KAYSERİ HABER ARŞİVİ
26.05.2014–31.05.2014
Başkan Büyükkılıç, Ahmet Kirazgiller
İlkokulu'nda Yerel Yönetimler Dersi Verdi
Osman Kavuncu Mahallesinde bulunan Ahmet Kirazgiller İlkokulunda ‘Yerel Yönetimler’
konulu ders için Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenciler ile sohbet
etti ve birikimlerini paylaştı.Büyük bir coşku ve sevgi ile karşılanan...
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Osman Kavuncu Mahallesinde bulunan Ahmet Kirazgiller İlkokulunda ‘Yerel Yönetimler’
konulu ders için Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenciler ile sohbet
etti ve birikimlerini paylaştı.
Büyük bir coşku ve sevgi ile karşılanan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenciler ile önce
sohbet ederek, dersleri hakkında bilgiler aldı. Toplantı salonunda 4. sınıf öğrencilerine
yönelik olarak “Yerel Yönetimler” konulu ders veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimlerin tarihsel gelişimini, Avrupa ve dünyadaki örnek ve
uygulamaları ile Osmanlı ve Türkiye tarihinde belediye gelişimini anlattı.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Belediye hizmetleri çok geniş ve kapsamlıdır. Kısaca
beşikten mezara kadar olan bireyin tüm ihtiyaçları belediye görev alanındadır. Bu son yıllarda
görev tanımı daha da artmıştır. Artık birey yanında toplumun ihtiyaç ve isteklerin
karşılanmaktadır. Çünkü ortak kullanım kamu hizmetlerini de belediyeler karşılamaktadır.
Spor alanları,sağlık merkezleri,eğitim hizmetleri gibi hizmetler görev alanına dahil edilmiştir”
dedi.
Örnek belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren ve örneklerle yapılan yatırım ve
hizmetler ile eğitime yapılan hizmetleri anlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, anlatım
sonrası öğrencilerin sorularını cevaplandırdı, onlarla şarkı söyledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ahmet Kirazgiller İlkokul Müdürü Bekir Yüzükırmızı ise belediyecilik konusunu bizzat
çalışmaları gerçekleştiren bir belediye Başkanından ders almalarının çocuklara son derece
faydalı olduğunu ifade eden Ahmet Kirazgiller İlkokul Müdürü Bekir Yüzükırmızı,
Okullarına yapılan çevre düzenlemesi, öğretmenler odası ve spor sahası ile basketbol sahası
için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7116.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Büyükşehirle Bağlan Hayata
Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ve bu konuda yaptığı çalışmalar pek
çok aileyi yıkılmaktan kurtardı. Boşanma aşamasına gelen çiftlerin ikinci baharlarını
yaşamasına vesile olan faaliyetler aile kurumunu ayakta...
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Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ve bu konuda yaptığı çalışmalar pek
çok aileyi yıkılmaktan kurtardı. Boşanma aşamasına gelen çiftlerin ikinci baharlarını
yaşamasına vesile olan faaliyetler aile kurumunu ayakta tutuyor. İşte o ailelerden biri olan
Acar çifti ayrılmanın eşiğinden nasıl döndüklerini ve yepyeni bir hayata nasıl başladıklarını
Başkan Mehmet Özhaseki'ye anlatarak teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Eğitim
Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Huzur Çınarı, aile kurumuna dikkat çekmek amacıyla "Bir
Yastıkta Kırk Yıl" adı altında 40 yılın üzerindeki evli çiftleri bir araya getirdi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı programda aile kurumunun önemi
vurgulanarak başta Aile Akademisi ve Anne Akademisinin çalışmalarıyla olmak üzere
Büyükşehir Belediyesinin evliliğe yaptığı katkılar dile getirildi. BEF Genel Koordinatörü
Refik Tuzcuoğlu boşanmayı düşünen çiftlere uzmanlarla verdikleri hizmet sayesinde 150
aileyi kurtardıklarını açıkladı.Program sonrası Başkan Mehmet Özhaseki'nin yanına gelen
Acar çifti, ayrılmayı düşündükleri günlerde tanıştıkları Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal
hizmetleri sayesinde evliliklerini kurtardıklarını dile getirerek Başkan Özhaseki'ye teşekkür
etti.
"BOŞANMAYI DÜŞÜNÜYORDUK"
Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Mustafa Acar, bugün eşiyle birlikte huzurlu olmalarını
Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Mehmet Özhaseki'ye borçlu olduklarını belirterek, "Sekiz
yıl önce Van'dan Kayseri'ye gelince evimizde çatışmalar başladı. Boşanmayı düşünür hale
geldik. Eşim KAYMEK ile ben de konservatuvarla tanıştım. Müzikle haşır neşir oldum.
Böylece birbirimizle uğraşmak yerine, sosyal hayata adapte olduk. Hayatın ve onun
güzelliklerinin keyfine vardık. Ayrıca Hobi Bahçesi de bizim için ayrı bir rehabilitasyon
merkezi oldu. Özhaseki Başkanım belediyecilikte çıtayı çok yükseltti. Burada her şey yolunda
gidiyor. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
"KAYMEK, HAYATA BAĞLADI"
Banka Emeklisi olan Sevinç Acar ise emekli olunca evde oturmaktan bunalıma girdiğini ve
eşiyle sürekli tartışmaya başladıklarını dile getirerek, "Bu sırada KAYMEK ile tanıştım.
Oradaki hocalarımızın güler yüzleri beni hayata bağladı. Bu kurslar bir tutku oldu ve sürekli
devam ettim. Başkan Özhaseki'ye bizlere sundukları imkan için teşekkür ediyorum. Tüm genç
kızlarımıza, ev hanımlarımıza KAYMEK'i tavsiye ediyorum. Kendilerini geliştirsinler" diye
konuştu.Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının kurtardığı çiftlerden sadece
biri olan Sevinç-Mustafa Acar çifti, şimdi Hobi Bahçelerinde ikinci baharı yaşıyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7117.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Akut'tan Keçi Kurtarma Operasyonu
Kayseri'nin Develi ilçesinde çıktıkları 50 metre yükseklikte 4 gün boyunca mahsur kalan 6
keçi, AKUT Kayseri ekibinin çalışmaları sonrasında kurtarılarak sahibine teslim
edildi.Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Öksüt köyünde, Osman...
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Kayseri'nin Develi ilçesinde çıktıkları 50 metre yükseklikte 4 gün boyunca mahsur kalan 6
keçi, AKUT Kayseri ekibinin çalışmaları sonrasında kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Öksüt köyünde, Osman Öksüt'e ait 6 keçi, 50 metre
yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerini 4 gün boyunca kurtaramayan Osman
Öksüt, ilk olarak jandarma ekiplerini ardından da AKUT Kayseri ekibini aradı.
Haberi alır almaz Zafer Karagül liderliğinde harekete geçen 6 kişilik AKUT Kayseri ekibi,
keçilerin mahsur kaldığı kayalıklarda çalışma başlattı.
AKUT Kayseri ekibinin 5 saat süren çalışmaları sonucunda kurtarılan keçiler Osman Öksüt'e
teslim edildi. Keçilerin sahibi Osman Öksüt, yardımına koşan AKUT ekibine yaptıkları
çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7118.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Ümmetin Renkleri Büyükşehir'de
Büyükşehir Belediyesi, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından
düzenlenen 'Ümmetin Renkleri Buluşuyor' adlı etkinlik için Kayseri'ye gelen hafızları ve
organizasyon komitesini kahvaltıda buluşturdu. Kahvaltıya katılan...
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Büyükşehir Belediyesi, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından
düzenlenen 'Ümmetin Renkleri Buluşuyor' adlı etkinlik için Kayseri'ye gelen hafızları ve
organizasyon komitesini kahvaltıda buluşturdu. Kahvaltıya katılan Genel Sekreter Mustafa
Yalçın, Kayseri'deki her türlü sosyal kültürel etkinliğe destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, farklı ülkelerden hafızların katılımıyla 'Ümmetin
Renkleri Türkiye Buluşması ve İcâzet Programı'nın 9'uncusunu Kayseri'de yaptı. Etkinlik için

