adına konuşan Sevna Somuncuoğlu, "Denge
ve denetleme sistemi yasama, yürütme ve yargının yetkilerini kullanırken, bir diğer organın
daha güçlü olmasının önüne geçmek için birbirlerini dengelemesi ve denetlemesidir. İleri
demokrasilerde bu sistem, sivil toplum ve medyanın bu üç erki denetlemesi ile daha da
güçlenir" dedi.
Somuncuoğlu, "Ağustos ayında Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi ile birlikte, temsil
gücü artmış bir Cumhurbaşkanı, bu Cumhurbaşkanı'nın tüm sistem içinde oynayacağı rol ve
yürütme ile ilişkilerinin nasıl düzeleceğini seçimler öncesinde hararetle tartışılmakta. denge
ve Denetleme Ağı olarak, kimin Cumhurbaşkanı seçileceğinden ziyade önümüzdeki dönemde
devletin temel organları arasında ilişkilerin nasıl düzenleneceği ve tüm sisteme bütüncül bir
bakış açısından yaklaşmak ve sivil alandan öneriler geliştirmek amacıyla bir çalışma başlattık.
BU kapsamda Kayseri'de Cumhurbaşkanı yürütme ilişkileri ve denge ve denetleme,
Diyarbakır'da yerel yönetimler ve denge ve denetleme, İzmir'de sivil toplum, medya denge ve
denetleme, İstanbul'da yasama, yürütme, yargı ilişkileri denge ve denetlemeyi tartışacağımız
çalıştaylar düzenliyoruz" ifadesinde bulunarak şu şekilde konuştu:
"Kayseri'nin önde gelen 21 sivil toplum örgüt temsilcisi ve kanaat önderi ile birlikte
Cumhurbaşkanı yürütme ilişkileri ve denge denetlemeyi ele aldığımız çalıştay 25 Haziran'da
düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Kasım Karagöz ve Gazi
Üniversitesi'nden doç. Dr. Bülent YLavuz'un yaptıkları sunumun ardından yapılan çalıştayın
sonucunda aşağıdaki noktalar ortaya çıkıştır:
Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi önemli bir kazanımdır, seçimlerin sonucu ne
olursa olsun, halkın iradesi ve sağ duyusuna saygı gösterilmelidir.
Pasif, sembolik değil, aktif görev alacak bir Cumhurbaşkanı istenmektedir. Hükmeden değil,
toplumu kapsayıcı olacak, yürütmenin tasarrufunda denge unsuru olacak, ülke genelinde
çıkabilecek sorunları, çıkmazları duruşu ve girişimleri kendi inisiyatifi ile çözebilecek,
iktidarla da muhalefetle de ilişki kurabilecek bir Cumhurbaşkanına gereksinim vardır.
Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın elbette bir siyasi kültürü, kimliği, inancı olacaktır, ancak
seçilecek kişinin tarafsız davranması ve hukukun üstünlüğünü gözetmesi istenmektedir.
Var olan anayasa ile uygulama arasında fark ortaya çıkmıştır. Bunu aşmanın yolu yeni bir
anayasadır. Siyasi Parti Kanunu ve seçim sistemini de değiştirmeli, yürütmeyi denetleme

işlevini etkin yerine getirebilecek, millete hesap verilmesini sağlayacak bir sistemi tartışmalı
ve bu tür yasal çerçeve oluşturmalıyız.
Denge ve denetleme açısından baktığımızda yetkileri olan bir Cumhurbaşkanı'nın kendisinin
de denetlenmesi gereklidir. Bu tür bir denetleme sadece sandıkta hesap verme aşamasına
indirgemeden iki seçim arasındaki dönemide kapsayacak şekilde kurgulanmalıdır.
Sivil toplumun güçlü olması, medya ile birlikte hareket ederek Cumhurbaşkanının
tasarruflarını izlemesi bunları kamusal tartışmaya açması toplumu bilgilendirmesi önemli bir
boşluğu dolduracaktır.
Denge ve denetleme ilkesi çoğulculuk insan haklarının korunması, azınlığın çoğunluğa karşı
korunması ve eşitlik değerleri üzerine inşa edilir. Seçilecek olan Cumhurbaşkanı da bu
değerleri benimsemeli, halka karşı hesap verme saorumluluğuna sahip olmalı ve tüm sistemde
ortaya çıkabilecek sorunları tüm taraflara eşit durarak çözebilme gayreti içinde olmalıdır"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7621.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Melikgazi İlçesinin 3 Boyutlu Kent Modeli
Oluşturuluyor
Melikgazi Belediye Başkanı Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesinin üç boyutlu
Kent Modelinin oluşturulması için proje çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.3 Boyutlu Kent
Modelinin oluşturulması için proje yazılım desteği...
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Melikgazi Belediye Başkanı Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesinin üç boyutlu
Kent Modelinin oluşturulması için proje çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.
3 Boyutlu Kent Modelinin oluşturulması için proje yazılım desteği sağlandığını ve bilgisayar
ortamına aktarılacağını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde
yer alan bina, bina yüksekliği, ağaç, yüksek gerilim hatları, yollar, kamu binaları, hastane ve
eğitim kurumları gibi yapıların ortofoto üretimi ile üç boyutlu hale getirileceğini belirtti.
Bu çalışmanın ve projenin Türkiye’de yapılacak olan diğer çalışmalara örnek olacağını
kaydeden belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı itibari planlı bir yerleşim sergilemektedir. Melikgazi
Belediyesi olarak teknolojik imkanları değerlendirmekte ve kullanmaktayız. Gelişmeleri takip
etmekteyiz. Melikgazi halkına fayda sağlayacak onların çalışmalarına kolaylık sağlayacak her
çalışmayı değerlendiriyor ve yerine getiriyoruz. Melikgazi İlçesinin üç boyutlu kent bilgi
sistemi ve kent modelini oluşturarak çok yönlü bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışma ile
hem imar çalışmalarında, hem planlama ve alt yapı çalışmalarında kolaylık sağlayacağı gibi
Melikgazi’nin turizm, doğa, çevre, sağlık ve ekonomi gibi sektörlerine de katkı sağlayacak ve
destek olacaktır. Çünkü Bir şehrin tüm binaları, toprağı ve yer altındaki çalışmaları üç boyutlu
olarak ekranda görebileceklerdir.”

Başkan Memduh Büyükkılıç, Projenin en önemli bölümünün şehir ile ilgili tüm veri bilgilerin
bilgisayar ortamında birleştirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7622.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Yahyalı Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı
Yahyalı Belediyesi tarafından verilen Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton ve Masa
Tenisi dallarında kayıt yaptıran yaklaşık 200 öğrencinin 2 ay boyunca eğitim alacağı Yaz
Spor Okulları açılışı, Yahyalı Şehir Stadında düzenlenen törenle...
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Yahyalı Belediyesi tarafından verilen Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton ve Masa
Tenisi dallarında kayıt yaptıran yaklaşık 200 öğrencinin 2 ay boyunca eğitim alacağı Yaz
Spor Okulları açılışı, Yahyalı Şehir Stadında düzenlenen törenle yapıldı.
Açılış törenine İlçe Kaymakamı Ziya Polat, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gençlik
Hizmetleri İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Uslu, Kayseri Erciyespor Kulüp Futbolcusu
İlhan Parlak, spor okulu öğrenci ve velileri katıldı.
Programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Belediyecilik sadece
yol, park ve altyapı hizmetleri yapmak değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde
değerlendirmesi için açtığımız spor okulumuz, çok sayıda çocuğumuza hizmet veriyor.
Belediyemizce görevlendirilen kendi alanlarında uzman antrenörlerin eşliğinde çocuklarımız
sporla tanışıyor. Farklı yaş guruplarına göre ayrılan çocuklarımız kendi yaş kategorilerine
göre farklı eğitimlere tabi tutuluyor. Çocuklarımızın bedenen gelişmesi kadar ruhen
gelişmelerine de önem veriyoruz. Spor okulumuza gelen öğrencilerimize, aile sevgisi, vatan
sevgisi, küçük ve büyüklerle ilişkiler ile okul eğitimlerinin önemini anlatmaya çalışacağız.
Çocuklarını bize gönderen siz değerli ailelere ve sporcularımıza teşekkür ediyor,tüm
öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.Öğrenci velileri adına Konuşma Yapan Serdar
Alıcı, "Bu güzel hizmeti sunan başta belediye başkanı ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum.
Bu tür faaliyetlerin devamını bekliyoruz" dedi.Kayseri Erciyessporlu futbolcu İlhan Parlak,
yıllar önce kendisinin de okul bahçelerinde hayallerinin peşinde top koşturduğunu ama
eğitimini de hiç ihmal etmediğini belirterek gençlerinde bu düşünce ile hareket ettikleri
takdirde başarılı olacaklarını söyledi. Parlak, kendi öğrencilik döneminde bu tür faaliyetlerin
yok denecek derecede az olduğunu belirterek, belediye başkanı Esat Öztürk'ün sağlamış
olduğu bu imkanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.Konuşmaların ardından spor
okullarında eğitime başlanırken protokol üyeleri panaltı atışları yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7623.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kocasinan Belediyesi'nden "camilere" Örnek
Hizmet
Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Cami temizleme ekipleri" göreve başladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Ekiplerimizde camiler için tüm donanımlar
mevcut" dedi.Kocasinan Belediyesi, eşine az rastlanır bir hizmeti,...
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Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan "Cami temizleme ekipleri" göreve başladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Ekiplerimizde camiler için tüm donanımlar
mevcut" dedi.
Kocasinan Belediyesi, eşine az rastlanır bir hizmeti, vatandaşlara sundu. 3 ekipten oluşan
cami temizleme ekibi, düzenlenen tören ile tanıtıldı. Törende konuşan Kocasinan Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, seçimden önce verdikleri sözleri yerine getirmeye başladıklarını
söyledi. Çelik, "Biliyorsunuz seçimlerden önce birçok vaatlerde bulunduk ama bizim için en
önemlisi ilçemizin temizliğine yapacağımız yatırım ve iyileştirme konusunda olmuştur. Bu
konuda gelir gelmez çalışmalara başladık. Hem cadde, sokak, mekan temizlikleri hem de
diğer objelerin temizliği konusunda hızla çalışmalara başladık. Önümüzde ki günlerde
açıklayacağız. Hem temizlik konusunda ki ekiplerde artırıma gideceğiz. En az çalışan
sayımızı yüzde 20 falan arttıracağız. Hem de araç gereç konusunda ciddi yatırımlar yapacağız.
Yol temizleme aracı otomatik ve manüel olanı çöp konteynırları ve yer altı konteynırları
çağımızın teknolojisine uyan temizlik donanımlarını ilçemize kazandıracağız" dedi.
"İSLAM TEMİZLİK DİNİDİR"
İlçelerinde bulunan camilerin önem arz ettiğinin altını çizen Çelik, "Temizleme çalışmalarını
yaparken bizim için önemli olan kısımlar ibadethanelerimiz. İlçemizde bulunan tüm camiler
ve ibadethanelerimiz bizim için önem arz ediyor. Biliyorsunuz Müslümanlık temizlik dinidir.
Temizlik imandandır diye buyrulmuştur. Bu düstura uygun şekilde biz camilerimizi
temizlemek istiyoruz. Bunun için de cami temizleme ekiplerini kurduk. Bu ekipte endüstriyel
konuda bütün malzemeler mevcuttur" ifadelerini kullandı.
Kurulan tim hakkında da bilgiler veren Başkan Çelik, "Her biri üçer kişiden oluşan temizlik
timlerimiz de var. Cami iç ve dış temizliğine uygun tüm donanımları bu ekip donanımlarının
içine koyduk. Şimdilik 3 ekip koyduk ve ihtiyaca göre bu sayıyı arttıracağız. Bölgemizde 220
camimiz var. Yaklaşık 250 ye yakın görevli hocalarımız buralarda bulunmaktadır. Biz bu
hocalarımız içinde çeşitli hediyeler düşündük. Giyecekleri cübbe ve sarıklarının tamamını
yenileyelim diye düşünüyoruz. Müftülüğümüz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor ama
bizde acizane bu şekilde katkıda bulunalım istedik. Öncelikle bu ekip iç mekan temizliğinde
tüm halıları yıkayacak. Camları, kürsüyü, mihrabı içeride temizlemesi gereken yerleri
temizleyecek. Dış mekanda da park ve bahçe dış mekan temizliklerini yapacak ve tuvaletlerini
temizleyecek. Bu 220 camimiz bizim ilk yaptığımız planlamalara göre her camimize ayda
birer sefer temizleyelim diyoruz. Ramazan öncesi biz bu işi hızlandıralım diye istedik.
Ramazan ve bayram öncesi elimizden geldiği kadar camilerimizi gözden geçireceğiz. Bu
çalışmalarımız hızla devam edecek. Profesyonel ekiplerden oluşuyor. Yapacakları işin
bilincindeler bunların eğitimleri de verildi. Sıradan temizlik ekiplerinin uzmanlaşmış haliler.
Bu konuda ki eğitimleri de verildi. İnşallah sizde göreceksiniz bu temizlik ekiplerimiz 3
gündür sahada ve durum çok olumlu gidiyor. Temizlik sonrasında da bu gül suyu konusu

yapabilirsek her Cuma namaz öncesi camilerimize de gül suyu sıkarak bundan sonra bunu
geleneksel hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7624.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayserispor, Mutlu Topçu'ya Emanet
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşen Kayserispor, takımın başına
Mutlu Topçu'yu getirdi.Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Spor Toto Süper Lig'e
yeniden çıkmayı isteyen sarı-kırmızılı takım, teknik direktör...
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşen Kayserispor, takımın başına
Mutlu Topçu'yu getirdi.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Spor Toto Süper Lig'e yeniden çıkmayı isteyen sarıkırmızılı takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Kayserispor'un başındayken yardımcılığını
yapan Mutlu Topçu ile 3 yılık sözleşme imzaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7625.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Su Depoları 6 Ayda Bir Temizlenmeli
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Yardımcısı
Mehmet Emin Avcı Başkanlığı’nda toplandığını ve Halk Sağlığı alanında önemli olan
gündemindeki konuları görüşerek bazı kararlar aldığını...

25 Haziran 2014 Çarşamba 17:07
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Yardımcısı
Mehmet Emin Avcı Başkanlığı’nda toplandığını ve Halk Sağlığı alanında önemli olan
gündemindeki konuları görüşerek bazı kararlar aldığını ifade ederek, ''Apartmanlarda,
hastanelerde, öğrenci yurtlarında, okullarda, dershanelerde, toplu gıda üretim, satış ve tüketim
yerlerinde, otellerde, AVM’lerde kullanılan su depolarının yetkililerince 6 (altı) ayda bir depo
temizliğini yaptırmaları gerekmektedir'' dedi.
Dr. Yunus Karadağ yaptığı açıklamada, ''Apartmanlarda, hastanelerde, öğrenci yurtlarında,
okullarda, dershanelerde, toplu gıda üretim, satış ve tüketim yerlerinde, otellerde, AVM’lerde
kullanılan su depolarının yetkililerince 6 (altı) ayda bir depo temizliğini yaptırmaları
gerekmektedir. Bu amaçla, Depo temizliği yapacak özel kuruluşların personellerine 3 (üç) ay
içerisinde ilgili Kuruluşlar tarafından (Halk Sağlığı Müdürlüğü, KASKİ, Halk Eğitim
Merkezi) depo temizliği konusunda eğitim vermelerine, Su deposu temizliği yapacak özel
Kuruluşların Belediyelerce Ruhsatlandırılmadan önce Belediyeler tarafından Halk Sağlığı

Müdürlüğü’nden resmi görüş alınmasına, Su deposu temizliği yapacak özel Kuruluşların depo
temizleme fiyatlarının KASKİ Genel Müdürlüğü’nün depo temizleme fiyatları ile paralellik
göstermesine, Su deposu temizliğinin yapılıp yapılmadığının ilgililerce (Apartmanlar,
hastaneler, öğrenci yurtları, okullarda, dershanelerde, toplu gıda üretim, satış ve tüketim
yerleri, oteller, AVM’ler vb.) belgelendirilmesine, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce su depolarının
temizlenip temizlenmediğine yönelik denetimler yapılmasına, Su depolarında kullanılacak
dezenfektanların Halk Sağlığı Kurumundan izinlendirilmiş olmasına, İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmelik değerlerine uymayan bölgelerde Büyükşehir Belediyesi KASKİ
Genel Müdürlüğü tarafından gerekli ıslah çalışmalarının ivedilikle başlatılmasına karar
verilmiştir'' ifadelerini kullandı.
Karadağ açıklamasında, şunları kaydetti:
''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 46. Maddesi 3. fıkrasına göre (Değişik
cümle:RG-11/4/2014-28969) Suyun naklinde kullanılacak araçlar ile su satış yerleri için
Kurumca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Müdürlükten izin alınır. Piyasaya arz
edilen suların, İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi bulunmayan yerler ile tüpgaz, otogaz,
petrol ve petrol ürünleri depolama ve dağıtımı yapılan yerlerde; suyun fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik özelliğini olumsuz yönde değiştirebilecek ısı, ışık, toz, duman, yağış gibi
olumsuz şartlara açık ortamlarda satışı ve depolanması yapılamaz. Üretici firma suyun
üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm aşamalarda suyun kalitesinden sorumludur
ancak, bu durum satış yerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. ) aykırı durumlarda belediye
ekiplerince gerekli uyarılar yapılmasına, satışa devam eden işyerleri için tutanak tutularak
Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne gönderilmesine,Ambalajlı su satış ve depolarında gerekli
kontroller ile ilimizde su depoları bulunan apartman, okul, öğrenci yurdu, dershane, hastane,
toplu gıda üretim ve satış yerleri, vb. yerlere alınan bu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının tebliği
için Müdürlüğümüz emrine Büyükşehir belediye başkanlığından bir Zabıta Memurunun
görevlendirilmesine,Su deposu temizliği yaptırmayan kişi, Kuruluş ile şirketlere 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince, İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmasına yönelik oy birliği ile
kararlar almıştır.Kişi ve Kuruluşların bu kararlara uymaları konusunda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi gerekmektedir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7626.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Anayurt'ta Ramazan'ın ilk günü KASKİ
rezaleti
Bugün Talas Anayurt'ta Ramazan'ın ilk günü büyük bir rezalet yaşandı.

28 Haziran 2014 Cumartesi 20:25

Ramazan'da suların kesik olduğu ilk gün vatandaş iftar için hazırlık yaparken beklenmedik bir
durumla karşılaştı. Talas Anayurt'un büyük bir kısmında suların kesik olması vatandaşı
öfkelendirdi. İftara yemek yapmak için musluklardan suyun akmadığını gören vatandaşlar
bakkal ve marketlerde hazır suya hücum etti. Ramazan'ın ilk günü böyle bir şeyin olması ise
vatandaşı canından bezdiridi.
Edinilen bilgilere göre 20.00'a kadar kesintinin giderileceği haberi üzerine suların gelmemiş
olması vatandaşı çileden çıkardı.
KASKİ'nin vatandaşa suların sahura kadar geleceği şeklinde ki bilgisi sonrasında ise suların
hala gelmeyişi ile birlikte Anayurt sakinleri sahuru da susuz geçirdiler.
Vatandaş hala suların gelmesini bekliyor...
Haber: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7627.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

KASKİ Anayurt'a su gönderemiyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Anayurt'a suyu hala
göndermiyor.Gererekçeleri ise su depolarında oluşan hava boşluğu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Anayurt'a suyu hala
göndermiyor.Gererekçeleri ise su depolarında oluşan hava boşluğu. Dünden beri Talas
Anayurt'ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ)'nin şebeke
çalışma sebebi ile suların kesik ve hala depodan suların gönderilemiyor olmasından dolayı
vatandaşlar tarafından KASKİ'ye şikayet yağıyor. KASKİ'deni edinilen bilgiye göre;
Anayurt'a gönderilecek olan su depolarının dolmasından sonra oluşan bir hava boşluğu sebebi
ile çalışma başlatıldığı öğlene kadar sıkıntının giderilip suların gönderileceği
bildirildi. Vatandaş ise bu duruma öfkeli. Vatandalar "Ramazan'ın ilk günü insanların telaş
içinde olduğu bir günlerde, açıklama her ne olursa olsun zamanlaması yanlış olan bir
durumdur." şeklindeki açıklama ile duruma tepkilerini dile getirdi.
Haber: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7628.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ortadoğu’da Yaşananlar Altın Piyasasını
Etkiliyor
Kayseri’de kuyumculuk yapan Mustafa Kaplan, Ortadoğu’da yaşanan olayların altın
piyasasını etkilediğini söyledi.Kayseri’de Metin Sarraf çalışanı Mustafa Kaplan, altın
piyasasını değerlendirdi. Vatandaşların altın alırken şüpheli...
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Kayseri’de kuyumculuk yapan Mustafa Kaplan, Ortadoğu’da yaşanan olayların altın
piyasasını etkilediğini söyledi.
Kayseri’de Metin Sarraf çalışanı Mustafa Kaplan, altın piyasasını değerlendirdi.
Vatandaşların altın alırken şüpheli davrandıklarını söyleyen Kaplan, Ortadoğu’da yaşanan
olayların altın piyasasını etkilediğini belirtti. Sarraf Mustafa Kaplan, “Altın fiyatlarında
genelde altın alacak kişiler bize yatırım için çok soruyor. Müşterilerimiz bize ‘Yaz
döneminde, düğünlerin olduğu zaman altın yükselir mi?’ diye bize çok soruyorlar. Altın ile
düğünün bir alakası yoktur. Ortadoğu’da yaşanan olaylar altın piyasasını da etkiliyor.
Yaşanan olaylardan dolayı altın piyasası etkileniyor ama düğünlerle altının bir alakası yoktur”
ifadelerini kullandı.
Kaplan ayrıca, altının yükselişte olduğunun altını çizerek, “Yaşanan olaylardan dolayı altının
fiyatı etkilendiği için müşterilerimizde düşünüyor. Düşecek mi? Çıkacak mı? Diye şüpheli
davranıyorlar. Bu bizi de olumsuz şekilde etkiliyor. Altının gidişatı şuanda yükseliştedir.
Biraz daha yükselir diyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7629.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Yaşanan Soğuk Havalar Kayısıyı Vurdu
Bu yıl bahar mevsiminde yaşanan soğuk hava ve dolu yağışları kayısıyı vurdu.Soğuk
havaların meyveleri vurması, meyve fiyatlarını ikiye katladı. Ramazan ayında sofralarda en
çok buluna hoşaf bu yıl vatandaşın cebini zorladı. 32 yıldır...
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Bu yıl bahar mevsiminde yaşanan soğuk hava ve dolu yağışları kayısıyı vurdu.
Soğuk havaların meyveleri vurması, meyve fiyatlarını ikiye katladı. Ramazan ayında
sofralarda en çok buluna hoşaf bu yıl vatandaşın cebini zorladı. 32 yıldır kuruyemişçilik
yapan Ahmet Karaca “Ramazan satışları bu sene geçen senelere göre çok düşük. Kayısının
olmaması satışların artmamasının sebebi olabilir” dedi.
Fiyatların artması ile piyasada durgunluk olduğunu söyleyen Alper Ceylan “ Piyasada biraz
durgunluk var sebebi ise fiyatlarının artması ve meyveleri soğuk almasından kaynaklanıyor.
Kayısı fiyatlarının pahalı olmasının nedeni soğuk alması. Geçen seneye göre yüzde 50 düşüş
var. Hurma fiyatlarında değişiklik yok ama en çok rağbet gören kayısıydı. Oda bu yıl çok
pahalı vatandaşın alım gücü zayıf. Hurma fiyatlarımız 8 TL, 28 TL olarak değişmekte. Üzüm
fiyatlarımızda 8- 12 TL olarak değişiyor. Son olarak kayısı fiyatlarımız 15 TL’den başlıyor 35
TL’ye kadar gitmekte” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7630.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ramazan Ayının Gelmesi Zemzem Satışlarını
Arttırdı
Kayseri’de, zemzem satışı yapan Musa Diyaribekirlio, Ramazan ayının başlaması ile birlikte
zemzem satışlarında artış olduğunu söyledi.Zemzem satışı yapan Musa Diyaribekirlio,
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi...
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Kayseri’de, zemzem satışı yapan Musa Diyaribekirlio, Ramazan ayının başlaması ile birlikte
zemzem satışlarında artış olduğunu söyledi.
Zemzem satışı yapan Musa Diyaribekirlio, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar
sofralarının vazgeçilmezi olan zemzeme vatandaşların büyük l gösterdiğini belirtti.
Diyaribekirlio, “Zem zem satışlarımız iyi gitmeye başladı. Yavaş yavaş insanlarımız alıyor.
Zemzemi gören insanlar alıp içmek istiyor. Zemzemi kilogram ile satıyoruz. Vatandaşlarımız
alıp içiyorlar. 5 litrelik zemzemi 20 TL’ye satıyoruz. 250 gramlık zemzemi de 2 TL’ye
satıyoruz. Her türlü siparişleri karşılıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7631.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kto İşsiz Gençleri Meslek Sahibi Yapmak İçin
Harekete Geçti
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İŞKUR Kayseri
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri “İşle Buluşma Günleri” etkinliği kapsamında planlanan
eğitim çalışmalarına başlandığını söyledi.Hiçyılmaz,...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İŞKUR Kayseri
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri “İşle Buluşma Günleri” etkinliği kapsamında planlanan
eğitim çalışmalarına başlandığını söyledi.Hiçyılmaz, Kayseri’deki işsiz ve yeni mezun olacak
gençleri sektör temsilcileri ile buluşturarak iş ve meslek sahibi yapmak için hareket ettiklerini
ve bu kapsamda düzenlenen “İşle Buluşma Günleri”ne destek verdiklerini ifade
etti.Hiçyılmaz, 30-31 Mayıs tarihleri arasında Kayseri Park AVM’de çeşitli etkinliklerle
gerçekleştirilen “İşle Buluşma Günleri”nin büyük ilgi gördüğünü vurguladı.Hiçyılmaz,
etkinliğe katılım sağlayanlara 4 kur halinde eğitim verilmeye başlandığını belirterek,
“Gençlerimize, satış teknikleri, diksiyon, ikna kabiliyeti ve beden dili başlıklarında eğitimler
verilmektedir. İş-Kur uzmanları Mehtap Bilir ve Şükriye Ertosun’un konuşmacı olarak yer
aldıkları ilk eğitim toplantımıza ilgi çok büyük oldu. Katılımcılara; CV hazırlama, mülakat
teknikleri ve iş bulma becerilerinin geliştirilmesi konularında sunumlar yapıldı” diye konuştu.
Hiçyılmaz, etkinlik süresince yapılan başvuruların ve eğitim sonuçlarının İŞKUR sistemine
aktarılarak değerlendirmeye alınacağını kaydederek, bu çalışmalara yaptığı katkılardan dolayı
Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi İbrahim Gültekin’e de teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7632.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

36 Bin öğretmen alınacak
Öğretmen adaylarına sevindirici haber. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yaptığım açıklamada
36 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
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Avcı, 2003-2014 arasında 417 bin 725 öğretmen ataması yapıldığını belirtirken, en fazla
öğretmen açığının 18 bin 871 ile DinKültürü ve Ahlak Bilgisi alanında olduğunu ifade etti.
En çok duyulan diğer alanlar ise şöyle sıralandı: Özel eğitim (13 bin 572),rehberlik (13 bin
347), İngilizce (12 bin 105), ilköğretim matematik öğretmenliği (7 bin 229). Bakan Avcı,
Temmuz’da, illerdeki öğretmen ihtiyacına bakacaklarını ve buna göre öğretmenleri
dağıtacaklarını belirtti.
70. maddeye göre, 35 bini öğretmen, bini MEB’in diğer hizmet sınıfı kadrolarına olmak
üzere, 31 Aralık 2014’e kadar 36 bin atama yapılacak. Torba yasaya yapılan eklemeyle
Başbakanlık’a danışmanlık için 402 özel kadro ihdas edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7633.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Şaban Sözduyar’ın Acı Günü
Kayseri İHH Başkanı Şaban Sözduyar’ın babası Ali Sözduyar hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumun cenazesi Cuma Namazına müteakip Hunat Camii’nden kaldırıldı.

Kayseri İHH Şubesi Başkanı Şaban Sözduyar’ın babası Ali Sözduyar vefat etti. Merhumun
cenaze namazı Cuma Namazına müteakip Hunat Camii’nde kılındı. Sözduyar’ın bu acı
gününü paylaşmaya gelenler arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet
Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Kayserili eski müftü Mehmet Göktaş ve yüzlerce vatandaş vardı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7634.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ak Parti’de Sona Doğru
Kayseri AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ’den boşalan koltuk için 9 isim AK Parti Genel
Merkezine çağrıldı. Yeni Başkan Önümüzdeki hafta içinde açıklanacak.
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AK Parti’ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, beklenmedik bir anda istifa eden
Kayseri AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz’ in yerine AK Parti Genel Merkezi görüşmek üzere
9 isim Ankara’ya çağırdı. Gündeme gelen 9 isimden bazıları kendi başvurularını yaparken, bu

isimler içerisinde bazılarının da Parti Genel Merkezi’nin bizzat daveti üzerine Ankara’ya
gittiği öğrenildi.
İşte Kayseri AK Parti İl Başkanlığı için iki gün sürecek görüşmeler için Ankara’da bulunan o
isimler. Seyit Halil Yüzgeç, Oğuz Memiş, Zekeriya Ergüneş, Levent Büyükkeçeci, Ahmet
Çolakbayraktar, Hacı Ali Çakıcı, Nusret Uğurlu, Ali Ekşi, hüseyin Cahit Özden.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7635.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Spor Merkezleri Açıldı
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor merkezlerinin
açılışı yapıldı.Atatürk Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulmasının ve İstikal Marşı'nın
okunması ile başlayan törene, Vali Yardımcısı...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor merkezlerinin
açılışı yapıldı.
Atatürk Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulmasının ve İstikal Marşı'nın okunması ile
başlayan törene, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici ve spor okullarına katılan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış
konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporun öneminden
bahsetti. Eskici, "Toplumların yeni dünya içerisindeki yerlerini alabilmeleri ve gelişmeleri
ayak uydurabilmelerine bağlıdır. Devletler sanayi alanında, ekonomi alanında, teknoloji
alanında ne kadar gelişirse gelişsin, barındırdığı milletlerin ruhsal ve kişisel olarak da
geliştirmek zorundadır. Büyüyen, gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye'miz de gençlik ve spor
faaliyetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Spor artık bir ihtiyaçtan çok yaşamın
bir parçası ve insanlar ile toplumlar arası diyaloğun önemli bir aracı haline gelmiştir" dedi.
Düzenlenen açılış programı, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesi ile devem etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7638.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Müslüman Coğrafya Ramazana Buruk Girdi
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturan Müslümanlar, İslam dünyasının içinde
bulunduğu parçalanmışlık ve acılar sebebiyle bu yıl da Ramazan’ı buruk karşıladı.
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Nüfusu 1,6 milyara ulaşan İslam dünyası, “on bir ayın sultanı” Ramazan’ı karşılamanın
heyecanını yaşarken, dünyanın çeşitli bölgelerindeki yüz binlerce Müslüman açlık, yoksulluk
ve iç çatışmalar arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturan Müslümanlar, Ramazan ayıyla yeni bir
heyecanın içerisine girdi ancak yüz binlerce Müslümanın karşı karşıya kaldığı acılar, önceki
yıllarda olduğu gibi bu yıl da İslam dünyasındaki Ramazan heyecanını gölgeliyor.
Irak’ta işgal sonrası yeniden kaos
ABD tarafından 2003’de işgal edilen Irak, yıllarca savaşın getirdiği her türlü olumsuzluğu
yaşamasının ardından şimdi de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) öncülüğündeki silahlı grupların
tehdidiyle karşı karşıya. Irak’ın batı ve kuzey batısının büyük bölümünü ele geçiren IŞİD,
“ilerleyişinin hedefinde Bağdat olduğunu” duyurdu. Ülkede yaşanan çatışmalar nedeniyle
yaklaşık 1 milyon sivil, göç etmek zorunda kaldı.
Libya’da sular durulmadı
Arap Baharı ile Libya’da 2011’de başlayan devrim, 40 yıllık Kaddafi rejimini devirmesine
rağmen ülkede karışıklıklar sona ermedi. Geçen 3 yılda aralıklarla devam eden çatışmalara,
emekli Tuğgeneral Halife Hafter’in darbe girişimi de eklendi. Hafter, Bingazi’deki hükümet
yanlısı gruplara karşı “onur savaşı” başlattığını duyurdu, ülkenin parlamentosu Milli Genel
Kongre ve geçiş hükümeti, bu durumu “darbe girişimi” olarak tanımladı.
Yemen’de açlık ve ölüm kol geziyor
Devrimin ardından son aylarda güvenlik güçleri ve önde gelen şahsiyetleri hedef alan
saldırılar çoğalırken, silahlı gruplar ile askerler arasında çıkan çatışmalarda da artış
gözleniyor. Bunun yanında açlık da ülkenin önemli sorunlarından biri. Yemen nüfusunun
yüzde 22’si yani 4.5 milyon insan, günlük ihtiyacını karşılayacak kadar yiyecek bulamazken,
acil gıda yardımına gereksinim duyuyor.
Pakistan’da terör ve mezhep çatışması
Nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Pakistan’da terörist saldırılar ve mezhepsel
şiddet can almaya devam ediyor. Ülkede şiddet olaylarından hayatını kaybeden 4 bin 725
kişiden 687’sinin mezhepsel çatışmaların kurbanı olduğu belirtiliyor.
ABD’nin Pakistan’da 2004’ten beri düzenlediği İHA saldırılarında ise; 2,296-3,719 kişi
hayatını kaybederken, bunların yüzde 22’sini siviller oluşturuyor.
2,6 milyon Afgan mülteci konumunda
Uzun yıllar savaşlarla anılan Afganistan’da savaş sona ermesine rağmen etkileri hâlâ sürüyor.
BMMYK verilerine göre, 2,6 milyon Afgan, mülteci olarak başta Pakistan olmak üzere başka
ülkelerde yaşıyor. 2001’de Taliban yönetiminin sona ermesi sonrasında da Taliban bölgede
varlığını sürdürüyor. ABD ve İngiltere’nin düzenlediği İHA saldırıları, sadece Taliban