10 ayrı ülkeden gelen hafızlara Büyükşehir Belediyesi tarafından Emirgan Parkında bir
kahvaltı verildi. Kahvaltıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa
Yalçın'ın yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ile
organizasyon komitesi de iştirak etti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak
her türlü kültürel, sanatsal ve vakıfsal organizasyona destek olduklarını kaydederek, değişik
ülkelerden gelen hafızları Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7119.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Genç Yetenekler, Forum Kayseri'de 'oyunda
Kal' Dedi
Gençler arasında sporu yaygınlaştırmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporun
sunduğu büyülü dünyanın kapılarını daha çok gence açmak hedefiyle, Darüşşafaka Doğuş
Basketbol’un sosyal sorumluluk platformu “Oyunda...
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Gençler arasında sporu yaygınlaştırmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporun
sunduğu büyülü dünyanın kapılarını daha çok gence açmak hedefiyle, Darüşşafaka Doğuş
Basketbol’un sosyal sorumluluk platformu “Oyunda Kal”ın Kayseri durağı, 22-25 Mayıs
tarihleri arasında Forum Kayseri’de gerçekleşti.
22-25 Mayıs tarihleri arasında Forum Kayseri’de gerçekleştirilen ve pek çok sportif aktiviteye
sahne olan “Oyunda Kal” etkinliğinin finali, renkli görüntülere sahne oldu. Gençler arasında
sporu yaygınlaştırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla hayata geçirilen
“Oyunda Kal” projesinin finalinde, 11-15 yaş arası gençlere yönelik basketbol antrenmanları
yapıldı. 23 Mayıs 2014 Cuma günü projenin sözcüsü ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay’ın
katılımı ile renklenen etkinliklerin son 2 gününde sahaya çıkıp kendini gösteren yeteneklerden
2 genç, Temmuz ayında düzenlenecek Darüşşafaka Doğuş Basketbol kampına davet edilecek.
24-25 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşen antrenmanlarda ‘’Oyunda Kal’’ projesine katılan
tüm gençler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Projenin son gününe, tüm ziyaretçilere heyecan
dolu dakikalar yaşatan 'Action Team'in akrobasi gösterileri damgasını vurdu.
''Oyunda Kal” Forum Kayseri’den sonra Haziran sonuna kadar Türkiye çapında 6 Forum
Alışveriş Merkezi’nde daha gerçekleştirilerek genç yetenekleri buluşturmaya devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7120.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Erciyes Belediyecilerin De Gözdesi
Yapılan yatırımlarla ülkemizin en gözde Kış Sporları ve Turizm Merkezi haline gelen Erciyes
dağı, yerli yabancı konukları ağırlamaya devam ediyor.Geçtiğimiz hafta Erciyes'e gelen
Alman turizm acentalarından sonra Kahramanmaraş Büyükşehir...
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Yapılan yatırımlarla ülkemizin en gözde Kış Sporları ve Turizm Merkezi haline gelen Erciyes
dağı, yerli yabancı konukları ağırlamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Erciyes'e gelen Alman turizm acentalarından sonra Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da Erciyes'i gezerek master plan hakkında
bilgiler aldı.
Kayseri'ye gelerek Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve yatırımları
yerinde gören Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Erciyes'e
de çıkarak yapılan turizm yatırımları hakkında bilgiler aldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter Yardımcısı Hayri
Naziksoy ile birlikte Erciyes'e çıkan Başkan Erkoç, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Yücel İkiler tarafından bilgilendirildi.
Yapılan çalışmaları yerinde gören Başkan Erkoç, Kayseri'nin değerlerine değer kattığını ve
ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7121.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Orta Anadolu Masterler Ligi’nde Heyecan Sona
Eriyor
Sümer Stadı’nda Nevşehir ile oynayan Kayseri ekibi 1-1 biten maçın ardından rakibinin sahte
oyuncu oynatması nedeniyle hükmen kazandı ve puanını 18’e yükselterek, Play-off vizesini
aldı.İki grupta 6'şar takımın katılımı ile başlayan...
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Sümer Stadı’nda Nevşehir ile oynayan Kayseri ekibi 1-1 biten maçın ardından rakibinin sahte
oyuncu oynatması nedeniyle hükmen kazandı ve puanını 18’e yükselterek, Play-off vizesini
aldı.
İki grupta 6'şar takımın katılımı ile başlayan Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi’nde heyecan
sona eriyor. Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Kayseri
Masterler Spor Kulübü Derneği futbol takımı dokuzuncu hafta maçında Nevşehir Kapadokya
Masterler futbol takımı ili karşılaştı.
Sümer Stadı’nda cumartesi günü oynanan ve çekişmeli geçen maçın ardından mücadele 1-1
sona erdi. Mücadelenin bitimiyle birlikte Kayseri ekibi, rakibinin cezalı oyuncu oynattığı için
itirazda bulundu ve lig sekretaryası tarafından Nevşehir Kapadokya Masterler futbol takımı 30 hükmen yenik sayıldı.
Kayseri Masterler Spor Kulübü Derneği futbol takımı hükmen galibiyetle gelen üç puanla
puanını 18’e çıkarttı ve ligin bitimine bir hafta kala ikinciliğini garantileyerek Play-off
vizesini aldı.
PLAY-OFF MAÇLARI 7-8 HAZİRAN’DA KIRŞEHİR’DE OYNANACAK
12 takımla iki grupta oynanan Orta Anadolu Masterler Futbol Ligi’nde Play-off maçlarının 78 Haziran 2014 tarihleri arasında Kırşehir’de oynanacağı açıklandı. Kırşehir’de iki gün
sürecek olan mücadelelere gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar katılacak ve şampiyonluk
için mücadele edecek.
A Grubu’nda ikinciliği garantileyen ve Play-off’a kalan Kayseri Masterler Spor Kulübü
Derneği futbol takımı, ligdeki son maçını bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde
oynayacağı Sivas Cumhuriyet Masterler maçı ile ligi tamamlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7122.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Yaşlılar, Ücretsiz Ulaşıma Yoğun İlgi Gösteriyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları
Yönetmeliği', 4 Mart 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.Yönetmelik 65 yaş
üstündekilere şehir içi toplu taşıma araçlarında bedava, şehirlerarasında...
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları
Yönetmeliği', 4 Mart 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yönetmelik 65 yaş üstündekilere şehir içi toplu taşıma araçlarında bedava, şehirlerarasında
demiryolları ve denizyollarında yüzde 50 indirimli seyahat imkanı sağladı.
Kayseri'de de şehir içi ulaşımda, 65 yaş üstündeki vatandaşların, halk otobüsleri ile tramvayda
ücretsiz seyahat etmeleri 10 Mart 2014 tarihinden itibaren başladı. Bu arada, 65 yaş üstünde
olup ücretsiz şehiriçi ulaşım imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara, 12 Mart 2014

tarihinden itibaren yeni kartlar da veriliyor. Vatandaşlar, kartları çıkana kadar nüfus kağıtları
ile toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebiliyorlar.
Büyükşehir Belediyesi'nin 'Paso Merkezi' yanında bulunan 3 kulübeden, 65 yaş üstü yaşlılara
ücretsiz ulaşım sağlayan kartların verilmesine devam ediliyor. Kulübelerin önünde uzun
kuyruklar oluşurken, kartlarını almak için sırada bekleyen vatandaşlar, uygulamadan memnun
olduklarını dile getirdiler. Sırada bekleyen yaşlılar, ''Uygulamayı gayet yerinde buluyoruz.
Devletimiz, yaşlısına sahip çıkıyor. Bizler bu uygulamadan gayet memnunuz. Bazı yaşlılar,
paraları olmadığı için evlerinden dışarı çıkamıyorlardı. Şimdi bu uygulamayla dışarı
çıkıyorlar, istedikleri yerlere gidip işlerini hallediyorlar. Hastaneye, gideceği yere gidiyor işini
yapıyor, parklara gidip geziyorlar'' dediler.
Ücretsiz ulaşım kartını almak için sırada bekleyen bir yaşlıda, ''Yaşlılarına saygı göstermeyen
bir millet, millet olma özelliğini kaybeder. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek,
devletimiz yaşlısına sahip çıkıyor ve ona böyle bir imkan sunuyor. Gerçekten çok güzel bir
uygulama'' ifadelerini kullandı.
Uygulamanın çok güzel olduğunu, yaşlılara güzel bir imkan sunulduğunu kaydeden yaşlılar,
uygulamayı çok yerinde bulduklarını, ancak sırada beklemek yerine, başka bir sistemle kartın
verilmesinin daha iyi olacağını dile getirdiler.
4 Mart 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları
Yönetmeliği' 65 yaş üstündekilere şehir içi toplu taşıma araçlarında bedava, şehirlerarasında
demiryolları ve denizyollarında yüzde 50 indirimli seyahat imkanı sağladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7123.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Nuri Alço Taktiğine 2 Yıl Hapis Cezası
Kayseri'de evine götürüp hapla bayılttığı 16 yaşındaki genç kızla cinsel ilişkiye giren sanık, 2
yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'Reşit
olmayan ile cinsel ilişki' suçundan yargılanan...
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Kayseri'de evine götürüp hapla bayılttığı 16 yaşındaki genç kızla cinsel ilişkiye giren sanık, 2
yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'Reşit olmayan ile cinsel ilişki'
suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.E. ve mağdure D.Y. hazır bulundu. Savcının
iddianameyi okuması ile başlayan davada, ilk olarak E.E. savunmasını yaptı. Tutuksuz
yargılanan E.E., "Üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Boşanmak üzere olduğum eşim ile
barışınca D.Y.'den ayrılmak istedim. Bunun üzerine o da böyle bir suç duyurusunda bulundu"
dedi.
Mahkeme başkanı daha sonra salonda bulunan sanık E.E.'yi ve mağdure D.Y.'nin babası
T.Y.'yi salondan çıkarttırarak pedagog eşliğinde D.Y.'nin ifadesini aldı. Yaşadığı olayı anlatan
D.Y., "2013 yılının Temmuz ayının sonuna doğru kendi rızam ile sanıkla kent meydanında
buluştum. Oturduğumuz sırada kendisinin telefonu çaldı. Telefon konuşmasının sonunda
'Birine emanet vereceğim. Beraber gidelim' dedi. Beraber gittik. 4 katlı bir binanın son katına
çıktık. Kapıyı başka birinin açtığını gördüm. O sırada kafama bir darbe geldi. Sanık evin
içerisinde ağrı kesici diye beyaz bir hap verdi. Ondan sonra sanık bana ne yaptı bilmiyorum. 1

yada 1.5 saat sonra kendime geldim. Elbiselerim dağınık değildi. Benimle cinsel ilişkiye
girdiğini anladım" dedi.Yaşanan olayın ardından sanık E.E.'nin kendisine mesaj attığını
söyleyen D.Y., "Ertesi gün beni arayarak tehdit etti. Bu şekilde görüşmeye başladık. 'Elimde
resimlerin var' diye tehdit ediyordu. Korkumdan sanık ile ilişkiye girdim. Elime bir kağıt
verdi ve yazdıklarını okumamı istedi. Onları da ses kaydı almış" diye konuştu.
Daha sonra sanık E.E. ve mağdurenin babası T.Y. duruşma salonuna alındı. Hakim burada
sanık E.E.'ye D.Y.'nin ifadesini okudu. İfadeyi dinleyen E.E. olayı yalanlayarak, "Yalan
söylüyor. Ben böyle bir şey yapmadım yapmadım" diyerek kendini savundu.
Görülen davada 'Reşit olmayan ile cinsel ilişki' suçundan yargılanan E.E., mahkeme
tarafından 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7124.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün 50 metrelik uçuruma düşmesi sonucunda 1 kişi
hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı
Mahallesi'nde meydana gelen kazada M.B.'nin kullandığı...
26 Mayıs 2014 Pazartesi 11:41
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün 50 metrelik uçuruma düşmesi sonucunda 1 kişi
hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı
Mahallesi'nde meydana gelen kazada M.B.'nin kullandığı traktörün yokuşu çıkamadığı ve 50
metrelik uçuruma düştüğü öğrenildi. Kazada traktör sürücüsü M.B. hayatını kaybederken
C.Ö., M.S. ve C.A.'nın yaralandığı yaralıların ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7125.html
Erişim Tarihi: 26.05.2014