üyeleri değil, sivil halk için de tehdit olmaya devam ediyor. BM raportörü Ben Emmerson’u
raporuna göre, 2013’de düzenlenen 19 İHA saldırısında 59 sivil hayatını kaybetti.
Somali’de 20 yıl süren iç savaş
Somali’de 1991’de Devlet Başkanı Siad Barre’nin düşürülmesinden sonra ülke yıllar süren
anarşiye teslim oldu. Ülkede 2012’de yeni hükümetin tesis edilmesinden sonra Somali halkı
yaralarını sarmaya çalışırken, Eş Şebab örgütü, hem yönetime, hem de sivil halka karşı büyük
bir tehlike arz ediyor. Örgütün geçen yıl ramazan ayı boyunca saldırılarını sıklaştırması
sebebiyle, güvenlik güçleri bu yıl başkent Mogadişu’da güvenliği sağlamak için özel birlik
oluşturma kararı aldı. Uzun yıllar süren karışıklıklar ve çatışmalar sonrasında 1,1 milyon kişi
yerinden olurken, yaklaşık 1 milyonu çevre ülkelerde yaşamaya devam ediyor.
Mısır’da buruk Ramazan
Mısır’da 3 Temmuz 2013’de ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi
çalkantılar nedeniyle ülkede hâlâ istikrar sağlanmış değil. Darbe karşıtı gösteriler, gözaltılar,
yargılamalar yaklaşık 1 yıldır devam ediyor.
Başta darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin davaları
olmak üzere, gösterilerde gözaltına alınan eylemcilerin duruşmaları sürüyor. Darbe karşıtları
hakkında verilen idam cezaları, Ramazan’a buruk girilmesine yol açtı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7642.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Şaban Sözduyar’ın Acı Günü
Kayseri İHH Başkanı Şaban Sözduyar’ın babası Ali Sözduyar hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumun cenazesi Cuma Namazına müteakip Hunat Camii’nden kaldırıldı.
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Kayseri İHH Şubesi Başkanı Şaban Sözduyar’ın babası Ali Sözduyar vefat etti. Merhumun
cenaze namazı Cuma Namazına müteakip Hunat Camii’nde kılındı. Sözduyar’ın bu acı
gününü paylaşmaya gelenler arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet
Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Kayserili eski müftü Mehmet Göktaş ve yüzlerce vatandaş vardı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7643.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Cuma namazını çimlerde kıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Cuma namazını tarihi Hunat Hatun
Camiisi’nin dışında bulunan çimlerin üzerinde kıldı.
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Kayseri’nin en büyük camilerinden biri olan Hunat Hatun Camii’nde her Cuma günü yaşanan
yoğunluk dolasıyla vatandaşların bir kısmı namazlarını Camii’nin dışında eda ediyor. Bu kez
Cuma namazını dışarıda kılanlar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’de
vardı. Özhaseki Cuma namazının ardından Kayseri İHH Başkanı Şaban Sözduyar’ın babası
Ali Sözduayar’ın cenaze namazına katıldı.
HUNAT CAMİİ
Alaeddin Keykubad'ın hanımı Mahperi Hatun, 1238 tarihinde yaptırmıştır. Kayseri’nin
Selçuklularından günümüze gelen en büyük camiidir. Oturum alanı 2.203 metrekaredir.
Caminin Batı cephesindeki ana giriş kapısı şaheser bir arabesk süsle donatılmıştır. Bunun
üzerine de, '' Al1ah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve Ahiret gününe iman eden, gereği üzere
namaz kılan, zekat veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder, onarır. işte
hidayet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır.'' Mealindeki Ayet-i Kerime
yazılıdır. Kitabesinde ise şöyle denilmektedir : ''Bu mübarek mescidin yapılmasını, Fetihler
babası, dünya ve dinin yardımı ve emanı, Keykubad'ın oğlu, Keyhüsrev zamanında, yüksek
mertebe sahibi zahide, saliha, dünya ve dini safvetti, hayırların öncüsü, büyük valide
emretmiştir.
Allah onun yüceliğinin gölgesini daim ve iktidarını kat kat eylesin. Bu yapı altıyüzotuzbeş
yılında şevval ayında inşaa edilmiştir.” Cami’nin üç kapısı vardır. Bunlar, kuzey, batı ve
doğuya açılmaktadır.
Ana kapı batıdadır. Bu kapının girişte sol tarafında, caminin kuzey ucunda, Mahperi Hatun'un
türbesi bulunmaktadır.
Selçuklu döneminde ''Huvand” ünvanı Selçuklu Saray ailesine özel bir ünvan olarak
verilmektedir. Mahperi Hatun da bu ünvanı kullandığı için Cami Huvane'dan türkçeleşerek
''Hunat Camii'' olarak adlandırılmıştır, Tarihi değeri çok yüksek mihrabi ve minberi vardır.
Kırksekiz büyük ayaklarla beslenen kemerler üzerine oturtulan tavan tonoz şeklindedir.
Ortadaki kubbesi daha sonra yapılmıştır. Minaresi ise 2. Abdulhamid döneminde inşa
edilmiştir. Caminin arka bölümü Selçuklular döneminde yazlık olarak kullanılmaktaydı. Daha
sonra tamamı kapatılarak bugünkü hale getirilmiştir.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7644.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayseri Şeker Şampiyon Oldu
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde sekiz tur sona erdi.İlk masada
tura lider giren Kayseri Şeker Spor Kulübü Manisa Salihli Sardes Spor Kulübü’ne karşı 7-1
galip gelerek lig şampiyonluğunu ilan etti.İkinci...
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Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde sekiz tur sona erdi.
İlk masada tura lider giren Kayseri Şeker Spor Kulübü Manisa Salihli Sardes Spor Kulübü’ne
karşı 7-1 galip gelerek lig şampiyonluğunu ilan etti.
İkinci ve üçüncü masalarda ise son derece heyecanlı mücadeleler yaşandı. Hatay Samandağ
Altın Piyon - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor ile Denizli Pamukkale Üniversitesi Denizli PAÜSA arasındaki maçlar 4-4’lük skorlarla noktalandı. Bu beraberliklerin ardından
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor ikinci, Denizli Pamukkale Üniversitesi ise üçüncü
sıradaki yerlerini korudu.
Ligi birinci, ikinci ve üçüncü sırada bitirecek kulüpler Türkiye İş Bankası Süper Satranç
Ligi’ne terfi etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7645.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Memduh Büyükkılıç uyardı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özellikle yaz aylarında bağ ve sayfiye
alanlarında oturanların bitki atıklarını evsel atıklarla karıştırarak çöp konteynırlarına
boşalttıklarını belirterek bu yönde uyarıda bulundu.Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özellikle yaz aylarında bağ ve sayfiye
alanlarında oturanların bitki atıklarını evsel atıklarla karıştırarak çöp konteynırlarına
boşalttıklarını belirterek bu yönde uyarıda bulundu.
Melikgazi Bölgesi'nin güney kesimlerinin başka bir ifade ile Erciyes Dağı'nın kuzeyinde yer
alan çok geniş bir alanın bağ ve sayfiye alanları olarak kullanıldığını hatırlatan Başkan

Memduh Büyükkılıç, "Yaz aylarında bağ ve sayfiye alanlarında büyük bir nüfus yoğunluğu
olmaktadır. Belediye olarak hizmetler aksatılmadan belirli bir plan ve koordinasyon içerisinde
verilmektedir. Özellikle çöp toplamaya özen gösterilmektedir. Bağ ve sayfiye alanlarındaki
hemşerilerimiz bahçe ve bağ bakımları sonrası oluşan bitkisel atıkları ot ve dal gibi atıkları
kendi bahçelerinde imha etmeyerek evsel atık olarak değerlendirmekte ve evsel atıkların
atıldığı konteynırlara doldurmaktadır. Bu durum hem evsel atıkların toplanmasını
güçlendirmek, hem çirkin görüntü oluşturmakta hem de insan ve çevre sağlığını tehdit
etmektedir. Belediye olarak gerek yazılı gerek ise sözlü uyarılarımız oluyor. Hatta el ilanları
bastırdık. Ancak bundan böyle bağ ve bahçe atıklarını çöp konteynırlarına atanlar için yasal
işlem yapılacaktır" dedi.
Büyükkılıç ayrıca, bitki atıkların çürütülerek doğal gübre olarak kullanılabilineceğini sonuç
itibari ile çevreci birey olarak da ekonomiye katkı sağlanacağını ifade ederek, bağ ve bahçe
atıklarını evsel atıklarla karıştırarak çöp olarak atanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 44/1
maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7646.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

İftarı Su İle Açmak Kilo Aldırabilir
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, iftar açar açmaz çok miktarda su
içmenin kilo alımına neden olabileceğini söyledi.Bu Ramazan’da yılın en uzun günlerinde
oruç tutulacağı için beslenme kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, iftar açar açmaz çok miktarda su
içmenin kilo alımına neden olabileceğini söyledi.
Bu Ramazan’da yılın en uzun günlerinde oruç tutulacağı için beslenme kurallarına dikkat
edilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Duygu Deniz, uzun saatler aç kaldıktan sonra
suya yüklenmenin kilo alımına yardımcı olacağını söyledi. Diyetisyen Duygu Deniz, “Çok su
içildiğinde karında bir şişkinlik yaratır. Bu da o anda tokluk hissi oluştursa da, sonraki zaman
dilimlerinde erken acıkmaya ve dolayısıyla geç saatlerde yemek yemeye neden olur. Böyle
olması yemek yeme saatiyle uyuma saati arasındaki zamanı kısaltacağı için kilo alımına
neden olabilir.” diye konuştu. Diyetisyen Duygu Deniz, kişinin bir günde alması gereken
ortalama 2 buçuk litre suyun, iftar ve sahur arasında dengeli tüketilmesi önerisinde bulundu.
İFTARI HURMA İLE AÇMAK EN SAĞLIKLISI
Oruç açmak için tüketilen yiyeceklerin diyet türü beslenmeye yakın olması gerektiğini
belirten Diyetisyen Duygu Deniz, uzun saatler aç kaldıktan sonra kan şekerini dengeleyecek
hafif yiyeceklerle iftar açılması önerisinde bulundu. Hurma ve zeytinin kan şekerini
dengelemek için ideal besinler olduğunu kaydeden Diyetisyen Duygu Deniz, “Bu uzun
saatlerden sonra sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Açılışı ilk önce bir hurma ve zeytinle
yapabiliriz. Çünkü kan şekerimiz iftara yakın saatlerde çok düştüğü için tatlı yiyeceklerle

bunu dengelemek gerekir. 3 tane hurma bir birey için yeterlidir. Daha sonra çorba salata gibi
hafif yiyecekler tüketilmelidir. Protein ihtiyacımızı balık, tavuk köfte gibi az yağlı ve özellikle
fırın ya da ızgarada pişmiş olanları ile karşılayabiliriz. Pilav, mantı ve börek gibi hamurlu
yiyeceklerden de birini tercih etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7647.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ay çekirdeği tok tutuyor
Ramazan ayında oruç tutanlar takviye gıdalarla açlığını en aza indirebiliyor. Bu gıdaların
başında ise ay çekirdeği geliyor.
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Ay çekirdeği beslenme dünyasının değeri bilinmeyen kahramanlarından biri olarak tok
tutmasıyla ön plana çıkıyor. Ucuz ve erişilebilir olmasının yanı sıra oldukça besleyici
özellikleriyle dikkat çeken ay çekirdeği, insanlar için en önemli besin maddelerinden
bazılarını yüksek düzeyde içeriyor.
Son derece zengin bir E vitamini kaynağı olan ay çekirdeği, kalbi ve tüm kalp ve damar
sistemini hastalıklardan ve çeşitli başka rahatsızlıklardan korumaya da yardımcı oluyor. E
vitaminin bedendeki serbest radikallerle savaşan ve sonuç olarak kanser ile damar sertliği,
kalp krizi ve felç dahil diğer rahatsızlıkların gelişim riskini azaltan güçlü bir antioksidan
olarak işlev görüyor.
Ay çekirdeği,kasları ve sinirleri rahatlatmak gibi son derece ihtiyaç duyulan bir hizmeti gören
bir mineral olan magnezyum dahil çok önemli mineraller de içeriyor. Ay çekirdeği açlığı da
giderdiğinden Ramazan ayındaki uzun oruç süresinde, oruç tutanlara takviye gıda olarak öne
çıkıyor. Ay çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan ve her türlü
infeksiyöz ajana karşı kahramanca savaşan bir mineral olan çinko açısından da zengin.
Tüm bunlara ilave olarak, ay çekirdeği zengin bir lif kaynağıdır; ay çekirdeğindeki lif,
sindirim sistemine yardımcı oluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7649.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Allah'ın geri çevirmediği o dua
Prof.Dr. Cevat Akşit hoca Ramazan orucuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Uzun
günlerde sabrımızı, tahammülümüzü ortaya koyan oruç, bir bakıma nefsimizle cihat etmek.
Allah (c.c.) bunu emretti, biz sabrımızın son sınırlarına kadar oruç ibadetini Yapmaya
çalışıyoruz
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Rahmet, bereket, fazilet, gufran ayı Ramazan’a erişmiş bulunuyoruz. Ramazan’ı nasıl idrak
etmeliyiz Müslümanlar olarak?
Ramazan bizim hayatımızda önemli bir yeri olması gereken zaman dilimi. Bütün anlar, bütün
zamanlar hep kıymetlidir, biz bu dünyaya imtihan için gönderildik ve her nefesimiz bizden
sorulacak. Nefes almasak yaşayamayız, aldığımız nefesi veremesek yine yaşayamayız. Nefes
alıp verirken, nerede nefes alıp verdik, bu nimetlere teşekkür ettik mi? Allah’ın nimetleri
saymakla bitmez…
SAYARAK BİTİRMEZSİNİZ
Bir ayeti celilede, “Sayarak bitiremezsiniz” diyor. Cenab-ı Hak bize her zaman imkan tanıyor,
kapılarını açıyor da, insan ikili… Bir taraf var arştan gelmiş, ruhtan, Adem’i (A.S.) yarattıktan
sonra, “Ruhumdan üfledim” diyor Cenab-ı Hakk. Bir tarafımız da çamurdan yaratılmış, nefis,
beden tarafımız. Herkes kendi vatanını özler.
RUH VE NEFİS SÜREKLİ MÜCADELE İÇİNDE
Bedenimiz çamurdan yaratıldığı için, bizi aşağıya çekmeye çalışır, ruh tarafımız da bizi
geldiği
yere,
arşa
yöneltmek ister. Yani, insanda böyle bir dualite var. Bunlar sürekli mücadele eder. Hayat
boyunca…
Allah (c.c.) bizleri çok seviyor, kendi elleriyle yaratmış, özene bezene yaratmış. İnsanı çok
sevdiği için, akıl vermiş, irade vermiş. Ama mücadelemizde yardımcı olsun diye kitaplar
göndermiş.
Peygamber göndermiş bize rehber olsun diye. Dünya hayatımızda, nefeslerimizi ne yolda
tükettik, bizlere öğretsinler. Dünyaya gönderilişimiz, Allah’ın halifesi olarak gönderilmişiz.
Biliyorsunuz Adem (A.S.) cennetten çıktıktan sonra, hatasında ısrar etmedi, tevbe etti.
Adem (A.S.) Serendib adasına, Havva (A.S.) anamız da, Cidde’ye indirildi. Allah (c.c.)
tarafından kovulan şeytan, “Sen beni bunun yüzünden kovuyorsun, bana müsaade et, ben de
bunun nesline karşı mücadele edeceğim. İntikamımı alacağım” dedi. Rabbimiz ona müsaade
etti. Ama, “Bana sığınanların kılına dokunamazsın” dedi.
Nuh (A.S.) kavmine 950 sene peygamberlik yapmış. 950 sene kalabalıkta, tenhada, gündüzde,
“Bırakın şu putları, insanca yaşayın, birbirinizi ezmeyin, inanın” demiş, ama 80 kişi inanmış.
O da kızmış, “Allah belanızı versin” demiş, biliyorsunuz tufan olmuş. Tufan olduktan sonra,
Cebrail (A.S.) O’na gemi yapmasını söylemiş. Gemiyi tarif etmiş… İnananları almış,
hayvanları almış. Oğullarından birisi iman etmemiş…

“Oğlum, La ilahe illallah de de, iman et. Şu gemiye sen de bin. Boğulacaksın” demiş. Oğlu,
“Boğulmam, ben tepelere sığınırım…” Ama dalga götürmüş, O bir peygamber ama, insandır,
“Allah’ım o benim evladım” feryadı çıkmış ağzından. Allah (c.c.), “O senin evladın değil”
buyurmuş. İman yok, bağlantı yok. Geminin ucunda şeytanı görmüş.
ALLAH ŞEYTANI BİLE AFFEDEBİLİR
“Bu kadar insanın, hayvanın mahvına sen sebep oldun, yarın nasıl hesap vereceksin”diye
sormuş. Şeytan “Allah yok” demiyor. Allah’ı inkâr etmiyor, Allah’ın emrine rest çeken
birisi.“Nasıl hesap vereceksin?” O da inanıyor ahirete, ama inat işte. “Nasıl hesap vereceksin,
tevbe et Allah’a…” “Tevbemi Allah kabul eder mi?” diye sormuş şeytan. “Dur, Allah’a bir
yalvarayım”… Yalvarmış, Cebrail (A.S.) aracılığı ile Allah vahyetmiş, “Adem’in kabrine
secde etsin, o zaman affedeyim…”
Şeytan, “Ben onun dirisine secde etmedim, ölüsüne mi edeceğim, etmiyorum” demiş.
Günahında ısrar etmek, işte şeytanlığın ta kendisi. Adem (A.S.) bir kusur işledi cennette,
“Yemeyin” denilen meyveyi yedi, cennetten çıkarıldı. Ama, “Ey Rabbimiz biz ne ettiysek
kendimize ettik, sen bize merhamet edip affetmezsen, biz ebedi zarar edenlerden oluruz” diye
300 sene ağlamış. Ramazan’a işte buradan geleceğim.
Cenab-ı Hakk, Peygamberimizi çok seviyor. Kâinatı O’nun hürmetine yaratmış. Çok seviyor
Resulü. Biz de elhamdülillah O’nun ümmetiyiz… 300 sene Adem (A.S.) yalvarmış, 300 sene
sonra tevbesi kabul olmuş da, Arafat’ta buluşmuşlar. Arafat’ta buluşmuşlar, Müzdelife’de
evlenmişler, insan nesli devam etmiş. Adem’in (A.S.)günahlarında ısrar etmeyip tevbe etmesi,
hemen kendisine gelmesi insanlık.
ALLAH BİZİ SEVDİĞİ İÇİN RAMAZANI TAHSİS ETTİ
Bundan dolayı da Ademoğlu’nu Allah (c.c.) yeryüzünde kendisine halife seçmiş. Biz insanlar
Allah’ın halifesiyiz. Bunun altında ne var? Allah (c.c.) inkar edenlere bile güneşini veriyor,
kesmiyor. İnsan olarak biz Allah’ın halifesiysek, bütün neslimize, eşyaya, dünyaya,
hayvanlara dengeli davranacağız. İnsanca davranacağız. İnsanda nefis var, insan bundan
dolayı günaha meyilli. Cenab-ı Hakk her zaman duaları kabul ediyor, ama bir de bizi çok
sevdiği için Ramazan’ı bize tahsis etmiş.
ALLAH BU DUAYI BOŞ ÇEVİRMEZ
Recep Allah’ın ayı, Şaban Peygamberin ayı, Ramazan ümmetimin ayı diyor Peygamberimiz.
Allah (c.c.) her zaman tevbeleri kabul eder, samimiyetle, “Ben bir kusur işledim, beni
affet”dese, “Allah (c.c.) bu duayı boş çevirmez” diyor Peygamberimiz. Ama bir de Ramazan’ı
özel olarak vermiş, Ramazan’da bir iş yaptığınız zaman 70 kat ecir kazanıyorsunuz. Bir vakit
namaz kılıyorsunuz cemaatle 27 kat sevap alıyorsunuz. Ramazan’da bunun üzerine bir 70 kat
daha çarpacaksınız. Ramazan müminlerin ayı.
Uzun yaz günlerinde oruç tutmak, nefsimize yaptığımız en büyük cihattır değil mi hocam?
Evet… Uzun günlerde sabrımızı, tahammülümüzü ortaya koyan oruç, bir bakıma nefsimizle
cihat etmek. Allah (c.c.) bunu emretti, biz sabrımızın son sınırlarına kadar oruç ibadetini
yapmaya çalışıyoruz.
RAMAZANDA GÜNAHLARIMIZ SIFILAMALIYIZ
Su içmek normal zamanlarda helal, yemek yemek helal. Allah (c.c.), “Oruç tutun” dedi, oruç
tutuyoruz, camileri dolduruyoruz. Allah bu şartlarda günahlarımızı yakmaz mı? Bizi sevmez
mi? Sevince de bizleri kalkındırmaz mı? Ramazan ayında camilere koşmak, başka ülkelerde
yok. Ben dünyanın her yerini gezdim. Bu aziz milletimizin güzel bir hasletidir. Ramazan’da
günahlarımızı sıfırlamalıyız. Ramazan’da ağlayacağız, günahlarımıza tevbe edeceğiz, oruç
tutacağız.
BİZİM ÜLKEMİZ DİĞER İSLAM ÜLKELERİNDEN FARKLI
Ramazan’da namazlarımızın arkasından gürül gürül salavatlar getiriyoruz. Elhamdülillah
bizim milletimiz, başka hiçbir İslam ülkesinde olmayan biçimde camileri dolduruyor,
arkasından gürül gürül, iştahla şevkle salavat getiriyor. Efendimiz buyuruyor ki, “Şu üç

kimsenin burnu yere sürtsün. Bir: Ramazan gelir kendisini affettirmez. İki: İhtiyar annesi
babası var, onlara bakarsa, Allah kendisini affediyor. Onlara bakmazsa, burnu yere sürtsün.
BENİ SEVEN PEYGAMBERİMİ SEVSİN
Üç: Bir mecliste benim adım anılır, bana salavat getirmeyen kimse” Peygamber Efendimiz,
kendisine
getirilen
salavatların, kendisine takdim edildiğini söylüyor. Allah buyuruyor ki, “Beni sevmek isteyen,
Peygamberimi sevsin”. Ben şuna yoruyorum. Biz ehli sünnet inancını dünyaya yaymışız,
Viyana kapılarına kadar adaleti götürmüşüz. Sapık fikirlere karşı mücadele etmişiz. Ehli
sünnet inancı, dengelidir. Böyle bir milletiz. Zaman zaman zorlanmışız, ama hiç tuşa
geldiğimiz yok. Ama görüyorsunuz Suriye’yi, Irak’ı hiç başları dertten kurtulmuyor.
Benim kanaatim, onlar sünnete bizim gibi uymuyor. Bizim gibi salavat getiriyorlar mı?
Hayır. Ben hacca giderken Halep üzerinden geçtim. İki oğlumla birlikte camiye gittim. Cami
dolu. Dört rekât kıldılar caminin yarısı gitti. Bir dört rekât daha kıldırdı teravihi, caminin
diğer yarısı da gitti. İmam, arkasına baktı, bizi gördü, biz olmasak o da gidecek. Yirmi rekâtı
tamamladık elhamdülillah. Teravih sünnettir..
O MÜ'MİNİN GEÇMİŞ GÜNAHLARI SİLİNİR
“Oruçlu inanarak Ramazan’ını geçiren Mü’minin geçmiş günahları silinir”. Peygamberi
memnun ediyoruz, Allah da bizi memnun ediyor. Bu aziz milletin sırtını hiç kimse yere
getiremez. Şu Çanakkale’nin örneği hiçbir yerde yoktur. Dünyanın en muazzam teknolojisiyle
bütün devletler gelmişler. Senelerce 9 cephede savaşmışız… Gencimiz kalmamış.
Yemen,Galiçya, Kafkasya…
SIRTIMIZ ASLA YERE GELMEYECEK
Gücümüz kalmamış. Ekmek yok… Biz bu şartlarda almışız memleketi. Allah’a güveneni
Allah aziz ediyor. Peygamberini seveni de Allah (c.c.) seviyor. Bu aziz millet, Peygamber
sevgisi, merhamet için camileri Ramazan’da doldurup taşırıyor. Gürül gürül salavatlar
getiriliyor. Böyle olduğu için de sırtımız asla yere gelmeyecek. Biz insanız, günaha
meyilliyiz, Allah (c.c.) bize Ramazan’ı bir fırsat olarak vermiş.
BU AYDA İÇİNDE CAMİLERE KOŞALIM
Bu ay içinde camilere koşalım, teravihleri kılalım, gürül gürül selavatlarımızı getirelim,
Resulullah (S.A.V.) efendimize salavatlarımızı gönderelim. Kadir Gecesi’nde günahlarımıza
ağlayalım. Yaptıklarımızı, pişmanlığımızı gözyaşımızla, dualarımızla, dile getirelim. Sanki 83
yıl ibadet etmiş gibi, tevbe etmiş gibi kazananlardan olalım. Ramazan’ın adı zaten buradan
gelmektedir. Çok kızgın güneş, pislikleri ne yapar? Yakar, kurutur, koku moku kalmaz.
Ramazan da yakar, kurutur. Ramazan’ın adı buradan geliyor. Uzun günlerde oruç tutuyoruz,
17-18 saat.
Milli Gazete
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7650.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Cebiniz yanacak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 'Mobil Azami Ücret Tarifeleri' ile ilgili kurul
kararını yayınladı. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada yüzde 5 oranında
zam bekleniyor.
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Cep telefonu operatörlerinin tarifelerini etkileyen kararla, azami ücrette yüzde 5 oranında bir
artış bekleniyor. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren yürülüğe girecek.
Kurul kararıyla operatörler tarifelerini geçen yıla göre daha yüksek fiyat üzerinden
belirleyebilecek. 2013'te sabit telefondan cebe ve cepten diğer cep telefonuna yapılan bir
aramada dakika başına 43.89 kuruş ücret alınıyordu. Azami sınırı gösteren bu rakam alınan
kararla 46.25 kuruşa çıktı. Yurt dışına yapılacak aramada ise ücret tavanı 4.63 TL olarak
belirlendi. Yurtiçi kısa mesaj ücreti 33.25 kuruş, yurtdışı ise 83.08 kuruş oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7652.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Yeni Başkan Sadık Genç Görevi, Başkan
Feyzullah Keskin Den Devraldı
YENİ BAŞKAN SADIK GENÇ GÖREVİ, BAŞKAN FEYZULLAH KESKİN DEN
DEVRALDI
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Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma derneği binasında yapılan devir teslim
töreninde konuşan eski başkan Feyzullah Keskin “Ülkemizde doğusundan batısına,
kuzeyinden güneyine farklılıkların olduğu farklılıkların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Artık
mezhepsel anlamda da ülkemizde kutuplaşma yaşanmamalıdır. Bizler alevi toplumu olarak
ülkemizde hiçbir kargaşa ortamı oluşturmadık. Türkiye Cumhuriyetinin belirlemiş olduğu
yasal ilkeler doğrultusunda dernekçilik yapmaya çalıştık. Görevi devrettiğimiz yeni
başkanımız Sadık Genç’e başarılar diliyorum.” Dedi. Hacı Bektaşi Veli Derneğinin yeni

Başkanı Sadık Genç “Feyzullah Başkanla 15 ay birlikte çalıştık, bu süreçte ben değil biz
ilkesiyle çalıştık. Arkadaşlarımın ve çevremin teşviği ile bu görevi kabul ettim. Deneyimli bir
sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak söylüyorum. Keskin Başkandan devraldığımız bayrağı
daha ileriye taşıyabilecek çalışmayı göstereceğiz.” Diye konuştu. Kayseri Hacı Bektaşi Veli
Derneği Başkanı Sadık Genç, bazı alevi birliklerinin çatı aday olarak açıklanan Ekmeleddin
İhsanoğlu nu desteklemeyecekleri konusunda açıklama yapmalarına tepki göstererek, “peşin
hükümle yapılan açıklamaları kabul etmiyoruz. Toplantılar yapıp durumu masaya yatırmayı
planlıyoruz.” Dedi. Genç CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu na yönelik eleştirileri doğru
bulmuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Başbakan değil ana muhalefet partisi lideridir. İleride
Başbakan olursa kendisine sorunlarımızı iletir ve destek isteriz.” Dedi. Başkan Feyzullah
Keskin’e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı yeni yönetim tarafından plaket
takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7653.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Yeni Başkan Sadık Genç Görevi, Başkan
Feyzullah Keskin Den Devraldı
KAYSERİ HACI BEKTAŞİ VELİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDE DEVİR
TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma derneği binasında yapılan devir teslim
töreninde konuşan eski başkan Feyzullah Keskin “Ülkemizde doğusundan batısına,
kuzeyinden güneyine farklılıkların olduğu farklılıkların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Artık
mezhepsel anlamda da ülkemizde kutuplaşma yaşanmamalıdır. Bizler alevi toplumu olarak
ülkemizde hiçbir kargaşa ortamı oluşturmadık. Türkiye Cumhuriyetinin belirlemiş olduğu
yasal ilkeler doğrultusunda dernekçilik yapmaya çalıştık. Görevi devrettiğimiz yeni
başkanımız Sadık Genç’e başarılar diliyorum.” Dedi. Hacı Bektaşi Veli Derneğinin yeni
Başkanı Sadık Genç “Feyzullah Başkanla 15 ay birlikte çalıştık, bu süreçte ben değil biz
ilkesiyle çalıştık. Arkadaşlarımın ve çevremin teşviği ile bu görevi kabul ettim. Deneyimli bir
sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak söylüyorum. Keskin Başkandan devraldığımız bayrağı
daha ileriye taşıyabilecek çalışmayı göstereceğiz.” Diye konuştu. Kayseri Hacı Bektaşi Veli
Derneği Başkanı Sadık Genç, bazı alevi birliklerinin çatı aday olarak açıklanan Ekmeleddin
İhsanoğlu nu desteklemeyecekleri konusunda açıklama yapmalarına tepki göstererek, “peşin
hükümle yapılan açıklamaları kabul etmiyoruz. Toplantılar yapıp durumu masaya yatırmayı
planlıyoruz.” Dedi. Genç CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu na yönelik eleştirileri doğru
bulmuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Başbakan değil ana muhalefet partisi lideridir. İleride
Başbakan olursa kendisine sorunlarımızı iletir ve destek isteriz.” Dedi. Başkan Feyzullah
Keskin’e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı yeni yönetim tarafından plaket
takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7654.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Oruçla İlgili Merak Edilenler?
İşte oruçla ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları:
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ORUÇ FİDYESİ NE DEMEKTİR?
Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi
hâlinde ödenen dinî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur.
İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza
etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı
Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara,
2/184) buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir
kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek
durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah’tan af diler.
Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse
tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş
oldukları fidyeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan
verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da
verilebilir.
Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan
“Dini Soruları Cevaplandırma Platformu”nda yer alan fetvalara göre oruçla ilgili en çok
merak edilen diğer konular ise şöyle:
ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan
mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu
bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile
gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan
tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun,
ağızdan alınan ilâçlar da aynı hükme tabidir.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az (1
mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya
atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında
mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir
kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler, değerlendirildiğinde,
göz damlası orucu bozmaz.
YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burnundan su girip sindirim cihazına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması
orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Aişe ve Ümmü Seleme validemiz Hz. Peygamber’in
Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. Bu itibarla, ağız ve burnundan

su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabileceği gibi, havuz veya denize de girebilir. Ancak
yüzme esnasında su yutmaktan kaçınmak zor olduğu için ihtiyatlı davranmak uygun olur.
NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?
Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir.
Vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki
kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş
olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme vebeslenme anlamına da gelmemektedir. Bu
itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz. Bu açıdan
sigarayı bırakmak isteyenlerin kullandığı nikotin bantları da orucu bozmaz.
ORUÇLU KİMSE DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRABİLİR Mİ?
Orucun bozulması için yeme, içme ve cinsel ilişki ya da bu anlamları ifade eden bir fiilin
işlenmesi gerekir. Bu sebeple sırf dış tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız
gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar.
Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırkenboğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve
kaza edilmesi gerekir.
DIŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç
bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması
halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve
iftardan sonra fırçalanması uygun olur.
SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar
itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür
sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak “kenger sakızı” gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha
önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir
eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken butür
sakızları çiğnemek mekruhtur.
AŞI OLMAK VE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple,
besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Dinimiz, tedavi sürecinde olan hastaların oruç
tutmamalarına ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına
kavuşup, tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan
ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyor ve oruç tutmalarına da başka bir
engel yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar,
tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri
yaptırmak, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi
orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi
bir şeyin yutulması ise, orucu bozar.
GEBELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk
emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar
gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde
oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır. Kendisi dayanabilecek ve
çocuk da etkilenmeyecek ise hamile ve çocuk emziren anne oruç tutabilir. Bu konuda
alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru
sebeplerle oruç tutamayan bayanlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu
başka zamanlarda kaza ederler”

RAMAZAN AYINDA ANJİYO VE ANESTEZİ YAPTIRILABİLİR Mİ?
Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardır. Küçük ameliyatlarda
ameliyat bölgesinin yakın çevresine iletimi engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşan
anesteziye lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) denir. Vücudun daha geniş bölgeleri, örneğin
belden aşağısı veya bir yarısı iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliğe veya
omuriliğe varmadan geniş bir sinir grubunun oluşturduğu bağlantı yerleri üzerine ilaç
verilerek oluşturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanın uyutulup ağrının duyulması
beyin
düzeyinde
engellenirse
bu
tür
anesteziye
genel
anestezi
denir.
Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya
iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır.
Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu
açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal
anestezi (sınırlı uyuşturma) orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide
serum verildiği için oruç bozulur”
Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon, teşhise yönelik (anjiyografi) ve tedaviye
yönelik olarak uygulanmaktadır. Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir.
Damar içine damarların görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan
ilaç verilerek, anjiyogram adı verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organları
besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara
ait tanı koydurucu bilgiler edinilir. Tedaviye yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik
yöntemi anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya tam tıkalı damarların balon ya da stent denilen özel
araçlarla tekrar açılması için yapılır. Bu bilgiler ışığında gerek anjiyografi, gerekse
anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı bulunmadığından, oruç bozulmaz”
BÖBREK TAŞI KIRDIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu olan bir kimsenin, vücuduna şifa veya gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek
taşı kırdırması ile orucu bozulmaz. Bu operasyon esnasında böbreklere kan akması da orucu
bozmaz
AKUPUNKTUR TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?
Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak
durmak suretiyle yapılan bir ibadettir (Bakara, 2/187). Akupunktur ise; vücutta belirli
noktalara iğne batırarak, çeşitli hastalıkları tedavi etme metodudur. Orucu bozan şeyler
kapsamında olmadığı yani vücudu beslemesi ve gıdalandırması söz konusu olmadığından
akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.
BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 santimetreküptür. Bunun
bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu
da, mazmaza (guslederken ağzı su ile çalkalamada) olduğu gibi affedilen miktar kapsamında
değerlendirilebilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7655.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Aday olmayacağım
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ben aday olmayacağım. 30 Mart'tan önce de bunu Tayyip
Bey'e söylemiştim. 28 Ağustos'ta görev sürem sona erecek" dedi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazi Koşusu ödül töreninin ardından Köşk seçimleriyle ilgili
gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gül şunları söyledi:
Ben aday olmayacağım. 30 Mart'tan önce de bunu Tayyip Bey'e söylemiştim. 28 Ağustos'ta
görev sürem sona erecek.
Gül gazetecilerin başbakanlık ile ilgili sorusuna ise, "Onlar daha sonra konuşulacak şeyler"
cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7656.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Tarihi Sokakta Ramazan Coşkusu
Talas Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan 60 tarihi ev ve konağın
bulunduğu Ali Saip Paşa Sokak ile sokağın bulunduğu Gölbaşı Meydanı, bu yıl Ramazan
coşkusunun yaşandığı mekan oldu.On bir ayın sultanı Ramazan...
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Talas Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan 60 tarihi ev ve konağın
bulunduğu Ali Saip Paşa Sokak ile sokağın bulunduğu Gölbaşı Meydanı, bu yıl Ramazan
coşkusunun yaşandığı mekan oldu.
On bir ayın sultanı Ramazan için teravih namazından sonra Gölbaşı Meydanın'da hazırlanan
alana gelenlere çay ikram edildi. Tarihi sokağın canlandırılması amacıyla yapılan etkinlikler
Ramazan şenliklerine dönüştü. Programa Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, genç
yaşlı, kadın erkek yüzlerce vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tarihi Osmanlı
sokağını canlandırmak için yapılan çalışmalardan Ramazan şenliklerinin ilkini
düzenlediklerini belirterek, kitap fuarları gibi etkinliklerle Ali Saip Paşa Sokağı'nın daha da
canlandıracaklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve
dayanışmanın doruğa çıktığı ay olduğunu ifade ederek, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu
günahlardan arınma olan mübarek Ramazan ayı inşallah bu sokağımızda özellikle hafta
sonları daha bir canlılık oluşturacak. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. İlkini bu
yıl yaptığımız Ramazan şenlikleri gelecek yıl inşallah çok daha farklı gerçekleşecek" dedi.
Başkan Palancıoğlu'nun konuşmasının ardından Talas Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinden
oluşan tiyatro topluluğunun sahnelediği birbirinden güzel skeçler, oyunlar, Ortaoyunu, sema
gösterileri, unutulmaz Yeşilçam filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" gösterimi ve Grup
Devran'ın seslendirdiği ilahilerle Ramazan gecesi coşkuya dönüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7658.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Büyükşehir İle Ramazan Geceleri Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazanların eğlencelerini yaşatan kültürsanat etkinlikleri Belsin'de başladı. Özel olarak hazırlanan Ramazan Tırı, bir ay boyunca
mahalleler ve ilçelerde Ramazan gecelerine renk katacak.Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazanların eğlencelerini yaşatan kültürsanat etkinlikleri Belsin'de başladı. Özel olarak hazırlanan Ramazan Tırı, bir ay boyunca
mahalleler ve ilçelerde Ramazan gecelerine renk katacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin her gün bir bölgede gerçekleştireceği ve binlerce insanın bir araya
gelerek Ramazan'ı yaşayacağı etkinliklerin ilk durağı olan Belsin'de, gösterilere ilgi büyüktü.
Ramazan Etkinlikleri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan, Ramazan Etkinliklerinin bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiklerini
belirterek, "Ramazan etkinliklerimiz artık geleneksel hale geldi. Ramazan ayının ruhuna
uygun olarak yaklaşık 2 saat süren bir programı sizlerle buluşturacağız" diye konuştu.
Mehter Takımı'nın konseri ile başlayan etkinlikler Karagöz ve Hacivat'la devam etti. Gölge
oyununu sahneye taşıyan sanatçılar büyük küçük tüm Belsinlilerin beğenisini kazandı.
Karagözle Hacivat'ın tatlı atışmalarının ardından tasavvuf musikisinden örnekler sunuldu.
Seslendirilen birbirinden güzel tasavvuf musikisi eserlerine semazenler eşlik etti. Gecede
ayrıca illüzyon gösterisi de yapıldı. Alanı dolduran vatandaşlar, birbirinden ilginç gösterileri
merakla izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7659.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Kayseri Valiliği’nden Şehit Aileleri, Gazi Ve
Yakınlarına İftar Yemeği
Kayseri Valiliği tarafından şehit aileleri, gazi ve yakınlarına iftar yemeği verildi.Vali Orhan
Düzgün ile eşi Gül Düzgün’ün ev sahipliğinde özel bir salonda düzenlenen iftar yemeğine
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve...
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Kayseri Valiliği tarafından şehit aileleri, gazi ve yakınlarına iftar yemeği verildi.
Vali Orhan Düzgün ile eşi Gül Düzgün’ün ev sahipliğinde özel bir salonda düzenlenen iftar
yemeğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve eşi Sema Yıldız ile TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut, Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Garnizon Komutanı Hv. Plt.
Tümgeneral Ali Demiral, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mehmet
Cahit Bakır, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, 1. Komando Tugay
Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta başta olmak üzere
bazı Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının il ve bölge müdürleri
ile belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Bakan Taner Yıldız ve Vali Orhan Düzgün eşleri ile birlikte iftar programına katılan şehit
aileleri ve gaziler ile yakınlarının masalarını dolaşıp onlarla yakından ilgilenerek, “Devlet
olarak her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.
Bakan Yıldız, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, “Siz değerli ailelerimiz dimdik,
alnı açık ve şükürler olsun hem dünyada hem de ahirette hep beraber olacağımız tarzda bir
tavır sergiliyorsunuz. Eğer bu ülkede bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyorsa
mutlaka her bir şehidimizin ve gazimizin bunda çok büyük bir payı var. Değerli kardeşlerim,
biliyorsunuz biz yeni şehitlerin gelmemesi için birçok çalışma içerisindeyiz. Bu kolay bir
konu değil. Yılların birikimi bir konu ama Allah’ın izni ile bunun da üstesinden geleceğiz. Bu
iyi mi yapılıyor, kötü mü yapılıyor bunu en yakından ailelere sormalıyız. Şehitliğin ne
olduğunu bilen yüreğinden yaralananlara sormak lazım. İnşallah bunların tekrarlanmaması
için gayret ve çaba sarf ediyoruz. Bizler hüzünlerimizi paylaşıp küçülttüğümüz, sevinçlerimizi
de bölüşüp arttırdığımız için milletiz. Hamd olsun böyle vasıflara sahibiz. Bizler her zaman
yanınızdayız. Dün, Soma şehitlerimizin yakınları ile beraberdik, üzüntü tabi ki devam ediyor.
Allah sizlere kaza bela, acı keder vermesin. Ramazanda sonra ulaşacağımız Ramazan bayramı
ve daha sonraki hayatımızda da sağlık sıhhat ve huzur temenni ediyorum.” diye konuştu.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ta, Ramazan’ın ikinci gününde şehit aileleri, gazi ve
yakınları ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
“Birisi araştırmaya çıksa, buradaki ailelerin yaşadıklarını yazmaya çalışsa öyle inanıyorum ki
sayfalar dolusu tarih yazılır” diyerek şehitlerin ve gazilerin kahramanlıklarına dikkati çeken
Yakut, “Şehit ailelerini ziyarete gittiğimde gördüğüm şudur ki; o aileler evlatlarını genç
yaşında toprağa vermesine rağmen dinimizin verdiği cesaretle hepsi Allah’a hamd ediyor,
şükrediyor. Şimdiye kadar isyan noktasına gelen kimseyi de görmedim.” dedi.