Türkiye’nin bir zamanları
O zamanlardan bu zamanlara şimdilerde çok şey değişti. Yıllar öncesinde yadırganan birçok
şey bugün normal karşılanır bir hal aldı. Zihinde yaşadıklarımız, söylemde kalan ama eyleme
dönüşmeyen, yaşamımızın parçası haline gelmiş onlarca nostalji dünyasının şimdiye uzanan
kilometre taşları…
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Bizler pek hatırlamayız ama altmış sekiz kuşağı dediğimiz dinamik gençlik bunu iliklerine
kadar yaşadı. Bizlere de arkası yarınlar kaldı. Nostaljiyi şimdilerde pek yaşayamasak da -hani
olur ya- bir cenahta dizi dibinde oturduklarımızdan dinleriz eskileri. Kısa süreliğine de olsa
alır götürürler bizi çocukluklarına…
Onlar yaşarda bizlerde beraberinde gitmez miyiz onların? Eskilerde olduğu söylenen, çokta
entelektüel olduğu bilinen, gençliğinde, gençlik kanının deli aktığı dönemlerinin olduğu
söylenen Hayri amca etrafına oturduk. Yaşımızı sordu ve bizim yaşlarımızda olduğu o yılları
içerisinde tüm enteresanlıkları ile bizlere anlatmaya başladı. Muhabbet koyulaşmaya hazırdı.
Ama muhabbetimiz kadar sıcak değildi sokakların havası. Dışarı ayaz ve kar lapa lapa
yağıyordu. Bizim kestanelerde tabi sobada… İki lafın belini Hayri amca kırmaya başlıyor,
bizlerde kulakları kabarttık onu dinliyorduk.
…1970’lerde “Cin Ali ”serisi varmış. 16 sayfadan oluşan bu siyah beyaz kitapta Ali’nin
okulda, denizde, müzede, piknikteki anılarında bahsedermiş. -Bende bunu ilkokul yıllarımda
hatırlıyorum; 96’lar falan…- Müthiş bir kitapmış. Kolları bacakları çöpten bir çocuk. Herkes
de bu tipi kolayca taklit edip çizerlermiş. Tabi 1980’lerden sonra kitap sektörünün hızlı
yükselişi “Cin Ali”nin de sonunu getirmiş. Anlatırken büyüklerimiz o yılların hoşa giden
hatıralarını, an be an dile dökülmüyor tabi anlatacakları. Vitesi yükseltip birde afili bir tavırla
rollerince muhabbete, lügatlerindeki gençlik yıllarından gelen kavramlara dönüşüveriyor
dillerinde hatıralar.
… “Sevdasına doyamadıklarımız” derken aşk maceraları da bir anda kendini ele veriyor.
Uzaklardan sevemiyorlarmış birilerini nedense. Şimdiki gibi otobüse bindiksen sonra
istediğimiz yere gideceğimiz zaman sabit ücret ile ulaşım yapıyorken o yıllarda 1’den 12’ye
kadar sıra numarası alıp, gidilecek mesafeye kadar ücret alınıyormuş. -Ne kadar şanslıymışız
şimdilerde –
Tabi büyüklerimizin anlatacakları biter mi? Anlat deyince muhabbetin seyrine
giriveriyorsunuz. Tabi unuttuğumuz çayları yudumlarken arada bir de bisküvi atıştırıyordum
ben. Sağımda oturan bir arkadaşımın bisküvileri çayla birlikte peş peşine ağzına tıkmaya
başladı. Bunu gören Hayri amca başladı tabi anlatmaya. 1980’li yıllar… 30X30X30 ebatında
bisküviler satılırmış bakkallarda. Şimdi olduğu gibi ambalajlı değil. Parana göre bakkal amca
verirmiş. Bakkal deyip geçme! Gaz sobalarının yoğun olarak kullanıldığı 70’lerde ve 80’lerde
mahalle bakkallarının kuytu köşelerinde, altlarında muslukları olan silindirik gaz depoları
varmış. Bakkala ellerindeki plastik bidonlarla giden vatandaşlar, bunlara 6-12 litre arası gazı
doldurtarak evlerine götürürlermiş.. Muslukları sürekli damlatan bu depolar yüzünden bütün
bakkalların içi kesif bir şekilde gaz kokarmış. 70’lerin sonundaki akaryakıt darlığı yıllarında
ise, bakkalların önünde yoğun kuyruklar oluşur, kişi başına 6’şar litreden fazla gaz
satılmazmış. Aman Allah’ım. O zamandan insanların geçimi hep ite kaka oluyormuş.
Bu haberleri doğru düzgün televizyondan da izleyemezlermiş Hayri amcagil. Televizyon
yayınlarının çok kısıtlı yapılabildiği 70’lerde hafta içi her gün 10.00-10.20 saatleri arasında
“Arkası Yarın” adı verilen sürekli radyo piyesleri yayınlanır, dinleyicilerin konuya adapte
olabilmeleri için, kapı gıcırtısı, ayak sesi, yağmur, rüzgâr, uğultusu, kuş cıvıltısı, motor
çalışma sesi gibi birtakım ses efektleriyle zenginleştirilmiş karşılıklı diyaloglardan oluşan
piyesler, Türk ve dünya klasikleri ağırlıklı olurmuş. Bu piyeslerin tanıtma yazısı
açıklamalarında en akılda kalanı ise; “Efekt: Korkmaz Çakar”mış. Adı geçen şahıs, yukarıda
anlatılan efektlerden sorumlu ses görevlisinin adıymış. Görmedikleri adama da bu ismi
vermişler. Gazetelerin de bu yüzden ikinci baskısı olurmuş. Radyolarda kısıtlı yayın
olduğunda 12 saatlik periyodik aralıklarla gazeteler çıkar, bu çıkan gazeteleri de iskelelerde,
vapurlarda, caddelerde “…Yaazııııyoooorr!” diye gevrek bir ağızla bağırarak satan, günlük
harçlığını çıkaran bizim yaşlardaki çocuklar da o yıllarda bu işi yaparmış. Okula şimdiki gibi
haftanın beş günü gitmiyorlarmış. İlk ve ortaokullar, 1974 yılına kadar Cumartesi günleri de
öğrenime devam eder, cumartesileri diğer günler gibi tam değil yarım gün kabul edilirmiş. Bu

yüzden öğretim iki saatmiş. İlk ders 1 saat sürer, sonra on dakika teneffüs olur, ardından da 40
dakikalık ikinci ders yapılır ve bahçede hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunduktan sonra bir
buçuk günlük hafta sonu tatiline girilirmiş. Bu uygulama 1974-75 öğretim yılından itibaren
kaldırılıp, Cumartesi günü tam gün tatil kabul edilmiş.
Hayri amca o yıllarda çok küçükmüş. Bizim şimdilerde pop, rock, arabesk… gibi dallarda
şöhret olan kişileri ideol yapmak o yıllarda farklı bir modayı beraberinde getirmiş. Gençlerde
“HİPPY” adı verilen bir tip özentisi varmış. 70’lerde Uzakdoğu orijinli dünya gezilerine
çıkmaya başlayan ve Hindistan, Nepal, Katmandu gibi Budizm ağırlıklı yerlere ulaşmak için
rotalarını genelde Türkiye’ye çeviren “hippiler” miş. Bunlar Vosvos denilen arabaya binen,
kendilerine “Barış elçisi”, “Çiçek çocukları” adını veren Amerika’nın, Avrupa’nın işsiz ayak
takıymış. Mekân olarak Sultanahmet’i seçmişler. İstanbullular bu turistlere “Bitli Turist”
demişler. Sultanahmet’in adı da uzun yıllar “Bitli Sultanahmet” olarak kalmış. 1980’lerde ise
hippy dalgası bitmiş ama izleri hala gitmemiş anlaşılan. Onlardan kalan pislikleri temizlemek
hiçte kolay olmamış. Kastım yalnızca görüntüden değil tabi. Köşe başları ya da bir kenara
iliştirilen çöpler, koku saçan yığınlar… Sokak aralarında çöp kamyonlarının geçmediği
günlerde dolaşan tahta el arabalı çöpçüler olur ve bunlar, düşük bir ücret karşılığında evlere
ara toplama hizmeti vermektelermiş. Çöpü fazla biriken ev kadınları, küçük bir bahşişle
birlikte çöplerini belediyede kadrolu olan, resmi kasketli, kahverengi elbiseli bu temizlik
görevlisine verir, el arabasının mümkün olduğunca fazla atık toplayabilmesi için çöpçüler,
arabanın haznesinin yanlarına, birbiri üzerine bindirilmiş teneke levhalar, kalın kartonlar ve
mukavvalar sokuşturarak, haznenin kapasitesini olabildiğince yükseltirlermiş. Ayrıca
ellerindeki kalın çalı süpürgeleriyle, göstermelik olarak kaldırım kenarlarını da
süpürüyorlarmış.
Tam bu sırada telefonu çaldı Hayri amcanın. Arayan eşi Makbule teyzeymiş. Merak etmiş.
Eee tabi merak etmesi normal. Azıcık da eşi ile muhabbet etsin. Kim bilir? Hayri amcanın
belki nasıl kendine âşık olduğunu, bilmem kaçıncı baharında yeniden dinlemek isteyecektir
Makbule teyze. Bu arada kestanelerde kapkara olmuş… Birkaçının da gözleri uykuya
kapanmış… Şunu anladım ki hatıralar geride bıraktıkları ile yaşıyor. Ardına bakan gözler
gelenide gideni de şimdi bizlere aratıyor. Biz sadece genciz ama onlar tam bir gençlikmiş.
Bizlerse neleri kaçırmışız diyorum.
Hazırlayan: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7126.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