Vali Orhan Düzgün ise Ramazan’ın bereket ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bu
berekete ortak olmak, şehitlerimizin anısını yaşatmak ve gazilerimizle beraber olmak
amacıyla iftar programı düzenlediklerini kaydetti.
Konuşmasında şehitlerin ve gazilerin önemine değinen Vali Düzgün, şunları kaydetti:
“Bugün al bayrağımız dalgalanabiliyorsa, ezanlarımız okunabiliyorsa şehitlerimize ve
gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu nedenle, onlar için ne yapılsa, ne kadar fedakârlıklar
yapılsa onların yaptıklarının yanında bizimkiler bir hiç hükmündedir. Bu nedenle şehit
yakınlarımız ve gazilerimiz ile her fırsatta birlik ve beraberlik içerisinde olmak, onların
bizlere emaneti olan sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde olmak amacıyla Ramazan, bayram
ve benzeri günleri bir fırsat bilerek sizlerle beraber olmaya gayret gösteriyoruz. Bu özel
günümüzde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız da özellikle sizlerle
beraber olmak istedi. Henüz Ramazanın ikinci günü olmasına rağmen, ilk gününde de Soma
da şehit verdiğimiz işçilerimizin yakınları ile beraber dün orucunu açtı, bugünde sizlerle
beraber olmak amacıyla dün gece Soma’dan Kayseri’ye geldi. Ben teşrifleri içinde kendisine
teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Orhan Düzgün
ve protokol üyeleri şehit aileleri, gazi ve yakınlarının sorunla
rını dinleyip, dileyenler ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7660.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Baro Başkanı'ndan Öğretmenlere ''hoşgörü''
Tavsiyesi
Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, 17 Mayıs günü Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek
Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın bir öğrencisi tarafından yumruklanmasının
ardından ölümüyle sonuçlanan olayın Adliye'ye intikal ettiğini...
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Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, 17 Mayıs günü Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek
Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın bir öğrencisi tarafından yumruklanmasının
ardından ölümüyle sonuçlanan olayın Adliye'ye intikal ettiğini belirterek, ''Öğrencinin
yaptığını asla tasvip etmiyorum ama yüzde 1 de olsa bu olayda öğretmenimizin kusurlu olup
olmadığını öğretmenler olarak sorgulama noktasında olduğumuzu da görüyorum'' dedi.Baro
Başkanı Konaç, Sümer Anadolu Lisesi ile Kayseri Barosu'nun ortaklaşa düzenlediği
seminerde yaptığı konuşmada, ''Meslek lisesinde daha 15-20 gün önce bir hocamız bir
öğrencisi ile tartıştı, öğrencinin vurduğu yumrukla hocamız yere düştü, başını çarpması
neticesinde 18 gün komada kaldı ve Mehmet Aktaş hocamızı kaybettik. Değerli
öğretmenlerim; benim için sizlerin değeri 'Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözü kadar

önemli. Bırakın sizin böyle bir şey ile karşı karşıya kalmanız, benim için her biriniz kendi
evladım ve benim adıma çok değerlisiniz. Olay adliyeye intikal ettiğinde bir takım veriler ve
kamera kayıtları şunu gösteriyor, asla hocamızı bu manada suçlamadığımı söylemek
istiyorum, nasıl bir bakış açısında olduğumu da ifade ediyorum. Hocamızın kamera
kayıtlarında çocuğun rapor aldığını, bir dersten dolayı sıkıntı çektiğini, zaten o gün de raporlu
olduğu için sivil bir kıyafetle geldiğini görüyoruz. Önce kıyafetinden dolayı hesap soruyor
hocamız, daha sonra getirdiği raporu hocamıza ilettiğinde raporu yırtıp kaldırıp çocuğun
yüzüne fırlattığını konuya hakim olan, o delilleri inceleyen avukat arkadaşımız söyledi. Bakın
ecel, kader bunlara inanan insanlarız biz. Ben Mehmet Aktaş hocamın son nefesini orada o
vesile ile verdiğini düşünüyorum. Bu teskin olma gerekçem. Ama ne bir çocuğun bunu
yapmasını kabul edebilirim ne de çocuğu o noktaya getiren hocamızın yaptıklarını. Acaba
yüzde bir de olsa öğretmenimizde bir kusur olup olmadığını öğretmenler olarak, toplum
olarak sorgulama noktasında olduğumuzu da görüyorum'' ifadelerini kullandı.Konaç,
açıklamasına şöyle devam etti:''Eğer kamera kayıtlarındaki şeyler doğru ise, var ise, çocuğun
son tutunduğu raporu öğretmeni tarafından yırtılıp yüzüne atılmasının çocukta
oluşturabileceği infial, genç, delikanlı, ne yaptığını bilmeyen, hareketlerinin neden ve
sonuçlarını gözetemeyen, yaptığı davranışın ne kadar ahlak dışı olduğunu henüz daha
anlayamayan bir gencin tepkisini hiç birimiz tartamıyoruz. Hocalarım; gözlerimizi kapayalım
bir kere daha, o çocuğun o gün yaşadığı dram varsa ailesinden gördüğü şiddet varsa,
babasından gizli zorla bir doktordan o rapor alınmış ve ulaştırılmışsa çocuğun halini ve
ruhiyatını iyi tahlil etmek gibi bir yükümlülüğümüzün olup olmadığını da sorgulamamız
gerekmez mi? Hepimizin kendi öfkemizi kontrol etmekte zorluk yaşadığımız anlar var. Biz
bir çocuğumuzla baş edemiyoruz. Bir çocukla baş edemediğimiz yerde, sizler 30-40 tane
çocuğa eğitim için teslim edildiğini gören şu içinden geçtiğimiz konjonktürde çocuklarımızın
ne kadar zor bir ruh halinde olduklarını gören bir adam olarak hakkınızı teslim etmekle
beraber, hakkınızı teslim ederek sorumluluğumuzun ortadan kalkmadığını bilen bir kardeşiniz
olarak da sizlere geniş yürek, geniş merhamet, geniş sevgi, geniş hoşgörünün yakıştığını da
elbette söylemem lazım.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7661.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

İşkur’ Dan Engellilere Karşılıksız Hibe
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ahmet Ayçiçek, "Türkiye İş Kurumundan kendi işini
kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak
projelere karşılıksız hibe desteği verilecektir" dedi.Ayçiçek...
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Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ahmet Ayçiçek, "Türkiye İş Kurumundan kendi işini
kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak

projelere karşılıksız hibe desteği verilecektir" dedi.Ayçiçek yaptığı açıklamasında "Kendi
işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler sunabileceklerdir. Tüzel
kişiler (merkez ve yerel kuruluşlar dahil kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.), kendi işini kurma dışındaki projeleri
hazırlayabileceklerdir" ifadesinde bulundu.
Ayçiçek, konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
"Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi
nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan engellilere yönelik hazırlanacak
projelerin temel özelliklerine aşağıda yer verilmiştir.Girişimcilik eğitim programından
sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi
işini kurmak isteyenlere toplamda 36 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.Engellinin
bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak
destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir.Engelli bireylerin işe kabulü için
hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek
projeler desteklenecektir.Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan
Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri
Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam
edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projeler
desteklenecektir.
BAŞVURU YERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ
www.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak
hazırlanacak projelerin, 12 Eylül 2014 tarihi akşamına kadar bütün illerde bulunan Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüklerine istenilen bilgi ve belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim
edilmelidir.İŞKUR Genel Müdürü başkanlığında oluşan Komisyon tarafından Kasım ayında
değerlendirilecek projelerden uygun olanlara finansal destek verilecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7662.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

“Başbakan, Cumhurbaşkanı Adaylığını Salı
Günü Açıklayacak”
Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının Salı günü açıklanacağını söyleyen
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, CHP ve MHP’nin ortak adayı konusunda, “1999
seçimlerinden sonra kurulan hükümette 2000 yılında yapılan seçimde...
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Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının Salı günü açıklanacağını söyleyen
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, CHP ve MHP’nin ortak adayı konusunda, “1999
seçimlerinden sonra kurulan hükümette 2000 yılında yapılan seçimde yine koalisyon adabı

diye bir cumhurbaşkanı adayı, yani Sayın Sezer ismi etrafında birleşilmişti. Acaba buradaki
adap nedir onu bilemiyorum” dedi. Kayseri Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için
verilen iftar yemeğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte katılan
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, yemekten sonra cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda
değerlendirmelerde bulundu.TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, “Cumhurbaşkanlığı seçimi,
şimdiye kadar Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı bir seçim. İlk defa
Türk milleti kendi cumhurbaşkanını seçecek. Şimdiye kadar TBMM’de seçiliyordu. Bilindiği
gibi cumhurbaşkanlığı seçimleri TBMM’de yapılan seçimlerde hep krizli olmuştu. Onun için
milletvekilini seçen iradenin kendisinin, kendi cumhurbaşkanını seçsin diye bir anayasal
değişiklik yaptık ve ilk defa Türkiye’de millet kendi cumhurbaşkanını seçecek. Hayırlı uğurlu
olsun. Bugünkü aday müracaatı da hayırlı uğurlu olsun. Bir bu açıdan değerlendirmek lazım
cumhurbaşkanlığı seçimini. İkincisi her siyasi parti için değerlendirdiğimizde AK Parti için
Sayın Başbakan’ın adaylığı inşallah Salı günü açıklanacak. Zaten milletin de büyük bir
teveccühü var. Bütün parti olarak tek düşüncemiz el ele verip, birlik ve beraberlik içinde
Sayın Başbakanımızı ilk turda cumhurbaşkanı seçtirebilmek” diye konuştu.Yakut, CHP ve
MHP’nin ortak adayı konusunda şu değerlendirmede bulundu:“CHP ve MHP açısından
değerlendirdiğimiz zaman ikisi birlikte bir aday gösterdi. Tabi bunu millet takdir edecek ama
partiler açısından değerlendirildiğinde keşke her siyasi parti kendi adayını çıkarabilseydi
denir. Diğer taraftan CHP’de bir kısım milletvekillerinin imza vermemesi veya yeni bir aday
çıkartması ise CHP’nin kendi iç siyasi meselesidir. Ama siyasi partilerimizin,
cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir hadisede kendi adaylarını belirleyememiş olmaları da
değerlendirilmesi gereken ayrı bir konu. Birlik ve beraberlik içinde iki parti bir araya geldi.
Bu da siyasi olarak daha farklı değerlendirilebilir. Aslında geçmişe doğru baktığımızda 1999
seçimlerinden sonra kurulan hükümette 2000 yılında yapılan seçimde yine koalisyon adabı
diye bir cumhurbaşkanı adayı yani Sayın Sezer ismi etrafında birleşilmişti. Acaba buradaki
adap nedir onu bilemiyorum. Çünkü milletin beklediği her siyasi partinin kendi adayını ortaya
koyabilmesiydi. Her siyasi parti kendi adayını birinci turda seçtirebilme düşüncesinde olması
gerekirdi. Ama milletin gözünün önünde olaylar cereyan ediyor. İlk turda Türk Milleti
takdirini yapacak. İnşallah biz parti olarak Sayın Başbakanımızı birinci turda Cumhurbaşkanı
seçtirmenin peşindeyiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7663.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ak Parti Bünyan İlçe Başkanlığından İftar
Yemeği
AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe iftar yemeği verdi. İftar yemeğine 500'e yakın
davetli katıldı.Bünyan Şahsenem Alabalık tesislerinde Bünyan AK Parti İlçe Başkanı Savaş
Gökçe tarafından iftar yemeği verildi. Bünyan AK...
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AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe iftar yemeği verdi. İftar yemeğine 500'e yakın
davetli katıldı.
Bünyan Şahsenem Alabalık tesislerinde Bünyan AK Parti İlçe Başkanı Savaş Gökçe
tarafından iftar yemeği verildi. Bünyan AK Parti İlçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve çok
sayıda davetlinin yanı sıra iftar yemeğine 22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru ve
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da katıldı.
İftar yemeğinde katılımlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Bünyan AK Parti İlçe
Başkanı Savaş Gökçe “Hepimiz bir aileyiz, İftar yemeğine katılan başta 22. Dönem Kayseri
Milletvekilimiz sayın Mustafa Duru’ya Bünyan Belediye Başkanımız sayın Şinasi
Gülcüoğlu’na, AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Ayla Hançer’e, AK Parti Bünyan Gençlik
Kolları’na Meclis Üyelerimize, Belde ve mahalle temsilcilerimize davetimize icabet eden
herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7664.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Peygamber Efendimiz (asm) 'ın Şeytan İle
Görüşmesi
Konuyla ilgili Muhyiddin-i Arabi'nin Şeceretü'l-kevn isimli eserinde Şeytanın Hileleri
başlığıyla şöyle bir rivayet nakledilirse de kaynağı verilmemiştir:
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İbn-i Abbas (R.A.) Hazretleri'nden naklen Muaz b. Cebel rivayet ediyor.
“Bir gün Resulullah (S.A.V.) ile beraberdik. Ensardan birinin evine toplanmıştık... Tam bir
cemaat olmuştuk.
Ev sahibi:
“İçeridekiler... Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var,
görülecek bir işim var... ”
Bunun üzerine, herkes Resulullah (S.A.V.) Efendimiz'in yüzüne bakmaya başladı. Orada ve
her zaman büyük O'ydu. İzin Ondan çıkacaktı...
Resulullah (S.A.V.) efendimiz duruma vakıf oldu ve:
«Bu seslenen kimdir, bilir misiniz?»
buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik:
“En iyi bilen Allah ve Resulüdür.”
Bunun üzerine Resulullah (S.A.V.) Efendimiz:
“O, lain iblistir. Şeytandır. Allah'ın laneti onun üzerine olsun...”
Buyurunca hemen Hz. ömer:
“Ya Resulallah, bana izin veriniz, onu öldüreyim.” dedi.

Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz bu izni vermedi; şöyle buyurdu:
«Dur ya ömer, bilmiyor musun ki; ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir... öldürmeyi
bırak.» Sonra şöyle buyurdu:
«Kapıyı ona açın gelsin... O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya
çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz...»
Bundan sonrasını ondan dinleyelim; yani raviden. Şöyle anlattı:
“ Kapıyı ona actılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki; şekli şu: Bir ihtiyar. Şaşı.
Aynı zamanda köse. çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı
doğru açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu.
Sonra şöyle bir selam verdi:
“Selam sana ya Muhammed! Selam size ey cemaat-ı müslimin."
Onun bu selamına Resulullah (asv) Efendimiz şu mukabelede bulundu:
«Selam Allah'ındır, ya lain. »
Sonra ona şöyle buyurdu:
«Bir iş için geldiğini duydum; nedir o iş? »
Şeytan şöyle anlattı:
“ Benim buraya gelişim, kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. ”
Resulullah (S.A.V.) efendimiz sordu:
«Nedir o mecburiyet?»
Şeytan anlattI:
“ İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi. Ve dedi ki:
“Allah-ü Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin. Ama düşük ve zelil bir halde.
Tevazu ile. O'na gideceksin ve Ademoğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl
aldattığını söyliyeceksin bir bir O'na. Sonra o ne sorarsa doğrusunu diyeceksin." Sonra...
Allah-ü Teala buyurdu ki:
“Söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen... Seni kül ederim. Ruzgar savurur...
Düşmanların önünde seni rusvay ederim.”
"İşte böyle ya Muhummed, o emir üzerine sana geldim. Arzu ettigini bana sor. Şayet bana
sorduklarına doğru cevap vermezsem; düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki
düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur."
Bundan sonra Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz şöyle sordu:
«Madem ki sözlerinde doğru olacaksın. O halde bana anlat: Halk arasında en çok sevmediğin
kimdir?»
Şeytan şu cevabı verdi:
“Sensin ya Muhammed... Allah'ın yaratıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse
yoktur. Sonra, senin gibi kim olabilir ki”
Resulullah (S.A.V.) Efendimiz sordu:
« Benden sonra en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin?...»
Şeytan anlattı:
“ Müttaki bir gence ki... varlığını Allah yoluna vermiştir.”
Bundan sonra, sual-cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resulüllah (asv) Efendimiz sordu;
şeytan anlattı.
«Sonra kimi sevmezsin?»
“ Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi. “
« Sonra?...»
“ Sabırlı olan bir fakiri ki; ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz... Halinden şikayet etmez. ”
«Peki bu fakirin sabırlı olduğnu nereden bilirsin?»
“Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz, her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç
gün üst üste anlatırsa, Allah onu sabredenlerden saymaz. Sabırlı kimselerin işi buna
benzemez. Hasılı onun sabrını; halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım. ”

«Sonra kim?...»
“ Şükreden, zengin. ”
«Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nereden anlarsın?»
“ Onu görürsen ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor. Bilirim ki o şükreden
bir zengindir."
Resulüllah (asv) Efendimiz bu defa mevzuu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu:
«Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur?»
“Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar. Titrerim. ”
«Neden böyle olursun ya lain?...»
“ çünkü bir kul, Allah için secde ederse bir derece yükselir. ”
«Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun?»
“O zaman bağlanırım. Ta, onlar iftar edinceye kadar.”
«Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun?...»
“O zaman da çıldırırım. ”
«Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun?...»
“ O zaman da eririm, tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm.”
«Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır?»
“ Ha işte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren, bir testere alır eline ve beni
ikiye böler.”
Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz sebeplerini sordu:
«Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Eba Bürre?...»
Bunun üzerine iblis: “ Onu da anlatayım..." dedikten sonra anlatmaya başladı:
"çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki:
1) Allah Teala, sadaka verenin malına bereket ihsan eyler.
2) O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir.
3) Allah Teala, onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar.
4) Allah Teala, belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder."
Bundan sonra Resulullah (asv) Efendimiz ashabı hakkında ona bazı sorular sordu:
«Ebu Bekir için ne dersin?...»
İblis buna şu cevabı verdi:
“O bana, cahiliyet devrinde bile itaat etmedi... İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? ”
«Peki ömer b. Hattab için ne dersin?...»
“Allah'a yemin ederim ki, her gördüğüm yerde ondan kaçtım. ”
«Peki Osman b. Affan için ne dersin?»
“Ondan utanırım... Hem de çok... Nasıl ki, Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar.”
«Peki Ali b. Ebu Talib için ne dersin?»
“Ah o'nun elinden bir kurtulsam... O, kendi başına kalsa, ben kendi başıma kalsam... O, beni
bıraksa... ben de onu bıraksam; ama o beni bırakmaz. ”
Resulüllah (asv) Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevapları da
kısmen bitirdikten sonra, şöyle buyurdu:
«ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta, belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamd olsun.»
Resulüllah (asv) Efendimizin o cümlesini duyan lain şöyle dedi:
“ Heyhat, heyhat... ümmetin saadeti nerede? Ben, o belli vakte kadar diri kaldıkça, sen
ümmetin için nasıl ferah durursun? Ben onların kan mecralarına girerim. Etlerine karışırım.
Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve baas gününe kadar bana
mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini,
ümmilerini ve okumuşlarını... Facirlerini ve abidlerini... Hasılı, bunların hiç biri elimden
kurtulamaz. Fakat... Allah'ın halis kullarını... Evet, bunları azdıramam."
Bunun üzerine Resulüllah (asv) Efendimiz sordu:

«Sana göre ihlas sahibi muhlis kullar kimlerdir?...»
“ Bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki, dirhemini ve dinarını sever... O, Allah için bir
ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görsem ki; dirhemini ve dinarını sevmez; övülmekten,
medhedilmekten hoşlanmaz... Bilirim ki o ihlas sahibidir... Hemen onu bırakır kaçarım."
"Bir kul, malı ve övülmeyi sevdiği süre kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet, o size
vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir."
"Bilmez misiniz ki; mal sevgisi, büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misiniz ki; ya
Muhammed, baş olma sevgisi büyük günahların en büyükleri arasındadır. ”
“Ya Muhammed, bilmez misin; benim yetmiş bin tane çocuğum var. Bunların her birini, bir
başka yere tayin etmişim. Sonra... O her çocuğumla birlikte yine yetmiş bin tane şeytan
vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını
meşayiha saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim."
"Gençlere gelince; aramızda hiç bir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Cocuklara
gelince... Onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar."
"Bızimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahidlerin. Onlar
bunların yanına girer; halden hale sokarlar. Bir tepeden diğerine hep dolaştırıp dururlar. öyle
bir hal alırlar ki başlarlar, sebeplerden herhangi birine sövmeye... İşte böylece onlardan ihlası
alırım. Onlar bu halleri ile yaptıkları İbadeti İhlassız yaparlar gayri... Ama bu hallerinin
farkında olamazlar. ”
İblis, bundan sonra, aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Ve şöyle dedi:
“Bilmez misin ya Muhammed, Rahip Barsisi; tam yetmis yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu
ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihlas edilmişti ki: Her dua ettiği hasta duası bereketiyle
şifayab oluyordu. Onun peşine takılıp hiç bırakmadım...Zina etti. Katil oldu. Sonunda da
küfre girdi. Bu o kimsedir ki; Allah Teala, aziz kitabında, onu şöyle anlatır:
«...Şeytanın hali gibidir ki; o insana: Kafir ol...Dedi... Vaktaki o kafir oldu; bu defa da ona
şöyle dedi: Ben senden uzağım... Ben. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.»
İblis bundan sonra, bazı kötü huylar üzerinde durdu. Ve onların her birinden nasıl istifade
ettiğini anlattı:
YALAN
"Bilmez misin ya Muhammed, yalan bendedir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan
söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir.
Bilmez misin ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtim.
«Muhakkak ben size nasihat ediyorum. . .» dedim... Bunu yaparım, çünkü yalan yere yemin
gönlümün eğlencesidir."
GIYBET - KOGUCULUK
"Gıybet ve koğuculuğa gelince... Onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir."
NİKAH üZERİNE YEMİN ETMEK
“ Her kim talak üzerine yemin ederse... günahkar olacağından endişe edilir, isterse bir defa
olsun isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim talakı ağzına alırsa, bu hakikat belli
oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleri ile kıyamete kadar meydana
getirecekleri çocuklar da hep zina çocuğu olur. Ağıza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi
cehenneme girer. ”
NAMAZ
“Ya Muhammed, namazlarını tehir edene gelince... Onu da anlatayım. O, her ne zamanki
namaza kalkmak ister; tutarım. Ona vesvese veririm. Derim ki:"
“ Henüz vakit var. Sen de meşgulsün; hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın." Böylece o
vaktinin dışında namazını kılar... Ve bu sebepten onun kıldığı namazı yüzüne atılır. Şayet o
kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım... Böylece onu vaktinde
namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse... Bu sefer onun hesabını namazda
görmeye bakarım. O namazın içinde iken... “Sağa bak... Sola bak..." derim... O da bakar... O

ki öyle yaptı... yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona: “Sen ebedi yaramaz bir iş
yaptın." derim ve böylece onun huzurunu bozarım."
"Sen de bilirsin ki ya Muhammed! Her kim namazda sağa ve sola çokca bakarsa Allah onun
namazını kabul etmez. Yüzüne atar."
"Bunda da ona mağlup olursam... Yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Ve ona:
çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası
ile yerden bir şeyler topladığı gibi."
"Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatla namaz kılarken, onun
yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve
rükudan kaldırırım. Imamdan evvel de, secde ve rüku yaptırırım."
İşte... O böyle yaptığı için kıyamet günü, Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse,
bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtırdatmasını emrederim. Böylece
o beni tesbih edenlerden olur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7665.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Bayram Tatili Kaç Gün?
Yaklaşık 3 buçuk milyon memur yaz tatili planı için Bakanlar Kurulu’ndan gelecek
sevindirici haberi bekliyor ancak bu yıl 9 günlük bayram tatili hayali gerçek olmayacak.
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28 Temmuz Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak. Durum böyle olunca
arefe günü de 27 Temmuz Pazar gününe denk geliyor.
28-29-30 Temmuz'u kapsayan (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 günlük bayram tatilininCuma
gününe kadar uzatılıp hafta sonları ile birlikte 9 güne uzaması ihtimali ise bu yıl
Cumhurbaşkanlığı seçimine takıldı.
BAŞBAKANLIK GENELGESİ
Geçtiğimiz hafta içinde Başbakan Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgede memurların
izinlerini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre ayarlamaları istenmiş ve ‘Cumhurbaşkanı
seçiminin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin
planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması zorunlu görülmektedir’ denilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7666.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Osmanlı'da Günlük Hayat
Osmanlı İmparatorluğunda günlük sosyal hayat belgeseli sizlerle
30 Haziran 2014 Pazartesi 12:18
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7667.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Elektrik Ve Doğalgaza Zam Yok
Bakan Taner Yıldız, "Elektrik fiyatları önümüzdeki 3 ay, doğalgaz fiyatları da temmuz ayında
aynı fiyatlarla devam edecek" dedi.
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Kayseri Valiliğince şehit aileleri ve gazilere verilen iftara katılan Yıldız, gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimleriyle önemli bir sürece girdiğini
belirten Yıldız, "Ülkemiz için, bölgemiz için inşallah hayırlı ve güzel sonuçlar olacağına
inanıyorum. Hem Kayserimiz hem ülkemiz bu manada üzerine düşeni yapacaktır" diye
konuştu.
Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına değinen Yıldız, şunları kaydetti:
"Yarın itibarıyla artık doğalgaz ve elektrik fiyatlarını açıklamamız gerekiyor. Bizim
maliyetlerimiz çok arttı. Özellikle dolar fiyatı lira karşısında artış gösterdi. Ham petrol
fiyatlarında da artış söz konusu. Özellikle Irak'taki siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan
sebepler bizi maliyetlerde bir hayli zorladı ama biz eski fiyatlarımızla devam edeceğiz. Bu
fiyatların düşeceğini bekliyoruz. Yoksa maliyetlerimizin zorlandığı çok açık ama hem ham
petrol fiyatlarının hem de döviz fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşeceğini öngörüyoruz.
Elektrik fiyatları önümüzdeki 3 ay, doğalgaz fiyatları da temmuz ayında aynı fiyatlarla devam
edecek."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7668.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Gezi Ve Seyahatlerde Belgeli Acenteleri Tercih
Edin
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, gezi, tur ve transferlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması
ve herhangi bir olumsuz durumlar neticesinde sıkıntıya düşülmemesi için Kültür ve Turizm
Bakanlığından işletme belgeli seyahat acentelerinin...
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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, gezi, tur ve transferlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması
ve herhangi bir olumsuz durumlar neticesinde sıkıntıya düşülmemesi için Kültür ve Turizm
Bakanlığından işletme belgeli seyahat acentelerinin tercih edilmesi istendi.
Kayseri Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 04-06 Ekim 2013 tarihleri
arasında Aydın ilinde gerçekleştirilen 'Seyahat Acentelerinin Belgelendirilmesi ve Belgesiz
Seyahat Acenteliği Faaliyetlerinin Önlenmesi Çalıştayı' düzenlenmiş, bu çalıştayda bir dizi
görüş ve öneriler değerlendirilerek bazı konularda görüş birliğine varılmıştır. Görüş birliğine
varılan konulardan biri de Eğitim Kurumları (okullar. üniversiteler gibi) Meslek Odaları,
Dernekler, Vakıflar, Belediyeler gibi kişi veya kuruluşlar tarafından düzenlenen gezi, tur,
transfer hizmetlerinde kullanılan araçların karayolları mevzuatına uygun olması,
organizasyona katılanların zorunlu seyahat sigortası yaptırılmasının sağlanması, kaza ve
benzeri durumlarda mağduriyetlerin önlenmesi için bu tür hizmetlerin Kültür ve Turizm
Bakanlığından işletme belgesine sahip seyahat acenteleri vasıtasıyla yapılmasına yönelik
tedbirlerin alınmasıdır.
Bu nedenle, ilimizde kurulu ve faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği
gezi, tur ve transferlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, herhangi bir olumsuz durumlar
neticesinde sıkıntıya düşmemeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli
seyahat acentelerini tercih etmeleri önem arz etmektedir'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7669.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Peygamber efendimizi ağlatan ayet
Ramazan'da Kur’ân-ı Kerîm’i okumak efendimizin sünnetlerindendir. Efendimiz bunu çokca
yapar ve bazı ayetlerde gözyaşlarını tutamazdı.
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Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’in doğduğu ay.. Kur’an bu ayda Kadir Gecesi’nde inmeye
başladı. Peygamberimiz Kur’an-ı Kerim’i bu ayda daha başka bir tarzda Melek Cebrail ile
birlikte okurdu.
CEBRAİL (as) RAMAZAN'DA PEYGAMBERLE MUKABELE EDERDİ
Ramazan ayında Kur’ân-ı Kerîm’i mukâbele tarzında okumak veya okunan Kur’ân’ı takip
etmek Hz. Resûlullah’ın (asm) ve Hz. Cebrâil’in (as) amelinden; Allah Resûlü’nün (asm)
sünnetindendir. Bilindiği gibi Hazret-i Cebrâil (as) her Ramazan ayında Resûl-i Ekrem
Efendimiz’e (asm) gelir ve Kur’ân-ı Kerîm’in o âna kadar nâzil olan âyetlerini baştan sona,
karşılıklı, mukabele tarzında okurlardı.Peygamber Efendimiz’in (asm) vefât edeceği yılın
Ramazan ayında Hazret-i Cebrâil (as) iki defa geldi ve Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona iki defa
mukabele tarzında karşılıklı tilâvet buyurdular. Peygamber Efendimiz (asm) Kur’ân’ı
başkasından dinlemeyi de severlerdi.
KUR'AN-I DİNLEMEK FARZ
Kur’ân’ı dinlemek aynı zamanda Kur’ân’ın da emridir. Cenâb-ı Hak: “Kur’ân okunduğu
zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız” buyuruyor. Şu halde, okunan Kur’ân’ı
dinlemek farzdır.Hazret-i Cebrâil (as) ile Hazret-i Peygamber Efendimiz’in (asm) Ramazan
aylarında yaptıkları Kur’ân’ı karşılıklı okuma ibâdetini model alan Müslümanlar, asırlardan
beri güzel sesli hafızların refakatinde her Ramazan ayında bu geleneği sürdürmüşler; Kur’ân’ı
mukâbele tarzında tilâvet ederek hatimler indirmişlerdir. Yani tek amel içinde farzı da,
sünneti de ihyâ etmişlerdir.
AHİRETTE ŞEFAATÇİ OLACAK
Mukabeleyi takip ederken mümkünse okunan harfleri içimizden tekrar etmeli, yani biz de
okumalıyız. Fakat gücümüz nispetinde yalnız göz takibi yapmakta da bir mahzur yoktur.
Ebû Ümâme (ra) der ki: Resûlullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu işittim: “Kur’ân okuyunuz!
Çünkü Kur’ân, kıyâmet günü, kendi yârânına (kendisini okuyan ve amel edenlere) şefaatçi
olarak gelecektir.”
EFENDİMİZ DİNLEYİNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İbn-i Mes’ud (ra) anlatıyor: Resûlullahbana hitaben: “Bana Kur’ân oku!” buyurdu. Ben: “Yâ
Resûlallah! Kur’ân sana indirildiği halde, sana Kur’ân’ı ben mi okuyacağım?” dedim.Allah
Resûlü (asm): “Ben Kur’ân’ı kendimden başka birisinden dinlemeyi hakikaten severim”
buyurdu. Bunun üzerine, Resûl-i Ekrem’e Nisâ Sûresi’nden okumaya başladım. Nihâyet; “Her
ümmetten birer şâhit getirdiğimiz ve ey Muhammed, onların üzerlerine de seni şâhit olarak
getirdiğimiz zaman onların hâli nice olur?” âyetine geldiğimde, Resûl-i Ekrem Efendimiz
(asm): “Şimdilik yeter!” buyurdu. Dönüp baktığımda, bir de ne göreyim, Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in (asm) iki gözünden yaşlar akıyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7670.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Alman devi Real, Hacı Duran Beğendik'e satıldı
Alman perakende şirketi Metro, Real Türkiye'yi Hacı Duran Beğendik'e sattığını açıkladı.
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Metro tarafından yapılan açıklamada anlaşma kapsamında Türkiye'deki 12 Real mağazasının
tümünün Beğendik'e geçeceği belirtilerek, "Bu anlaşma ile Real tümüyle Almanya'daki
işlerinin başarıyla geliştirilmesine odaklanacaktır" denildi.
1.800 ÇALIŞANI VAR
Anlaşmanın düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından yaz sonuna kadar
tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 1,800 kişiyi istihdam eden Real Türkiye 2012/13 mali
yılında 256 milyon euro ciro elde etti. Alman Metro Group kuruluşu olan Real, Almanya ve
Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'deki merkez ofisini 1997 yılında İstanbul'da kuran
Real, İstanbul (Kartal, Beylikdüzü, Ümraniye, Fulya, Merter, Bayrampaşa), Ankara (Bilkent
ve Etlik), İzmit, Adana, Konya ve Antalya illerinde toplam 12 mağazası ile hizmet veriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7671.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

2014 Lys’de Kılıçaslan’dan Türkiye Birinciliği
Kayseri Özel Kılıçaslan Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencisi Hasan Öztürk, ÖSYM 2014
Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre Türkiye birinciliği elde ederek
Kayseri’nin gururu oldu. Hasan Öztürk, yerleştirme puanları başarı...
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Kayseri Özel Kılıçaslan Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencisi Hasan Öztürk, ÖSYM 2014
Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre Türkiye birinciliği elde ederek
Kayseri’nin gururu oldu. Hasan Öztürk, yerleştirme puanları başarı sıralamasında Y-YGS 4
puan türüne göre Türkiye birincisi, Y-MF 2 puanına göre de Türkiye 4’üncüsü oldu.
Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hasan Öztürk, “4 yıl önce iyi bir
eğitim alabilmek amacıyla ikiz kardeşim Hüseyin’le birlikte Kılıçaslan Liseleri’ne gelmiştim.

Kardeşim Fen Lisesi’ne ben de Anadolu Öğretmen Lisesi’ne kaydoldum.4 Yıllık bir
çalışmanın ardından YGS’de Türkiye 41’inciliği elde etmiştim, hedefimi daha da yükselterek
çalışmalarıma hız verdim. Allah bana LYS’de de Türkiye birinciliği nasip etti. Beni bu
günlere getiren Kılıçaslan’daki ve Serhat Dershanesindeki öğretmenlerime ve desteklerinden
dolayıaileme çok teşekkür ediyorum. İkiz kardeşim Hüseyin de Türkiye derecesine imza attı,
birlikte aynı üniversitede tıp okumayı düşünüyoruz” dedi.
Kılıçaslan Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Köksal da, “Eğitim Kurumlarımız
Bünyesinde yer alan Yelkenoğlu ve Kılıçaslan Liseleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite
sınavlarında büyük başarılara imza attılar. Şampiyonumuz Hasan Öztürk başta olmak üzere,
Türkiye 24’üncüsü olan Ayşenur Yavaş’ı, Türkiye 27’ncisi olan Büşra Nur Kaya’yı ve ilk yüz
ve bin arasına giren diğer bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7672.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Yelkenoğlu Liseleri'nden Lys Başarısı
Kayseri Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri 2014 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) elde
ettiği Kayseri birinciliği, ikinciliği ve Türkiye dereceleriyle başarısını bir kez daha ortaya
koymayı başardı.Yelkenoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi...
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Kayseri Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri 2014 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) elde
ettiği Kayseri birinciliği, ikinciliği ve Türkiye dereceleriyle başarısını bir kez daha ortaya
koymayı başardı.
Yelkenoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Nur Yavaş, TS-2 puan türünde Kayseri
birinciliğinin yanında Türkiye 24’üncülüğü elde ederken, Yelkenoğlu Fen Lisesi öğrencisi
Büşra Nur Kaya da Y-YGS-4 puan sıralamasına göre Kayseri ikinciliğine ve Türkiye
27’nciliğine imza atmayı başardı. Öğrenciler bu başarılarının yanı sıra sekiz puan türünde ilk
100 öğrenci arasına girerek Kayseri’ye, okullarına ve ailelerine büyük bir gurur yaşattı.
Elde edilen başarılar ve sonuçlarla ilgili bir açıklama yapan Özel Mustafa Yelkenoğlu Liseleri
Müdürü Halil Yıldız, "Okullarımızda bütün alanlarda olduğu gibi üniversiteye giriş
sınavlarında da her yıl önemli başarılara imza atıyoruz. Öğrencilerimiz geçtiğimiz yılki
LYS'de ve 2014 YGS'de de büyük başarılar elde etmişler ve ülkemizin gözde üniversitelerine
yerleşmişlerdi. Bu yıl yine LYS’de elde ettiğimiz Türkiye dereceleri ile Kayseri’nin gururu
olduk, bu iki öğrencimizin yanında diğer öğrencilerim de önemli başarılara imza atarak ilk
1000’de 25 derece elde ettiler, bizlere büyük bir gurur yaşatan öğrencilerimize üniversite
hayatlarında da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7673.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Belediyedelerde Çalışan İşçilerin İkramiye
Sevinci
Hizmet İş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü,
Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyelerinde çalışan işçilere gününde ikramiyelerinin
ödendiği bildirildi.Konuyla ilgi bir açıklama yapan Hizmet-İş...
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Hizmet İş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü,
Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyelerinde çalışan işçilere gününde ikramiyelerinin
ödendiği bildirildi.
Konuyla ilgi bir açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir,
6772 sayılı yasa gereği ödenmesi gereken 2014 yılı ikinci dilim 13 yevmiye ikramiyelerinin
işçilerin hesaplarına yattığını açıkladı.
Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:
''İkramiyelerin yatması bu mübarek Ramazan ayında işçilerimizi olduğu kadar bizleri de
memnun etti. İşçilerimizin ve ailelerinin rahat ve huzurlu bir Ramazan geçirmesini
sağlayacaktır. İkramiyeleri yatıran belediyelerimizde tek kuruş işçi alacağımız da kalmamıştır.
Şu ana kadar maaşlarımız ve ikramiyelerimiz gününde işçi arkadaşlarımızın hesaplarına
yatmıştır. Bu vesile ile başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere
belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de belediye işçileri olarak halka
hizmet, Hakk'a hizmet anlayışıyla kendi bölgelerimizde belediye başkanlarımıza ve halkımıza
elimizden geldiği kadar zaman mefhumu gözetmeden hizmet etmeye çalışacağız. Bu vesile ile
üyelerimizin, ailelerinin ve tüm Kayserili hemşehrilerimizin mübarek Ramazan aylarını
kutluyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7674.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Hayvanat Bahçesi'nde Yavru Vaşak Heyecanı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan
hayvanların sayısı her geçen gün artıyor.Hayvanat Bahçesi 'yırtıcılar' kısmında bulunan
Vaşak, 70 günlük hamilelik döneminden sonra bir adet yavru...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan
hayvanların sayısı her geçen gün artıyor.
Hayvanat Bahçesi 'yırtıcılar' kısmında bulunan Vaşak, 70 günlük hamilelik döneminden sonra
bir adet yavru dünyaya getirdi.
Oldukça sağlıklı olan ve henüz isim verilmeyen yavru vaşak, annesiyle birlikte ziyaretçilerini
bekliyor.
Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5 kat daha fazla ağırlığa sahip olan
vaşaklar 30 kg kadar ulaşabiliyorlar. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde
dünyaya yeni gelen yavru ile birlikte toplam 3 adet vaşak bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7675.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Tüm Emek-der Kayseri Şube Başkanı Kazım
Büyükbahçeci:
Tüm İşçi Emeklileri Derneği (TÜM EMEK-DER) Kayseri Şube Başkanı Kazım
Büyükbahçeci, emekliler olarak taleplerine çözüm beklediklerini söyledi.TÜM EMEK-DER
Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci ve beraberindeki heyet, 30 Haziran...
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Tüm İşçi Emeklileri Derneği (TÜM EMEK-DER) Kayseri Şube Başkanı Kazım
Büyükbahçeci, emekliler olarak taleplerine çözüm beklediklerini söyledi.
TÜM EMEK-DER Kayseri Şube Başkanı Kazım Büyükbahçeci ve beraberindeki heyet, 30
Haziran Emekliler günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin
ardından bir basın açıklaması düzenleyen Büyükbahçeci, emeklilerin sorunlarını dile getirdi.

Başkan Büyükbahçeci, "Emekliler olarak hükümetimizden taleplerimiz var. Emekli demek,
yaşlı demektir. Hal böyle olunca en fazla sağlık hizmeti alacak kişi demektir. Eskiden çok az
uğradığımız hastaneye artık çok sık gidiyoruz ve katkı payı başta olmak üzere çeşitli
giderlerden dolayı ücretler ödüyoruz" dedi.
Büyükbahçeci ayrıca, "Devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerindeki görüntüleme
ünitelerinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Doktor teşhis koyacak. Ultrason veya film
istiyor ve 3 ay öteye gün atıyor. Yarına bekleyecek zamanımız mı var düşünen yok"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7676.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Simurg Ateşi Bafra’da Yandı…
“…Kalplerine Nişan Alın… Gönüllerinden Vurun… Özlerine Dokunun…” “SEVGİSİZ
HAYAT BAHARSIZ YIL GİBİDİR”
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Simurg Ateşi Grubu’ndaki gül yürekli kardeşlerimle yeniden bir araya gelmek için yine bize
yol görünmüştü. Bu ay ki durağımız Bafra/Samsun’du. 25-26 Haziran 2014 günleri
Karadeniz’in bu güzel ilçesinde Süleyman ALTUNBAŞ kardeşimin misafiri olacaktık.
Bafra’ya gitmek için Salı günü saat 23.00 da Kayseri Otogarından yola çıktım. Sivas, Tokat,
Amasya, Samsun’u geçerek sabah saat 08.00 civarından Bafra Otogarına sağ selamet ulaştım.
2014 yılının Ocak ayında ilk olarak Antalya’da Şafaknur YALÇIN kardeşimin ev sahipliğinde
yaktığımız Simurg Ateşinin bu ay ki durağı Karadeniz’in şirin ilçesi Bafra’ydı. 40 yıl önce
Kayseri’de liseden sınıf arkadaşım Süleyman ALTUNBAŞ kardeşimin misafiriydik. Gül
yüreği, güler yüzü ve candan dostluğunu yakından gördük. Engin misafirperverliğiyle bizlere
çok güzel iki gün yaşattı. Kendisine ve değerli eşi Sonay hanıma çok teşekkür ediyoruz. Allah
razı olsun. Emeklerine ve yüreklerine sağlık.
Ocak ayında Antalya ile başlayan bu güzel kervan Şubat’ta Yozgat, Mart’ta Soma/ Manisa,
Mayıs’ta İzmir, Haziran’da Bafra/ Samsun’daydı. Rabbim nasip ederse Eylül’de Ankara,
Ekim’de Tokat, Kasım’da Nevşehir ve Aralık ayında Kayseri’de yapacağız.
Bu yıl için Antalya’dan Şafaknur YALÇIN, Ankara’dan Gülay Coşkun ALTINSOY,
Nevşehir’den Ayşe PASLANMAZ, İzmir’den Birgül Sevil TEKİNAY, Somadan Mehmet
Metin BAŞ, Yozgat’tan Ahmet SARGIN, Tokat’tan Hasan AKAR, Bafra’dan Süleyman
ALTUNBAŞ ve Kayseri’den Ali ÖZKANLI olarak devam ediyoruz.
Zaman zaman grubumuza misafir olarak katılan değerli kardeşlerimiz de oldu. Antalya’dan
Kaliteli Yaşam Uzmanı Burdur eski Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Sayın Süleyman
COŞKUNER, Kayseri’den Kayseri Ozanlar Kültür Derneği Başkanı Turgut AYDIN,
Antalya’dan Ayşe Pekcan TURAN, Ankara’dan Gülay YALÇIN bizlerle birlikte olup şeref
verdiler.

“Ben değil, Biz varız” düşüncesiyle bir araya geldiğimiz Simurglara, önümüzdeki yıllar içinde
değişik şehirlerden değerli şairler Simurg (30 Kuş) olmak için bu kervana katılacaklar. İlk yıl
çıkardığımız SİMURG ATEŞİ Antolojisinden sonra her yıl bir vadinin adıyla bir antoloji
çıkaracağız inşaAllah.
Grubumuzun değerli üyesi Manisa/Soma’dan kardeşimiz Mehmet Metin BAŞ‘ın yokluğunu
hissettik. Mazeretinden dolayı bu ay ki toplantımıza katılamadı. Bedenen yanımızda olmasa
da manen gül yüreğiyle yanımızda olduğunu hissettik. Simurg Ateşi Grubu olarak “Ben değil
Biz” sloganıyla şiirde yeni bir ses, yeni bir soluk olma, ilim, erdem, edep ve edebiyat
çizgisinde yer almak için yola çıktık. Rabbim hayırlara vesile etsin inşaAllah.
Neden Simurg Ateşi… Simurg; Kafdağı'nda ki Bilge Ağacında yaşayan, gözyaşları şifa
kaynağı olan, yanarak kül olup küllerinden tekrar doğan efsanenin büyülü kuşu… Diğer adı
Zümrüd-ü Anka. Simurg aynı zamanda, Farsça'da 'otuz kuş' anlamına geliyor. Simurg; Kaf
Dağında İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, Vahdet, Hayret ve Yokluk vadileri bulunmaktadır.
İsteği ve sabrı az olanlar 1. Vadide kalırlar. Diğerleri Aşk Denizinden geçip Ayrılık
Vadisinden uçarlar. Hırs Ovasını aşıp Kıskançlık Gölüne saparlar. 7 vadiden uça uça sayıları
azalır. Yolculuklarının sonunda 30 kuş kalırlar.
Bu vadilerden geçerek yokluğa ulaşma aslında yaşadığımız hayatın zor şartlarında bütün
engelleri aşmamız gerektiği, gönül aynamızı temiz tutabilme, Rabbimizin tecellisinin
aynamıza tam berrak olarak yansıması, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatını okuyup onun
yaşantısını kendi hayatımıza aksettirip gönül aynamızı daima paslardan ve kirlerden uzak
tutarak kendimize yaptığımız yolculukla Allah’ı (c.c) bulma yolculuğudur aslında…
Programın yapılacağı Bafra Hüseyin Kurumahmutoğlu Gençlik Merkezine giderek yapılan
hazırlıkları yakından gördüm. Daha sonra Bafra Öğretmenevine geçtim. Bafra
Öğretmenevinin temizliği, personelin ilgi ve alakası bizleri çok memnun etti. Kendilerine
buradan teşekkür ediyorum. Bizden önce gelen arkadaşlarımızla kahvaltımızı yaptık. Daha
sonra diğer arkadaşlarımızda geldiler. Ve bir aylık aradan sonra yeniden gönül dostu şair
arkadaşlarımızla hoş sohbete başladık. Bafra Öğretmenevi bahçesinde içilen çaylar
eşliğindeki sohbet sonrası saat 13.00 civarında Süleyman kardeşim bizleri meşhur Bafra
pidesi ikramı için “Halil Usta Pide Salonu”na götürdü. Salata ve ayran eşliğinde nefis pideleri
afiyetle yedik. Allah kesesine bereket versin.
Salona geldiğimizde kapıda bizleri özgeçmişlerimizin yazıldığı büyük afişler karşıladı.
Kardeşim bununla kalmamış, yaka-masa kartları ve salona asılan dev Simurg Ateşin
pankartları mükemmel bir görüntü oluşturuyordu. Ayrıca zahmet edip şairler için özel
plaketler hazırlamış. Saat 14.00 civarında başlayan programda Simurg Grubundaki şairler
sahnede yerlerini aldılar. Tanıtılan her şair Simurg vadisindeki anlatacağı konuyu işledi.
Sonra da Süleyman ALTUNBAŞ kardeşimizin sanata ve şiire bakışı ve her şair arkadaşımız
şahsıyla ilgiyle görüşlerini dile getirdiler. İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, Vahdet, Hayret ve
Yokluk vadileri birer birer anlatıldı. Şairin şiirlerinden örnekler verildi.
Programa Bafra Belediye Başkanı Sayın Zihni ŞAHİN, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın
Mehmet Ali KATİPOĞLU, Öğretmenevi Müdürü Nevris Sayın SEKMEN ve personeli,
Samsun Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Yazar Sayın İsa ABANOZ, Hüseyin
Kurumahmutoğlu Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Fatih HATİPOĞLU, Dr. Fikret DÜNDAR,
Bafra’dan Eğitimci Şair Yazar Oktay ZERRİN, Terme’den Eğitimci Şair Yazar Ahmet
SEZGİN, Eğitimci Şair Yazar Yılmaz İMANLIK, Eğitimci Sayın Cevdet BALABAN,
Eğitimci Yazar Sayın Musa ÖZCAN, Eğitimci Sayın Osman Zeki ÖĞRETEN, Şair Sayın
Alaeddin DURSUN, Yazar Sayın Nermin EKER, Radyo “Bafra BARIŞ FM “ Sahibi Sayın
Nihat KALE, eski dj Sayın İsa ARI, Sayın Taner Bey ve Haber Bölüm Sorumlusu, Radyo
Programcısı, Yorumcu İsa ŞEN, Sayın Naile Hanım, Sayın Ayşe Hanım ve tüm personel,
Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Hakan EROĞLU ve Yönetim Kurulu, Ressam, Şair,
Yazar Sayın Bedriye Hanım, Çilek Spor Merkezi Sahibi Sayın Kezban ÇOLAK, Danışman-