İşin Kolayına Kaçmıyor
Soma'dan gelen maden işçileriyle görüşen Taner Yıldız, görüşme sonrası gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Yıldız, bir gazetecinin, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt
vermeyerek, "İşin kolayına kaçıyorsunuz" dedi.
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Türkiye tarihinin en acı maden felaketlerinden birinin yaşandığı Soma Maden faciasında
soğukkanlılığını koruyarak iyi bir kriz yönetimi yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, bazı çevrelerce hedef tahtasına konulmaya çalışılıyor. Soma faciasında yaşanan
ihmalleri Malum medya ve gruplar, taşeron firmadan daha çok Bakan Yıldız’a isnat etmeye
çalışıyor. Yıldız, buna çanak tutan basın mensuplarına da yine onlar aracılığıyla cevap verdi.
Soma'dan gelen maden işçileriyle görüşen Taner Yıldız, görüşme sonrası gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Yıldız, bir gazetecinin, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt
vermeyerek, "İşin kolayına kaçıyorsunuz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7127.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Dünyaca Ünlü Kur’an Hafızı Kayseri’ye
Geliyor
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması ödül
töreninde Dünyaca ünlü Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien Kur’an tilaveti yapacak.
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29 Mayıs Perşembe günü Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenecek etkinlikte Liseler
arasında düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasının ödüllerinin de verileceğini ifade eden AGD
Kayseri Şube Başkanı Av. Vahit Kip, saat 20:00’da başlayacak olan programda Soma’da
hayatını kaybedenler içinde hatim duası gerçekleştirileceğini söyledi.
Tüm Kayserilileri, geceye davet eden Vahit Kip, “ Anadolu Gençlik Derneği olarak bu tür
etkinliklerimiz devam edecek. Gençlerimizi ve nihayetinde milletimize hizmet etmek bizim
boynumuzun borcudur” diye konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7128.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Furkan’ımıza Selam Söyle”
4 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mavi Marmara Şehidi Süleyman Uğur
Sönmez’in vefatı Kayseri’de de büyük üzüntü meydana getirdi.
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Mavi Marmara gemisine 2010 yılında İsrail askerleri tarafından yapılan baskında ağır
yaralanan Süleyman Uğur Söylemez, Cuma günü tedavi gördüğü Ankara’da Hakk’ın
rahmetine kavuştu. Söylemez’in vefat haberi üzerine Kayserililer, “ Mavi Marmara’da
Kayseri’nin gururu Furkan Doğan kardeşimiz de şehit olmuştu. Süleyman Uğur Söylemez’de
şehitler kervanına katıldı. Bizden Furkan kardeşimize selam götürsün inşallah” diyerek
üzüntülerini dile getirdiler.
Mavi Marmara Saldırısı
Mavi Marmara, İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonu ile İsrail ablukasındaki Gazze'ye
yardım malzemeleri götürmek üzere bir grup gemi ile birlikte yola çıktı. 31 Mayıs 2010
tarihinde Gazze'ye yakın uluslararası sularda İsrail Ordusunun gemiye asker çıkarması üzerine
organizasyon amacına ulaşamadı. Gazze insani yardım filosu saldırısı sonucunda gemi
yolcularından aralarında 19 yaşındaki Kayserili Furkan Doğan’ın da bulunduğu 9 kişi şehit
50’ye yakın kişide yaralanmıştı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7129.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Furkan Yılmaz Altunöz Kitaplarını İmzalıyor
İlimizin mütefekkirlerinden araştırmacı-yazar F. Yılmaz ALTUNÖZ kitaplarını imzalıyor.
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Nida yayınları arasında çıkan ve yazarın 5. Kitap olarak okuyucuları ile buluşan kitabın adı
“Hepimiz Söz Vermiştik.” Malatya Anadolu Kitap Fuarında okuyucuları ile buluşan ve

kitaplarını imzalayan Furkan Yılmaz, ilimizde sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan Mirac
Kültür Merkezi tarafından kendisi için düzenlenen bir programda okuyucuları ile buluştu.
Altınöz, kitaplar ve son kitabı “Hepimiz Söz Vermiştik.” Üzerine bir konuşma yaptı. Soruları
cevaplandırdı. Kitaplarını imzaladı.Kitapsız geçen ömrü yaşanmamış bir zaman dilimi olarak
kabul eden Furkan Yılmaz; “tüm medeniyetler kalem ve kitap üzerine bina edilmiştir. Kitap;
okuma, bilgi, bilim, edep, irfan ve ahlak kısacası her şeydir. İnsan aradığı her güzel şeyi onda
bulabilir. Bu anlamda kitap pusuladır. Onun için okumak ve okutmak zorundayız. Tüm
kitaplar okunması için yazılır, yazarları tarafından. Dolayısıyla yazmak nasıl bir sorumluluksa
okumak ta o kadar sorumluluktur.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7130.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Yabancı Öğrenciler Kayseri’yi Tanıdı
Kayseri’de eğitim gören 33 farklı ülkeden yabancı öğrencilerin katıldığı T.C. Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin Burçları
Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin katılımcı
öğrencileri, öğrenim gördükleri şehir olan Kayseri’yi gezdiler.
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Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri
Koordinatörü Ali Dursun’un başkanlığında ve köşe yazarlarımızdan olan eğitimci Rıza
Bozdağ’ın rehberliğinde şehrimizi gezen öğrenciler Kayseri’ye hayran kaldılar.Kayseri turuna
Talas’taki sarnıçlı yeraltı şehrinden başlayan öğrenciler, yeraltı şehri hakkında Rıza
Bozdağ’ın anlattıklarını büyük bir dikkatle dinleyerek burayı çok beğendiklerini ifade ettiler.
Özellikle uzun ve dar bir tünelden geçerek sarnıç bölümüne ulaşılınca karşılarına çıkan
manzaradan oldukça etkilenen öğrenciler yeraltı şehrinin içinde bol bol fotoğraf çektirdiler.
Yeraltı şehrinin giriş yerindeki doyumsuz Kayseri manzarasını arkalarına alarak hatıra
fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.Talas yeraltı şehrinde yapılan gezinin ardından
Harikalar Diyarına geçilerek hayvanat bahçesi gezildi. Aslan, kaplan, sırtlan, pars, kurt,
zürafa, zebra, sürüngenler, yırtıcı kuşlar, papağanlar öğrenci kafilesini kendilerine hayran
bıraktı. Burada öğrencilerin en fazla dikkatini çeken ise zürafa oldu. Elleri ile zürafaya
dokunma şansı elde eden öğrencilerin mutluluğuna ve heyecanına diyecek yoktu.Öğrenciler
Harikalar Diyarında bulunan büyük havuzun ortasında yer alan adaya yer altından geçerek
burada bulunan büyükşehir belediyesine ait lokantada öğle yemeklerini yediler. Öğle
namazlarını da burada kılan öğrenciler, Kadir Has Kent Müzesini gezmek için eski fuar
alanına geldiler. Ancak kent müzesinin kapalı olması sebebiyle burayı daha sonra gezmek için
ayrıldılar ve şehir merkezine geldiler.
Rıza Bozdağ’ın rehberliğinde Danişmend beylerinden Melik Mehmet Bey tarafından
yaptırılan Camii Kebir’i gezen öğrenciler, Camii Kebir içerisinde bir su kuyusunun

bulunduğunu öğrenince hayretlerini gizleyemediler. Burada öğrencilerin en fazla ilgisini
çeken, cami içindeki su kuyusu ile bir kadın tarafından caminin yapılışı sırasında getirilen
yedi tuğla oldu.Camii kebir ziyaretinden sonra Bedesten’e gelen öğrenciler, Rıza Bozdağ’dan
bu mekânın bir zamanlar kumaş tüccarları için yapılmış olduğunu ama günümüzde hediyelik
eşyalar ve halıların satıldığı bir yer olarak kullanıldığı bilgisini aldılar. Bedesten’den Kapalı
Çarşı’ya, oradan da Vezir Han’a geçen öğrenciler Müslüman Türklerdeki “Kervansaray”
kültürü hakkında Rıza Bozdağ’ın verdiği bilgileri dikkatlice dinleyerek bilgi edindiler. Rıza
Bozdağ, kervansaraylar hakkında zamanımızda çok ihtiyaç duyduğumuz şu açıklayıcı bilgileri
verdi:“Kervansaraylar bizim ecdadımızın yaptığı en önemli ve en güzel vakıf eserlerindendir.
Kervansaraylar, “Sultan Hanı” da denilen çok büyük hanlardır. Bir insanın sabah yola
çıktığında akşam ulaşabileceği kadar aralıklı mesafelerde yapılırdı. Bu mesafeler, yaklaşık 2530 km uzaklıklar olurdu. Kayseri ile Konya arasında bu şekilde zamanımızda bile kalıntıları
bulunan 10-15 civarında kervansaraylar bulunurdu. Bunların en meşhuru bugün bile dimdik
ayakta duran ve Türkiye’nin en büyük kervansarayı olan Aksaray Sultanhanı kervansarayıdır.
Bundan sonraki en büyük kervansaray ise Bünyan ilçemizin Sultanhanı köyündeki
kervansaraydır.Kervansaraylar insanların ve hayvanlarının ıssız bir dağ başında geceyi
geçirebileceği çok rahat ve zamanın şartlarına göre konforlu diyebileceğimiz muazzam
yapılardır. Kervansaraylar sadece yolcuların barınması için değil, aynı zamanda korunması
için de yapılmaları sebebiyle her biri bir kale gibi yapılmışlardır. Yolcular buralarda ücretsiz
olarak üç gün konaklayabilme imkânına sahiptiler. İçeride hastane, postane, eczane,
yemekhane, hamam, mescid, baytar, nalbant vs gibi birçok imkân mevcuttu. Kervansarayların
kapısının çıkış tarafında yerden 60-70 cm yükseklikte, yaklaşık 30-40 cm çapında silindir
şeklinde ve üzeri küçük bir tas gibi oyuk olan taşlar bulunurdu. Bu taşlara “sadaka taşı”
denirdi. Yolculardan hiçbir ücret alınmadığı gibi, parası olmayan yolcular bu taşın üzerindeki
paralardan ihtiyaçları kadar alırlardı. Hiç kimse ihtiyacından fazla almaz, hiç kimse de
başkasına oradaki parayı niçin aldığını sormazdı. Hatta tam tersine yolculardan varlıklı
olanlar ihtiyaç sahiplerinin alması için oraya para bırakırlardı.Vezir Hanı da işte bu
kervansaraylardan olup Osmanlı Devleti zamanında Lale Devri’nin ünlü veziri Nevşehirli
Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Birçok kervansaraya göre küçük gibi gözükse
de iki katlı olması sebebiyle kullanım imkânı fazladır. Ancak bir zamanlar dericiler tarafından
kullanıldığı için çok pis kokular halen burunlarımıza gelmektedir. Şimdi gördüğünüz gibi
burası ile ilgilenen pek yok. Yün satan esnaf tarafından kullanılmakta ve maalesef yasak
olmasına rağmen esnafın araba parkına dönmüş bulunmaktadır.”Vezir Hanı ziyaretinin
ardından yine Kapalı Çarşı’nın içinden gezerek geçen öğrenciler, büyükşehir belediyesi
tarafından kültür merkezi haline getirilen Hunat Medresesine geldiler. Burada yorgunluklarını
atmak için çay içip bir süre dinlenen öğrenciler, Hunat Külliyesini yaptıran Mahperi Hunat
Hatun’un türbesini ziyaret edip caminin içine geçtiler. Rıza Bozdağ’ın Mahperi Hunat Hatun
ve külliye hakkında vrdiği malumatı dikkatle dinleyen öğrencilerin camide en fazla ilgilerini
çeken şey ise mihrabın iki kenarında bulunan burgulu küçük sütunlar oldu. Bu sütunların
binanın terazisi hakkında bilgi verdiğini ve el ile çevrilince döndüğünü öğrenen öğrenciler bu
sütunları elleri ile döndürmeyi denediler. Soldaki sütunu döndürmeyi başardılar ancak sağdaki
sütunun sıkışması nedeniyle bunu başaramadılar.Hunat Külliyesi ziyaretinin bitmesinin
ardından gün boyunca keyifli bir gezi yapıp yorulan öğrenciler, en kısa zamanda Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından düzenlenecek olan Kapadokya gezisinde buluşmak dileğiyle
dinlenmek için kaldıkları yurtlara döndüler.
Hazırlayan/Fotoğraflayan: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7131.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Anadolu Platformu 4. Genel Kurulu İstanbul'da
Gerçekleştirildi
Kayseri İlim ve Hikmet Vakfı’nın da üyesi olduğu Anadolu Platformu’nun 4. Genel Kurulu,
80 civarında vakıf ve dernek delegelerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi.
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Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Aldemir: "Özgürlükçü İslam geleneği gün
yüzüne çıkarılmalıdır.
Anadolu Platformu 4. Genel Kurulu
Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, özgürlükçü İslam
geleneğinin yeniden gün yüzüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Unutulmamalıdır ki
gerçek dindarlık ancak özgürlük ortamlarında boy verir. Dayatılan dindarlık, dindarlık değil,
sadece ikiyüzlülük üretir" dedi.
Aldemir, Anadolu Platforumu'nun Çınar Koleji Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Genel
Kurulu'nun açılışında konuştu.
Türkiye'nin yakın tarihindeki siyasi ve toplumsal gelişmelere değinen Aldemir, 1993'ten
itibaren bir "kâbus dönemine" girildiğini ve 28 Şubat'ın da bu ortamın bir sonucu olduğunu
kaydetti.
Soğuk savaş sonrası yaşananları değerlendiren Aldemir, "Müslümanlar, Kürtler ve Alevilere
yönelik saldırılar, provokatif eylemler başlatıldı. Siyasal ve toplumsal keşmekeş oluşturuldu.
Onlarca suikast ve öldürme olayları yaşandı. 28 Şubat işte bu cinnet ortamında ortaya çıktı"
diye konuştu.
Aldemir, halkın, bütün bunlara rağmen inanç değerlerine sahip çıktığını, siyaseti güçlendirip,
vesayeti gerilettiğini ifade etti.
Türkiye'nin ve yeni dünyanın inşası sürecinde sorumluluk almak için bir araya geldiklerini
söyleyen Aldemir, "Bu tarihsel duruştaki temel değerlerimiz; kurumsal önderlik, katılımcı
meşveret, açıklık ve şeffaflık, hesap verebilirlik, gönüllülük, güvenirlik ve aile merkezli bir
yapılanmadır" dedi.
"Vehim ve korkulardan kurtulmalı"
Yeniden bir inşa sürecinde kabusların artık geride bırakılmasını isteyen Aldemir, "Kendi
kedimize ürettiğimiz korku ve vehimlerden kurtulduğumuz oranda normalleşecek, kendimize
ve etrafımıza yeni bir özgüvenle, açık zihinle bakabileceğiz" dedi.
İnsanın hem anlam arayışına cevap veren hem de özgürlük taleplerine set çekmeyen bir siyasi
ve ahlaki tasavvurun artık mümkün olduğunu kaydeden Aldemir, "Türkiye'nin yeni toplumsal
muhayyilesinin merkezinde devlet ve kurumları değil, millet ve erdemli toplum yer almalıdır.
Bunun için devleti mutlak merkezi konumdan alan millet ve toplum merkezli yeni bir siyasi
yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Yeni toplumsal muhayyilenin kurucu unsuru millet
olmalıdır" ifadesini kullandı.