Proje Uzmanı Sayın Hüseyin Kemal ERBAY, etkinliğe ekonomik destek veren İş
adamlarımızdan Sayın İsmail BAŞARAN Bey, Sayın Turgut ŞAHİNOL Bey, Sayın Osman
PARLAK Bey, değerli öğretmen arkadaşlarımız ve şiire sevdalı Bafra halkı katılarak şeref
verdiler. Katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İsmini unutup yazmadıklarımız
olduysa haklarını helal etsinler.
Ayrıca programa genç müzisyen kardeşlerimiz okudukları güzel eserlerle programa renk
kattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programı çok güzel bir şekilde sunan Sayın
Osman SİVRİ Üstadımıza programa verdiği emek ve güzel şiir yorumlarından dolayı için çok
teşekkür ediyoruz. Simurg şairleri Simurg Ateşi Antolojisini, Süleyman ALTUNBAŞ
kardeşim de kitaplarını imzaladı. Programın başından sonuna kadar çektiği fotoğraf
kareleriyle güzel anları ölümsüzleştiren Oktay ZERRİN hocamıza, Alaeddin DURSUN
üstadımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Simurg Grubunda benim anlatacağım vadi AŞK’tı. Yıllardır Tv, radyo, gazete, dergi, site ve
sohbetlerimde sevgi, muhabbet ve aşk konusunu işleyen biri olarak programda dilimin
döndüğünce aşkı anlatmaya çalıştım. Konuşmaya başlamadan önce Kayserili gönül
dostlarımızın üzerimizde emanet olan Erciyes yüceliğindeki selamlarını ilettik. Çok kısa ana
başlıklarıyla değindiğim konuyu şöyle özetlemek istiyorum.
Simurg; Kafdağı'nda ki Bilge Ağacında yaşayan, gözyaşları şifa kaynağı olan, yanarak kül
olup küllerinden tekrar doğan efsanenin büyülü kuşu… Diğer adı Zümrüd-ü Anka. Simurg
aynı zamanda, Farsça'da 'otuz kuş' anlamına geliyor. Bizler edebiyat dünyasının Simurg’u
olma yolundayız. İstedik ki sonsuza kadar devam edecek bir güzelliğin ilk ateşini bizler
yakalım. Kapılar her zaman iyilik ve güzelliklere açılsın. Yaktığımız bu ateş hiç sönmesin.
Söndüğü sanıldığı anda küllerinden yeniden doğsun. Hakikat yolunda hizmet kervanı hep
yürüsün. Gözleri güzellikler bürüsün. Erdem, edep ve edebiyat sonsuza kadar sürsün. Şimdi
dilimizin döndüğünce AŞK VADİSİ’ni anlatmaya çalışalım…
Öncelikle ömrünün büyük bölümünü eğitim yolunda harcamış bir eğitimciyim. Sevginin
kalpler fethettiğini çok iyi biliyorum. Gönüllere girilmeden bu iş olmuyor. Her işin başı
sevgidir. Çocuklarımızın gönüllerini kazanmanın yolu sevgiden geçiyor. TRT de izlediğim
son zamanların en güzel dizilerinden biri olan “7 Güzel Adam”ı hem bir öğretmen hem de
şiire ilgili biri olarak zevkle izledim. Diziden çıkarılacak çok önemli dersler var. Satır araları
iyi okunursa alınacak mesajlarla hayırlı güzel işler yapabiliriz. Dizi de rahmetli Erdem
BEYAZIT’ın babasıyla yaptığı bir konuşma beni çok etkiledi. Babası öğretmen olan oğluna
geçlerin yetişmesiyle ilgili altın değerindeki şu sözleri söylüyordu. “Birbirine taş atanlar
hep başa nişan alır ama siz kalbe nişan alın. O çocukları gönüllerinden vurun. Özlerine
dokunun, kendi özünüzü hatırlatın çocuklarınıza.”
Sevgi; Her şeyi aydınlatan bir ışık, arındıran bir rahmet, birleştiren bir bağ, besleyip büyüten
bir gıda, üretip çoğaltan bir tohum ve zengin eden bir sermayedir. Hadis-i Şerifte “Mü’min
olamazsınız iman etmedikçe, Cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe.”
Buyruluyor. Mevlâna: “…Sevgide güneş gibi ol” demiyor mu? Sevgi, mutlu insanın
sermayesidir. Gelin şu güzel sözlere kulak verelim. “Ben gelmedim kavga için – Benim işim
sevgi için - Dostun evi gönüllerdir – Gönüller yapmaya geldim…” “Gelin tanış olalım – İşi
kolay kılalım - Sevelim sevilelim – Dünya kimseye kalmaz” (Yunus EMRE) Hiç kimseye
hor bakma – İncitme gönül yıkma - Sen nefsine yan çıkma - Mevla görelim neyler – Neylerse
güzel eyler (İbrahim Hakkı) Sevgiyle kaynayan öze - Sevgiyle bakan göze - Sevgiyle
söylenen söze her şey meyleder. (Halil CİBRAN) Konuşmamdan çok kısa bir özet sumaya
çalıştım.
Programdan sonra Gençlik Merkezinin hemen karşısında Bafra’nın meşhur Balkaymak
Dondurmasını anlatmadan nasıl geçeyim ki… Dondurma ziyafetinden sonra öğretmenevinde
bir süre dinlendik. Daha sonra akşam Bafra Belediyesi Ali Kale Tesisleri havuz başında içilen
çaylar eşliğindeki sohbeti nasıl anlatayım ki… Bu saatler anlatılmaz. Ancak yaşanır

diyorum… Ayrıca Ayşe PASLANMAZ kardeşimizin üniversite diploma törenini pasta ile
kutlamamız görülmeye değerdi. Pasta kesildi ve çekilen fotolarla neşeli güzel bir akşam
yaşadık. Geceye ayrı bir güzellik kattı. Gece yatmadan manavlar kapanmasaydı bir karpuz
ziyafeti daha olacaktı ama gecenin hayli ilerlemesiyle bunu yarına bıraktık.
26 Haziran 2014 Perşembe günü sabah kahvaltısı ve öğretmeni bahçesinde yapılan hoş
sohbetin ardından Samsun Gezisi… Minibüs kaptanımız Bayram KARA nezaretinde Neyzen
Tevfik KOLAYLI’nın yaşadığı belde ziyareti, Derbent ve Altınkaya Barajlarında yaptığımız
karpuz ziyafeti de görülmeye değerdi.
Son olarak Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahili doldurarak yaptığı güzel park içindeki
Amazon Cafe’de yapılan sohbet, yenilen ve içilenler iki günlük programın sonuna gelmiştik.
Güzel ve neşeyle geçen zamanın sonunda yeniden görüşme dilekleriyle vedalaşma vakti gelip
çatmıştı. Arkadaşlarla memleketlerimize gitmek üzere Samsun Otogarına bırakan sevgili
Süleyman Altunbaş kardeşime ve eşi Sonay kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyorum.
Eylül ayında Ankara’da Gülay Coşkun ALTINSOY kardeşimizin ev sahipliğinde yapacağı
programda buluşma dileklerimizle şair dostlarımızdan ayrıldık. Samsun Otogarından Ahmet
SARGIN, Ayşe PASLANMAZ ile birlikte saat 16.00 da yola çıktık. Saat 23.20 civarında sağ
selamet evimize geldik. Bafra’da geçen iki güzel günü böylece tamamlamış olduk. Kültür
sanat ve edebiyat dolu günlerde buluşma dualarımla…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7677.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Bir Ugandalının Herkesi Ağlatan Türkiye
Hikâyesi
Son günlerde sosyal medya yer alan Türkiye’ye geliş öyküsü videosu ile dikkatleri üzerine
çeken Ugandalı Jamil Mwanja Türkçe ismiyle Cemil’i sizler için bulduk.
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Başbakanlık Türkiye Bursları projesinden faydalanarak Kayseri’ye gelen ve Erciyes
Üniversitesi’nde İktisat bölümünde okuyan, Ugandalı Jamil Mwanja’nın hikâyesini bir kez
daha kendi ağzından dinleyerek Türkiye ve Kayseri hakkında düşündüklerini sorduk. Sosyal
medyada paylaşım rekorları kıran ve izleyen herkesi duygulandıran Jamil’in Türkiye’ye geliş
öyküsünü kendisini bularak bir kez daha dinledik. İşte o söyleşimiz.
‘’ Allah’ım bana bir baksana Türkiye’ye gitmek istiyorum’’
Türkiye’yi, Türk insanını ve özellikle Kayserilileri ve şehri çok sevdiğini belirten Cemil
gözleri uzaklara dalarak boğuk bir sesle hikâyesini en baştan anlatmaya başlıyor. ‘’ 7 kardeşiz
ve Uganda’nın Cince Şehrinde, Wantunda köyünde yaşıyorum. Liseyi bitirdikten sonra en
büyük hayalim üniversiteyi okumaktı, ama bu yaşadığım yerde nerdeyse imkânsızdı çünkü
yaşadığımız yer çok fakirdi, burada her şey çok zor. Zaten her şey bu imkânsız günlerde
olmaya başladı. Üniversiteye gidemeyince köydeki çocuklara okuma ve yazma öğretmeye

başladım. Hayatımdaki her şey yedi ay önce değişti. Bir gün çocuklara kalem ve defter almak
için başkent Kampala’ya gittim. Şehirde dolaşırken bir ilan gözüme çarptı. İlanda üniversite
okumak isteyenlere burs verileceği yazıyordu, ilan Türk Büyükelçiliği’nin duvarında asılıydı.
İlandaki mail adresini hemen elime yazarak internet kafeye gittim. Başvurumu yaparak
telefon numaramı bıraktım. Daha sonra çok dua ettim ‘’ Allah’ım bana bir baksana
Türkiye’ye gitmek istiyorum ya’’ her namaz bittikten sonra çok çok dua ediyordum.’’
Eğitim için yoksullukla kıyasıya bir mücadele
Başvuru sonrası yaşadıklarını ve çektiği zorluklardan bahseden Cemil güzel haberi aldığı gün
yaşadığı heyecanı ve mutluluğu şöyle anlatıyor; ‘Bir hafta sonra Türkiye Büyükelçiliğinden
bir telefon geldi ve beni mülakata çağırıyorlardı. Büyükelçiliğe mülakata gittim ve güzel
geçti. Bana mail yoluyla pozitif ya da negatif bir cevap vereceklerini söylediler. Sürekli
mailimi kontrol etmem gerekiyordu ancak bir sorunum vardı yaşadığım yerde internet yoktu.
Bu sorunu çözmem gerekti çünkü bu hayatımın en büyük fırsatıydı. Her hafta sonu mailimi
kontrol etmek için şehre gitmek zorundaydım ve ilk yolculuğumu yürüyerek yaptım. Tam altı
saat sürdü. Beklediğim mail gelmemişti, çok yorulmuştum ve buna bir çare bulmalıydım. Bir
sonraki hafta bir buda buda kiralayıp şehre gitmiştim ve beklediğim mail yine gelmemişti.
Bende buda budaya verilecek parada kalmamıştı.’’
‘’Türkiye’ye gitmek için bisiklet sürmeyi öğrenmem gerekiyordu’’
Cemil’inki öyle bir mücadele ki hayatında hiç bisiklet binmemesine rağmen ona bir günde
bisiklet kullanmayı öğretti. ‘’Daha sonra arkadaşımın bisikletini ödünç almaya karar verdim.
Ama bir problemim vardı çünkü ben bisiklet sürmesini bilmiyordum. Türkiye’ye gitmek için
bisiklet sürmeyi öğrenmem gerekiyordu ve bir günde öğrendim. O hafta bisikletle şehre gittim
ve beklediğim mail gelmişti. Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyacaktım. İnanılmaz
bir duyguydu. Çok mutluydum bisiklete atlayıp uçar gibi bisikleti kullanıyordum. Bu güzel
haberi ailemle paylaştım ve onlarda benim kadar sevindiler.
‘’Heyecandan bir dakika bile uyuyamadım’’
Kayseriye doğru yola çıktığında yaşadığı heyecanı paylaşan Cemil ‘’Ailemle vedalaşıp uçağa
bindim ve Türkiye’ye doğru yola koyuldum. Yolculuğum sekiz saat sürdü ve ben heyecandan
bir dakika bile uyuyamadım. Kayseri’ye geldiğimde beni aldılar ve kalacağım yurda
götürdüler. Daha sonra üniversiteye kayda sonraki günlerde ise sigortam yapılarak bursum
verilmeye başlandı. Daha sonra Türkçe öğrenmeye başladım. Biz çok küçük yaşlarda
İngilizceyi öğrendik ve bize bu dilde hep Afrika’nın çok fakir bir yer olduğu öğretildi. Şimdi
öğrendim ki aslında Afrika çok zengin bir yermiş ve ben bunu Türkçede öğrendim. Amacım
okulum bittikten sonra ülkeme ve bütün Müslüman ülkelere faydalı bir insan olmak. Hikâyem
7 ay önce başladı ve şimdi sizinle Türkçe konuşabiliyorum ve sadece ben değil dün yanın
birçok ülkesinden gele çocuklar Türkçe öğreniyor. Âşık Veysel ve Mehmet Akif’i çok
beğeniyorum. Mesela bir şiiri çok hoşuma gidiyor ‘’Zulmü alkışlayamam, Zalimi asla
sevemem, Gelenin keyfi için, Geçmişe kalkıp sövemem’’.
‘’Sana sahip çıkan o insanlara layık bir insan ol’’
Annemle vedalaşırken’’ Gittiğin yerde sana sahip çıkan o insanlara layık bir insan ol demişti.
Sana yüreklerini açan o güzel insanlara şükranlarımı ilet. Seni benim kadar düşünen o
insanlara selamlarımı söyle. Seninle kalbimi ve yüreğimi yolluyorum birde bu hediyeyi
gönderiyorum’’.
‘’Buradaki vatan sevgisine hayran kaldım’’
Türkiye’de ilk öğrendiği şeyin insanların vatanlarına olan sevgisi olduğunu söyleyen Cemil, ‘’
Geldiğimde buradaki insanların bir birleriyle olan bağlarına ve kardeşliklerine çok şaşırdım.
Benim ülkemde ve geldiğim yerde böyle değildir. İnsanlar beni hemen bağırlarına bastılar, bir
kardeş gibi hiçbir sıkıntı yaşamadım ve bana her konuda yardımcı oldular. Beni en çok
şaşırtan şey ise insanların vatanlarına, ülkelerine olan bağlılıkları ve sevgileri oldu. Bize asla
böyle bir sevgi öğretilmedi. Kimse vatanını ülkeni sev demedi, ülkene faydalı ol demedi. Her

zaman İngiliz kültürü ve yaşantısı anlatıldı. Benim ülkemde eğer İngilizce bilmiyorsan
konuşma hakkın yoktur. Tarihimiz bizden gizlendi. İngiliz tarihi ve İngiliz başarıları anlatıldı.
Gelecek nesiller kendi kültüründen habersiz yetişip gidecekler’’ dedi.
‘’Gerçeği gördüm ama…’’
Ülkesi hakkındaki gerçeklerin birçoğunu Türkiye’de öğrendiğini belirten Cemil, ‘’Ülkemin
zenginliklerini ve İngilizlerin aslında bize iyilik değil kötülük yaptıklarını ve ülkemin
değerlerini yok ettiklerimi anladım. Ama bunu insanlarımıza anlatamam çünkü beni kötü
adam ilan ederler. Buradaki arkadaşlarım bile bana hazırlamış olduğum video nedeniyle ‘’
Sen vatanını sattın’’ diyorlar. Hala İngilizleri seviyorlar ve onlar gibi olmak istiyorlar.
İnsanlara gerçeği göstereceğim bir yol arıyorum’’ diye konuştu.
‘’Bursumu Kardeşlerimle paylaşıyorum’’
En büyük hayalinin üniversite okumak olduğunu ve bu hayaline Türk hükümeti sayesinde
ulaştığını söyleyen Cemil, ’’ 7 tane kardeşim var ve bunların için de lise okuyanlar var onların
benim yaşadıklarımı yaşamamasını istiyorum bu yüzden aldığım bursun bir kısmını onlarla
paylaşıyorum. Buraları anlattığım zaman onlarda buraya gelmek ve burada okumak istiyorlar.
‘’Kayseri Türkiye’nin en güzel şehri’’
Kayseri hakkındaki, düşüncelerini de paylaşan Cemil, ‘’Türkiye’ye geldikten sonra İstanbul
ve Ankara gibi şehirleri gezdim ama bunların içinde bence en güzeli Kayseri. Çok hızlı
gelişiyor ve bence 10 yıl sonra ülkenin en gelişmiş şehirlerinden biri alacak. Ayrıca insanlarda
çok iyi ve sıcakkanlılar. Eğer ülkeme dönmeyecek olsam burada yaşamak isterim. Kayseri
yöresel dilini de öğrendim ve çok hoş mesela ‘nördün, bakale’’ insanların birbirleriyle olan
ilişkileri çok güzel keşke benim ülkemde de böyle olsa.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7678.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

Ak Parti’de Son Viraj
Herkesin merakla beklediği Kayseri AK Parti İl Başkanının, hafta sonuna kalmadan
açıklanması bekleniyor.
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Ömer Dengiz’in istifası ile boşalan AK Parti İl Başkanlığı koltuğunun yeni sahibinin hafta
sonuna kalmadan açıklanması bekleniyor. AK Parti’ye yakın isimlerden edinilen bilgilere
göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklamasından
sonra yeni il başkanını atayacağı belirtiliyor. Görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi’ne
çağrılan 9 isim arasından gerekli kriterlere göre elemelerin yapılarak 3 ismin Başbakana
sunulacağı ve yeni başkanın hafta sonundan önce belli olacağı ifade ediliyor.
İşte Kayseri AK Parti İl Başkanlığı için görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi’ne çağrılan
o isimler; Seyit Halil Yüzgeç, Oğuz Memiş, Zekeriya Ergüneş, Levent Büyükkeçeci, Bülent

Ünsal, Hacı Ali Çakıcı, Nusret Uğurlu, İsmail Gökşen. Bahsi geçen 9 isimden yapılacak
elemeler sonucunda 3’e düşürülerek dosyanın başbakana sunulacağı ve merakla beklenen yeni
il başkanın bu hafta içinde açıklanacağı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7682.html
Erişim Tarihi: 01.07.2014