Aynada kendine dürüstçe bakabilen ve tarihi ile yüzleşebilen bir milletin kendisi ile
barışabileceğini ve özgürleşme yolunda kararlı bir adım atabileceğini anlatan Aldemir,
"Darbelere, çetelere, faili meçhullere, vesayetçiliğe, ayrımcılığa, inkar politikalarına, şiddetin
her türüne karşı duran bir Türkiye, millet olarak arınabilir ve güçlü bir gelecek vizyonu inşa
edebilir" diye konuştu.
"Özgürlükçü İslam geleneği gün yüzüne çıkarılmalıdır"
Aldemir, ideolojik, ırkçı körlüklerin dünyada emperyalistlerin elini güçlendirdiğini, İslam
dünyasına ağır bedeller ödettiğini söyledi.
"Özgürlükçü İslam geleneği gün yüzüne çıkarılmalıdır. Unutulmamalıdır ki gerçek dindarlık
ancak özgür ortamlarında boy verir. Dayatılan dindarlık, dindarlık değil, sadece ikiyüzlülük
üretir" diyen Aldemir, Müslümanların en güçlü olduğu dönemlerin en fazla özgürlüklerin
sunulduğu dönemler olduğunu belirtti.
Türkiye ve İslam dünyasında yapısal krizler yaşandığını ve bunu aşmak için yapısal
yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Aldemir, en önemli sorunların başında entelektüel
çölleşmenin geldiğini söyledi.
Aldemir şunları belirtti:
"Bu fetret döneminde en iyilerimiz, kendimiz gibi düşünen insanlar yetiştirme ve arama
çabasına girdi. Bu durum doğru bir yaklaşım olamaz. Yaşadığımız kriz içerisinde öğrenmeyi
de başarmalıyız. Biz, sonuçla değil süreçle mükellefiz. Türkiye, İslam dünyası ile birlikte bir
çıkış üretmek zorunda. Bu manada siyasi irade bizlerin çabasıyla oluşan iklimde yönünü
çizer. Biz sivil toplum örgütleri olarak bu misyonun farkında olmalıyız. Çalışmalarımızla bu
ülkeyi kışa veya bahara çevirebiliriz."
İslam dünyasındaki şiddet sarmalı, kadın sorunu, emek sömürüsü, ırk ayırımı, özgürlük açığı
üzerine yeniden kafa yorma zamanı olduğunu belirten Aldemir, "Zaman, yeryüzünü yeniden
bir selam yurduna, bir barış adasına, bir esenlik vadisine dönüştürme zamanıdır" diye
konuştu.
Aldemir, Türkiye ve İslam dünyasında birlik ve beraberliği pekiştirecek çalışmalar içinde
olmak gerektiğini sözlerine ekledi.
Programa, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Adıyaman Milletvekili
Murtaza Yetiş, İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz
Çakmak, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Ekici, Muş Alparslan Üniversitesi
Eğitim Fak. Dekanı Ekrem Atalan, İMH Başkanı Mehmet Güney, İst. Ün. İlahiyat Fak. Kelam
Anabilim Başk. Ömer Aydın, SDP Başkanı Ayhan Ogan, Arif Altunbaş, Salih Akverdi, İnönü
Ün. Öğr. Üy. Prof. Dr. İbrahim Gezer, Üsküdar Bel. Başkan Yard. Sami Er, Arapkir Belediye
Başk. Haluk Cömertoğlu, Mardin Artuklu Ün. İlahiyat Fak. Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Ağırakça, Av. Cüneyt Toraman, Eyüp Bel. Baş. Yard. A. Turan Koçer, Haber10 Genel Yayın
Yönetmeni Hikmet Gök, Yazar Ömer Altaş, Hikmet Vakfı Başkanı Yunus Tüzgen,
Platformun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan ve Kurul üyeleri, Platforma üye
dernek başkanları, ülkemizin dört bir yanından gelen Platform delegeleri ve yüzlerce misafir
katıldı.
Anadolu Platformu Nedir?
İnsanlığın ortaya koyduğu tüm birikimi analiz ederek ve mücadelesini sürekli yenilenerek
devam ettiren Anadolu Platformu tüm insanlığa, özelde ise İslam dünyasına ve Türkiye'de
yaşayan insanlara çeşitli alanlarda hizmetler sunmaktadır.
İslam dünyasının ve insanlığın birikimlerinden yola çıkarak uyguladığı örgütlenme modeli ile
dinamik bir yapıya sahip olan Platform, bünyesinde oluşturduğu komisyonlarla geniş katılımlı
ve sürekli yenilenen bir yönetim mekanizmasına sahiptir.

Adalet, özgürlük, hikmet, ibadet, dayanışma, ahlak, istişare, kardeşlik, ümmet, düşünce gibi
kavram ve olguları önemseyen bir düşünce ve tasavvur dünyasına sahip olan Anadolu
Platformu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu ideal için müstakil çalışmalar yapan, birbirini
tanımak, tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla bir araya gelen kuruluşlardan oluşan bir
çatı kuruluştur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7132.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Esder: Bacıyan-I Rum Ruhunu Yaşatmalıyız
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği(ESDER) sosyal ve kültürel etkinliklerine ara vermeksizin
devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü’nde panel, ardından Ulus Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nde ise şed kuşanma ekibinin geleneksel şed kuşanma gösterisi izleyenlerin beğenisine
sunuldu.
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ESDER’in yürüttüğü, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından finanse edilen “Ahilik
Kültürü ve Girişimcilik Eğitimi” projesi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Bacıyan-ı Rum(Anadolu Bacıları) isimli panelde dünden bugüne Osmanlı Coğrafyasında
Anadolu Kadınının yurt savunmasındaki rolü masaya yatırıldı. Etkinliğin ilk ayağı Yunus
Emre Enstitüsü konferans salonunda bu konuya ilgi duyan genci yaşlısı geniş katılımın
sağlandığı dinleyiciler huzurunda yapıldı. Panelin moderatörlüğünü AK Parti Kadın kolları
başkan yardımcısı dış ilişkiler sorumlusu Selva ÇAM yaparken diğer konuşmacıları ise,
Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Oya Akgönenç, AK Parti Kahramanmaraş
Milletvekili Sevde BAYAZIT KAÇAR, Araştırmacı-Yazar Saffet ATAK, ESDER Genel
Başkanı Mahmut ÇELİKUS ve Yönetim kurulu üyeleri ile Yunus Emre Enstitüsü Başkan
yardımcılarından Prof. Dr. Şeref ATEŞ ve Yrd. Doç Dr. Ebubekir CEYLAN oldu.
Panelin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Prof. Dr. Şeref Ateş, panelin herkes için faydalı
geçmesi temennisinde bulunup tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. “Bu
Teşkilâtın özellikle İslamlaştırma çalışmalarına aktif olarak katılması ve asker Teşkilatında
kilit roller üstlenmesiyle, modern anlamda bir ''sivil inisiyatif örgütünün'' belki de en sağlam
örneklerinden birini teşkil ediyor” açıklamasında bulundu.
ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus ise panele geçmeden önce katılımcılara bu panelin
önemini anlattı, ardından Bacıyan-ı Rum’un tarihinden özetle bahsetti. “Anadolu Bacıları
sosyal alanda, yetim ve kimsesiz genç kızları himayeleri altına almış, onların eğitimlerinden
evlenip ev bark sahibi olmalarına kadar sorumluluk almışlar,kimsesiz ihtiyar kadınların
bakımlarını üstlenmişlerdir. Bacıyan-ı Rum teşkilatı mensupları kültürel ve ahlaki alanda da
yardımseverliğin, konukseverliğin, doğruluk ve merhametliliğin gelişmesinde çok önemli rol
oynamışlardır. Ahilik örgütünün erkek üyeleri" Eline, beline, diline sahip ol" temel felsefesine
sahip iken, Anadolu Bacıları da" Eşine,işine,aşına sahip ol" ilkesini yaşamış ve yaşatmışlardır.

Eşine, işine ve aşına sahip çık!
Panelistler, Bacıyan-ı Rum teşkilatının özünün Anadolu Bacılarının yurt savunmasında
eşlerinin yanında mücadele etmesi ve gerektiğinde kültürde, sanatta, edebiyatta, sosyal ve
ekonomik alanda kalkındırıp geliştirmesi için teşkilatlanmış bir yapı olduğuna vurgu yaptı.
“Anadolu kadınlar birliği olan Bacıyan-ı Rum kadınlar arasındaki yardımseverliğin,
konukseverliğin, doğruluğun ve merhametin gelişmesine katkı sağladığı gibi Türk dilini, Türk
kültürünü ve İslam anlayışını kadınlar arasında yaygınlaştırmasını hızlandırmıştır. Ahilik
Teşkilatının erkek üyelerinin oluşturduğu eline, beline, diline sahip ol prensibi, yani buradan
anladığımız, hırsızlık etme, başkasının namusuna göz dikme ve başkasının hakkında kötü
konuşma. Aynı şekilde paralel bir teşkilat olan Bacıyan-ı Rum Teşkilatının hanımlarının ise
düstur edindiği konu, Eşine, işine ve aşına dikkat et konusu. Eşine yardım et onu evine bağla,
işine ve geçimine dikkat et prensibini vurguluyor.”
Bacıyan ruhunu yaşatmalıyız
Panelde Bacıyan- Rum kültürünün geçmişten günümüze önemini kaybetmeden geldiğine
dikkat çeken panelistler, “Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, Türk unsurların ne türden
fedakarlıklar yaptıkları ve nasıl insanüstü bir gayret sarf ettikleri, bu günden bakılınca daha da
netlik kazanıyor. Anadolu'nun yeniden İslamlaşması ve Türkleşmesi için çaba sarf eden pek
çok Teşkilâtın içinde biri var ki, bir yönüyle benzerlerinden kesin olarak ayrılıyor; Bacıyan-ı
Rum. Fatma Bacı isminde ve Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerine yakınlığı ile bilinen tasavvuf ehli
bir kadının önderliğinde kurulan bu kadın Teşkilâtı, özellikle İslamlaştırma çalışmalarına aktif
olarak katılması ve asker Teşkilâtında kilit roller üstlenmesiyle, modem anlamda bir ''sivil
inisiyatif örgütünün'' belki de en sağlam örneklerinden birini teşkil ediyor. Bacıyan-ı Rum,
Anadolu'da faaliyet gösterirken o dönem Avrupa'sının, kadınlarını engizisyon
mahkemelerinde susturmayı marifet zannetmesi de ayrıca şayan-ı dikkattir” açıklamalarında
bulundu.
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ESNAF VE SANATKARLIK ANLATILDI
Yunus Emre Enstitüsü’ndeki panelin ardından konuklar, Ulus Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesindeki Ahilik Festivaline geçti. Burada okul öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı
sanatkarlık ve esnafı temsil eden çeşitli meslekler, maniler eşliğinde tiyatro havasında
izleyicilere sunuldu.
Buradaki festivale ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus ve yönetim kurulu üyeleri aileleri,
Milli Eğitim Bakanlığı Şube müdürü Ahmet Pala, Yunus Emre Enstitüsü’nden Şeref Ateş ve
Ebubekir Ceylan, Okul müdürü Sıdıka Başbuğa ile okuldaki öğretmenler katıldı.
ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus yaptığı konuşmada, festivalde öğrencilere, geçmişten
günümüze sanatkarlığın önemi, meslek sahibi olmanın bilgi ve tecrübeden ziyade işini
severek yapmaktan ve ahlaklı olmaktan geçtiğini önemle vurguladı.
ESDER şed kuşatma ekibinin kalfalıktan ustalığa geçişi temsil eden oyunu özellikle
öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Ardından konuklara Ahi pilavı, ayran, helva, Ahilik
nasihati, şeker ikramında bulunuldu.
Katkı ve katılımlarından dolayı Okul müdürü Sıdıka Başbuğa ile Durak lolantası sahibi Ömer
Durak’a plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7134.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Yüzyılın Çerkes Göçü (2)
“Çarlık Rusya döneminde Kafkas topluluklarına karşı uygulanan baskı, katletme ve
asimilasyon politikaları karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanlar için
Halifelik makamının bulunduğu ve Müslümanlar için bir sığınak konumunda bulunan
Osmanlı Devleti’ne göç etmekten başka çare kalmamıştı.”
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Kafkasya efsanelere konu olmuş bir bölgedir. Yunanlılar’ın destanı olan Argonat’da geçen ve
Argonotların aradığı altın postun bulunduğu yerdir aynı zamanda. Ayrıca İslamiyet’te ve
Hıristiyanlıkta zikredilen yecüc ve mecüclerin Ortadoğu coğrafyasını istilasını önleyen Büyük
İskender bunu Kafkasya’da bulunan Demirkapı’yı tutarak engellemiştir.
“Osmanlı askerleri tıpkı Ferah Ali Paşa gibi Çerkes kızlarıyla evlenmiş ve Çerkes
ailelere bizzat kendi kızları İslamı anlatmaya başlamıştır.”
Ferah Ali Paşa’nın kimliği hakkında bilgi verir misiniz hocam?
Ferah Ali Paşa Kafkasya’nın çok önemli merkezlerinden olan Anapa’yı kuran kişi olup aynı
zamanda bölgede İslamiyet’in kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlamıştır. Ferah Ali Paşa
bölgedeki faaliyetlerinde halkı önemseyen, halkla yaptığı istişarelerle onlara değer verdiğini
gösteren bir yönetici olarak halk tarafından sevilmeye başlanmıştır. Öncelikle halkın gönlünü
kazanan Ferah Ali Paşa ardından halka İslamiyet’in faziletlerini anlatmış, Osmanlı askerleri
tıpkı Ferah Ali Paşa gibi Çerkes kızlarıyla evlenmiş ve Çerkes ailelere bizzat kendi kızları
İslamı anlatmaya başlamıştır. Soğucak camilerinin minarelerinden duyulan ezan ve cami
içinde kılınan namaz, dışarıdan bölgeye gelen Çerkeslerin İslama ilgisini artırmış, Ferah Ali
Paşa’nın İstanbul medreselerinden getirttiği âlimler bölge halkına İslamı, gaza ve cihadın
önemini anlatmıştır. Bölgede çocuklara verilen hayvan isimlerinin terk edilerek yerine İslami
isimlerin verilmesi telkin edilmiş olup tüm bu faaliyetler Kuzey Kafkasya’nın
İslamlaşmasında çok etkili olmuştur.Ferah Ali Paşa gelmeden önce bölgede görülen Kodoş ve
Tıgalk gibi ağaçları kutsama uygulamalarına Paşa’nın faaliyetleri sayesinde son verilmiş yine
evlilikte adet olarak uygulana gelen kız kaçırma adetlerinde değişiklikler olarak imam nikâhı
uygulaması yaygınlık kazanmaya başlamıştır
Kafkasya’dan Anadolu’ya yapılan göçlerin sebepleri nelerdir?
Birinci faktör kuşkusuz Osmanlı Rus Savaşlarıdır. Özellikle 19. Yüzyılda sayısı artan ve
genellikle Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanan Osmanlı Rus savaşlarında bölge halkı
var güçleriyle Osmanlı Devleti’ne destek oluşlar ve savaşların sonunda yaşanan yenilgiler
akabinde Rusya bunun bedelini sadece Osmanlı’ya değil bölge halkına da ödetmiştir.
İkinci olarak iktisadi sebepler gelmektedir. Rusya tarihindeki en önemli çarlardan biri olan II.
Katerina’nın Rusya’yı bir dünya imparatorluğuna dönüştürme politikasında Rusya’nın
Avrupa’nın zahire ve hububat ambarı haline dönüştürülmesi hedefi de önemli bir yer işgal
ediyordu. Rusya’nın Avrupa’nın zahire ambarına dönüştürülmesinde Kırım, Kuban, Özi ve
Taman gibi hububat tarımına elverişli verimli bölgelerin Rusya hâkimiyeti altına alınması
oldukça önemli ve gerekliydi.
Üçüncü olarak da Çarlık Rusya döneminde Kafkas topluluklarına karşı uygulanan baskı,
katletme ve asimilasyon politikaları karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan

insanlar için Halifelik makamının bulunduğu ve Müslümanlar için bir sığınak konumunda
bulunan Osmanlı Devleti’ne göç etmekten başka çare kalmamıştı.
“Kuzey-Batı Kafkasya havalisinde sayıları 1 milyonu bulan Çerkeslerin göçlerden sonra
nüfuslarının 100 binlere düşmesi, yine aynı şekilde Abhazların 300 binlerden 50 binlere
gerilemesi, hatta Ubıh nüfusunun tamamen istatistiklerden silinmesi teyit etmektedir.”
Göçlerin Genel özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kafkasya bölgesinden Osmanlı Devletine yönelik yapılan göçlerin sayıları kaynaklara göre
farklılık göstermekle birlikte bu sayılar Rus kaynaklarında genellikle az gösterilmektedir.
Osmanlı kaynakları ve Avrupalı yazarların eserlerinde bu sayı sağ olarak Osmanlı ülkesine
gelerek yerleşen ve yerleştikleri kayıt altına alınanlar için 1.5 milyon kişi olup yolculuk
esnasında ölenler ve kayıt altına alınmayanlar da bu sayıya eklenince göçmen sayısının 2
milyonu bulacağı ifade edilmektedir.Kafkasya’dan Osmanlı ülkesine yapılan göçlerin ne
kadar büyük boyutlu ve bölgedeki yerli ve çoğunluğu Müslüman unsurlar üzerinde oldukça
tahripkâr etkileri olan bir vakıa olduğunu, büyük göçler öncesinde Kuzey-Batı Kafkasya
havalisinde sayıları 1 milyonu bulan Çerkeslerin göçlerden sonra nüfuslarının 100 binlere
düşmesi, yine aynı şekilde Abhazların 300 binlerden 50 binlere gerilemesi, hatta Ubıh
nüfusunun tamamen istatistiklerden silinmesi teyit etmektedir.
Bu kadar büyük çaplı kitlesel göç hareketlerinde ölüm oranlarının da yüksek olması
beklenir. Kafkas göçlerinde ölüm oranları ne boyutlardadır?
Bu göçmenlerin zorlu göç yolculuğunda ulaşım araçlarının yetersizliği ile hava koşullarının
olumsuz etkisi ve çok hızlı yayılan salgın hastalıklar dolayısıyla 600-800 bin civarında önemli
bir kısmı hayatını kaybetmiştir
Kafkasya Muhacirleri Osmanlı ülkesine hangi yollarla ve nasıl geldiler?
Batı Kafkasya sahillerinde uzun bekleyişlerin ardından Çerkes muhacirlerin bir kısmı deniz
yoluyla Karadeniz’deki Anapa, Sohum, Batum gibi limanlardan Rus, Osmanlı ve İngiliz
gemilerine gemilerin taşıma kapasitelerinin çok üstünde bindirilerek, Osmanlı limanlarına
yani Trabzon, Samsun, Varna, Köstence, İstanbul ve Ege kıyılarına geldiler.
Bu uzun ve zorlu yolculuklar esnasında çekilen sıkıntılar hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Çerkeslerin Osmanlı ülkesine yelken açacakları limanlara inişleri esnasında Rus askerlerinin
taciz ve hakaretleri ile Kosakların yağma ve saldırılarına uğramaları hadiseleri yoğun bir
şekilde yaşanmıştır. Göçlerin denizden yani Karadeniz üzerinden meydana gelenlerinde,
Rusya hükümetinin göçmenler için tahsis ettiği gemiler yahut kayıkların eski, kullanılması
sakıncalı durumda olmaları ve bunların yolculuk esnasında batması ve binlerce insanın
Karadenizin karanlık sularında terk-i dünya eylemeleri vakıaları yaşanmaktaydıGöçmenler
zaten uzun süren ve oldukça yorucu yolculuklar esnasında yeterli miktarda yiyecek bulma
imkânları da olmadığı ve açlığın etkisiyle vücut dirençlerinin iyiden iyiye zayıflamasının
etkisiyle göçlerin yoğun yaşandığı 1860’larda salgın hastalıklarında artışıyla paralel bu
hastalıklara yakalanan ve hayatını kaybeden insan sayısı ve oranı normal dönemlerden çok
daha fazlaydı. Salgın hastalıklar dolayısıyla ölümlerin çok artması üzerine özellikle deniz
yoluyla gemilerle Osmanlıya gelen göçmenlerin beraber yola çıktıkları yakınları, arkadaşları
hatta akrabalarının hastalanması halinde onunla ilgilenmek bütün gemi yolcusu için intihar
anlamına geleceği için derhal o hasta denize atılmıştır.Göçmenlerin çok az bir kısmının
kıyafetleri iyi sayılabilecek durumdayken büyük kısmının halleri perişan denebilecek şekilde
olup göçmenlerin yiyecek ihtiyaçlarını hakkıyla karşılamaları da çoğu zaman mümkün
olmamaktadır.
Söyleşi: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7135.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Barış Sürecine Sabotaj
Gündeme dair basın açıklamasında bulunan MAZLUMDER Kayseri Şubesi; PKK’nın kız
erkek 18 yaş altı gençleri ve kamu görevlilerini dağa kaçırmasının ve uzun süre alıkoymasının
Türkiye toplumunun derin bir nefes almasına sebep olan barış ve çatışmasızlık sürecine büyük
bir darbe ve sabotaj olduğunu söyledi.
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi, gündeme dair yaptığı basın açıklamasında Soma faciası
sonrasında ortaya çıkan provokasyonlar, PKK tarafından kaçırılan çocuklar ve 27 Mayıs 1960
darbesi olayları ile ilgili görüşlerini bildirdi. MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin yönetim
binasında gerçekleşen basın toplantısında “2 yıla yakın bir süredir devam eden barış süreci ve
çatışmasızlık ortamı tüm ülkede memnuniyetle karşılandı, hüsnü kabul gördü. Asker ve PKK
tarafında ölümlerin olmaması, Türkiye insanının yüreğine su serpti.
Son günlerde PKK’nın uygulamaya koyduğu kız erkek 18 yaş altı gençleri gerek piknik
gezilerinde gerekse Abdullah Öcalan’ın doğum günü programlarında dağa götürmesi, bazı
bölgelerde yol keserek yolculuk yapan kamu görevlilerini dağa kaçırması ve uzun süre
alıkoyması, Türkiye toplumunun derin bir nefes almasına sebep olan barış ve çatışmasızlık
sürecine büyük bir darbe ve sabotajdır” açıklamasında bulunuldu
“Aklıselim hareket etmeye davet ediyoruz”
Diyarbakır Lice’den başlayıp Bitlis Hizan, ardından Diyarbakır ve Adana’da PKK tarafından
dağa götürülen küçük yaştaki gençlerin ailelerinin önce Lice’de daha sonra Hizan’da son
olarakta Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak çocuklarının salıverilmesi
için oturma eylemi başlattıkları ve PKK’ya çağrıda bulundukları hatırlatılan açıklamada;
“Aileler devlet idarecilerinden, HDP’den, MAZLUMDER ve İHD gibi insan hakları
kuruluşlarından da yardım talebinde bulundular.
MAZLUMDER olarak! 18 yaşına gelmemiş, çocuk yaşta hiçbir insanın ailesinden koparılarak
dağa kaçırılmasını, farklı amaçlar için kullanılmasını toplum vicdanına, uluslararası hukuka
ve inanç değerlerine asla uymayan, kabul edilemez davranışlar olarak görüyor; ülkemizde
devam eden barış süreci ve çatışmasızlık ortamına bir darbe ve sabotaj olarak değerlendiriyor,
kaçırılan çocukların bir an önce ailelerine kavuşmaları ve anaların gözyaşlarının dindirilmesi
için başta HDP olmak üzere tüm tarafları aklıselim ile hareket etmeye davet ediyoruz.”
Korku salma hak arama yolu olamaz
MAZLUMDER açıklamasının devamında Soma faciası sonrasında yaşanan provokasyonlara
ve 27 Mayıs 1960 darbesine yer verdi; “Son günlerde Soma’da yaşanan ve 301
vatandaşımızın hayatına mâl olan kömür madeni faciasını bahane ederek ortaya çıkan, daha
sonra farklı grupların çatışmalarına dönüşen, özellikle ortaöğretim gençliğinin daha çok
katılımının görüldüğü taşlı, sopalı, monotoflu gösterilerde İstanbul başta olmak üzere birçok
ilde güvenlik güçleri ve göstericilerden ölenler ve yaralananlar oldu. Meydanlar ve sokaklar
insanların korkudan giremediği mekanlar haline geldi.
MAZLUMDER olarak şiddetin, terör ve korku salmanın asla hak arama ve çözüm yolu
olmadığına inanıyor, itiraz ve taleplerin şiddete bulaşmadan hukuki yollar ile dile

getirilmesinin doğru olacağını düşünüyor, çatışmalarda hayatını kaybedenlere rahmet,
yakınlarına başsağlığı diliyor, güvenlik güçlerini ve eylemcileri aklıselime davet ediyoruz.

27 Mayıs milletin katlidir
Bugün 27 Mayıs 1960 kanlı askeri darbenin yıl dönümüdür. 27 Mayıs 1960 kanlı askeri darbe
ile 10 yıllık millet iktidarı katledilmiş, anayasa, TBMM ve hükümet ortadan kaldırılmış, eli
kanlı darbe iktidarının kurduğu Yassıada mahkemelerinde 1950’den beri 10 yıldır milletten
aldığı destekle ülkeyi idare eden Başbakan Adnan MENDERES, bakanlardan Fatin Rüştü
ZORLU ve Hasan POLATKAN hukuksuz ve düzmece yargılamalar sonucu idam edilmiş,
millet iradesi ayaklar altına alınarak ortadan kaldırılmıştır.
MAZLUMDER olarak, 27 Mayıs 1960 kanlı darbesinin yıldönümünde! Hukuksuz ve
acımasızca idam edilen dönemin Başbakan’ı Adnan MENDERES ve arkadaşlarını rahmetle
anıyor, dönemin tüm mağdurlarının itibarlarının iadesi ve darbecilerin ölenlerinin gıyapında,
sağ olanların adalet önüne çıkarılarak yargılanması ve millete yaptıkları zulüm ve haksızlığın
hesabının sorulması için Adalet Bakanlığını, tüm siyasi partileri ve TBMM’yi göreve davet
ediyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7136.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Ağırnas, İldem Ve Gesi Bölgelerinde Emlak
Servisi Veznesi Açıldı
Emlak vergisinin ilk taksitinin yatırma süresinin 31 Mayıs 2014 günü son bulacağını
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun nüfusa sahip olan
Ağırnas, İldem ve Gesi Bölgelerinde emlak servisi veznesi açtıklarını...
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Emlak vergisinin ilk taksitinin yatırma süresinin 31 Mayıs 2014 günü son bulacağını
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun nüfusa sahip olan
Ağırnas, İldem ve Gesi Bölgelerinde emlak servisi veznesi açtıklarını söyledi.
Amaçlarının vatandaşın mağdur olmadan vergilerini rahatça yatırabilmelerini sağlamak
olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Emlak Müdürlüğü servisinin saat
19.00‘a kadar açık olduğunu ve hizmet verdiğini kaydetti.
Vergi mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için uyarıda bulunan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, vergi ödemelerde her türlü kolaylığın sağlandığını kredi kartı, internetten vergi
ödeme isterler ise 412228 posta hesabından borçlarını yatırabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7137.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Kayseri'de 2 Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kayseri'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.İlk kaza, Osman Kavuncu
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z. yönetiminde ki 06 AT 4437
plakalı araç ile K.Y. yönetiminde ki 38 BZ 343 plakalı araç çarpıştı....
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Kayseri'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z.
yönetiminde ki 06 AT 4437 plakalı araç ile K.Y. yönetiminde ki 38 BZ 343 plakalı araç
çarpıştı. Kazada M.Z., M.Z. ve K. Y. yaralandı. M.Z. ve M.Z. olay yerine gelen ambulans ile
Kayseri Memorial Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınırken, K.Y.'de Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meydana gelen ikinci trafik kazasıda Gesi Yolu Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.A.
yönetimindeki 75 AU 538 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan T.A. yaralandı. T.A., olay yerine gelen
ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki kazada da yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazalar ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7138.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Kayseri'de Bisikletli Yaşam Sempozyumu
Başladı
Abadullah Gül Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Kayseri'de Bisikletli Yaşam' sempozyumu
başladı.Abdullah Gül Üniversitesinde düzenlenen sempozyuma, Melikgazi Kaymakamı ve
Vali Yardımcısı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı ve Vali Yardımcısı...
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Abadullah Gül Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Kayseri'de Bisikletli Yaşam' sempozyumu
başladı.

Abdullah Gül Üniversitesinde düzenlenen sempozyuma, Melikgazi Kaymakamı ve Vali
Yardımcısı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya,
Abdullah Gül Üniversitesi adına Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu,
Temiz Enerji Vakfı adına İnşaat Mühendisi Ayla Tutuş ve çok sayıda davetli katıldı.
Sempozyumda açılış konuşması yapan Abdullah Gül Üniversitesi adına Mimarlık Fakültesi
Dekan Vekili Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, programa ev sahipliği yapmaktan dolayı
memnuniyetlerini dile getirdi. Urfalıoğlu ayrıca, düzenlenen sempozyumun faydalı olması
temennisinde bulundu.
Temiz Enerji Vakfı adına konuşan İnşaat Mühendisi Ayla Tutuş ise, "Bu sempozyumun
hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bunlar gerçekten ciddi emek
isteyen işler. Biz Kayseri’de bisikletli yaşam projesine 1 yıl önce başladık. Projemiz ile ilgili
raporlar hazırlıyoruz. Projenin ikinci döneminde ise alan etkinlikleri yaptık. İnşallah bu
etkinliklerimizi ilerleyen zamanlara arttıracağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7139.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Çapa Günlerine Karakimse Köyünde Devam
Edildi
Kayseri Şeker Yöneticileri tarafından geleneksel hale getirilen ve çiftçi ile pancar tarlasında
buluşma günleri olarak görülen çapa günlerinde sırada Karakimse köyü vardı.Karakimse
Köyünden Şükrü Yaylacı'nın pancar tarlasında çapa...
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Kayseri Şeker Yöneticileri tarafından geleneksel hale getirilen ve çiftçi ile pancar tarlasında
buluşma günleri olarak görülen çapa günlerinde sırada Karakimse köyü vardı.
Karakimse Köyünden Şükrü Yaylacı'nın pancar tarlasında çapa törenine katılan Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim kurulu üyelerinin köye
varışlarında tarla sahibi tarafından adak koyun kesildi. Başkan Hüseyin Akay, kesilen
kurbanın olduğu gibi eğitim kurumlarına verilmesini sağladı.
Karakimse köyündeki Çapa günü törenine Karakimse köylülerinin yanı sıra komşu köylerden
Kalkancık, Yukarı Hasinli, Düver ve Elmalı köylerinden de katılım olduğu görüldü.
Köylülerle pancar tarlasında çapa yapan Başkan Hüseyin Akay ve yöneticiler, köylülerden
çapa dışında elle çapalama nasıl yapıldığı konusunda da bilgi aldılar. Köylülerden Şükrü Anık
(74) eliyle nasıl çapa yaptığını anlattı. Şükrü Anık ayrıca, köylerinin tarlalarında taş çok
olduğunu belirterek, ''Biz tarlamızda taş olmasından memnunuz'' dedi ve 'Tarlayı taşlı yerden,
kızı kardaşlı yerden alacaksın' atasözünü hatırlatarak, ''Biz de tarlamızı alırken taşlı olmasını
tercih ederiz'' dedi.
Gençliğinde yaptığı kazada kolunu kaybeden pancar çiftçisi Fatih Şahin de engelli olmasının
pancar tarımı ile uğraşmasına herhangi bir engel olmadığını belirtti.

Pancar Çiftçisi Hasan Kılıç da 100 dekar pancar ekiminden yaklaşık 700 ton pancar elde
ettiğini belirtti.
Karakimse köyündeki “Çapa Günü”ne Kayseri Pancar Kooperatifi, Yönetim Kurulu
üyelerinden Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, İlhan Argun,Harun Halıcı, Abdulkadir
Güneş, Niğmetullah Sevim, Şeker Genel Müdürü Levent Benli ve Ziraat Müdürleri ile
Kayseri Pancar Merkez Müdürlüğü yetkilileri de katıldılar.
Karakimse köyündeki Çapa günü etkinliğinde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı açıklamada; ''Çeşitli vesilelerle pancar ekicilerimizle
bir araya geliyoruz ve karşılaşılan bir sorun ya da ürün hastalığı varsa yerinde çözüm
üretmeye çalışıyoruz'' dedi.
Başkan Akay ayrıca gelen sorular üzerine 2017 yılında Kotaların kaldırılmasının Pancar
çiftçisine nasıl yansıyacağı ve şimdiden alınması gereken tedbirleri, arazi toplulaştırması,
kooperatifleşme ve gelir dağılımındaki eşitsizlik konularında da bilgiler aktardı.
Köylülerin ikramları sonrasında yapılan dualar ile Karakimse köyü çapa günü sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7140.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Bünyanda Satranç Turnuvası Düzenledi
Bünyan ilçesinde ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerine planlı hareket etmek, süratli, doğru
ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olmak, kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden
yararlanmak amacıyla Bünyan Kaymakamlığınca hazırlanan...
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Bünyan ilçesinde ilk ve ortaöğretim okulu öğrencilerine planlı hareket etmek, süratli, doğru
ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olmak, kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden
yararlanmak amacıyla Bünyan Kaymakamlığınca hazırlanan “Satranç turnuvası” ilçe
meydanında öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.
Bünyan’da vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan satranç turnuvasına ilçenin sivil toplum
kuruluşları ve çeşitli kurum yöneticileri katıldı. Kurallara uymayı, dostça oynamayı,
kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı benimseyen öğrenciler farklı okullardan
öğrenci arkadaşları ile tanışma fırsatı da buldu. İlk ve ortaöğretim olmak üzere iki farklı
kategoride gerçekleşen turnuvada dereceye girenlere Türk zeka ve strateji oyunu olan
Mangala oyunu hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7141.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Erü’de Melanom Duyarlılığı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde Melanom Haftası nedeniyle, ücretsiz ben
taraması yapıldı.Yapılan tarama hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Demet Kartal,
“Bölümümüz olarak tüm hocalarımız ve asistanlarımız ile birlikte...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde Melanom Haftası nedeniyle, ücretsiz ben
taraması yapıldı.
Yapılan tarama hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Demet Kartal, “Bölümümüz olarak tüm
hocalarımız ve asistanlarımız ile birlikte hastalarımıza ücretsiz ben muayenelerini yaptık.
Amacımız burada hem hastalarımız bilgilendirmek hem de klinik olarak tam tespit
edilememiş vakalar varsa tespit edebilmektir. Bugün yaklaşık 50 hastamızı tedavi ettik. Biz
geçen yılda aynı haftayı bölüm olarak değerlendirmiştik. Orada da yine daha önce tanı
almayan hastalar tespit etmiştik. Etkinliği olan bir gündü. Bugün de aynı şekilde hastalarımızı
bilgilendirmek istiyoruz” dedi.
Melanom hakkında da bilgiler veren Kartal, “Çünkü melanom gerçekten görülme oranı çok
yüksek olmasa da ölüm riski yüksek olan kanser türlerinden bir tanesidir. Bu hafta nedeniyle
hastalarımızı bilgilendirmek amaçlı tüm bölüm olarak bugün tüm saatimizi hastalarımıza
ücretsiz muayeneye ayırdık” ifadelerini kullandı.
“MELANOM NEDİR?”
Cilde rengini veren melanositlerden kaynaklanan bir cilt tümörüdür. Melanositler, cilde
rengini veren melanin pigmentini yaparlar. Güneş ışığına daha fazla maruz kaldıkça daha
fazla melanin pigmenti üretilir ve cilt rengi koyulaşır. Melanoma bazal hücreli ve yassı
hücreli kanserlerden daha agresif seyreder. Melanoma erken evrelerde tedaviyle şifa bulabilir,
ancak erken evrede yakalanmazsa yayılma eğilimindedir. Melanoma diğer cilt kanserlerine
göre nadir ama daha ciddi seyirlidir. Melanoma cilt kanserlerinin yüzde 5’i oluşturmasına
rağmen en fazla ölüme neden olan cilt kanseridir. Melanoma erkeklerde omuz ve kalçalarda
veya baş ve boyunda görülürken, kadınlarda kol ve bacaklarda daha sık görülür.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7142.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

"böbrek Kisti İhmal Edilmemeli"
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, böbrek kistinin
ilerlemiş evrelerinde polikistik böbrek hastalığına dönüşerek böbrek yetmezliğine neden
olduğunu söyledi.Böbreklerde oluşan kistleri, ‘içi su dolu kesecikleri’...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, böbrek kistinin
ilerlemiş evrelerinde polikistik böbrek hastalığına dönüşerek böbrek yetmezliğine neden
olduğunu söyledi.
Böbreklerde oluşan kistleri, ‘içi su dolu kesecikleri’ biçiminde tanımlayan Op. Dr. Emin
Öztürk, “İki tür kist var. Birinci tür kist çok tehlikeli değildir ama üzüm salkımı şeklindeki
polikistik böbrek kisti dediğimiz tür tehlikelidir ve böbrek yetmezliğine neden olur” dedi.
Birinci tür tek başına görülen kistlerin 6 santimetreden küçük olduğunda tehlikesiz olduğunu
belirten Op. Dr. Emin Öztürk, böbrek kistinin belirti vermediğini, herhangi bir nedenle
yapılan ultrasonda tesadüfen ortaya çıktığını söyledi. Op. Dr. Emin Öztürk, “Toplumda en
fazla 40 yaşın üzerinde ve genelde erkeklerde görülen bu kistlerin 6 santimetreye kadar olanı
iyi huyludur ve hastalarımızda genelde iyi huylu kist görülür ancak iyi huylu da olsa
büyümesi ihtimaline karşı hastaları 6 ayda bir kontrole çağırırız çünkü kist 6 santimetreyi
geçerse böbrek kanalına baskı yapar ve idrarın dışarı atılmasına engel olabilir. Büyümeyi
engelleyecek bir ilaç yok. Büyüme oranı çok düşüktür, böbrek kisti olan her 100 hastanın
ancak yüzde 10’unda bu büyüme görülür” diye konuştu.
"DAHA ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR"
Böbrek kistlerinin, tehlikeli olan ve böbrek içerisinde üzüm salkımı görünümündeki polikistik
böbrek kistine dönüşebileceğini kaydeden Op. Dr. Emin Öztürk, “Hem yetişkin hem de çocuk
grubunda görülüyor. Nadir de olsa tek bir tane böbrek kisti polikistik böbrek hastalığına
dönüşebiliyor ama çoğunlukla hasta bize zaten polikistik böbrek hastası olmuş biçimde
geliyor. Bunun da nedenleri ve tedavi yöntemi yok, tek nedeni genetik. Erişkin tipte 40’lı
yaşlardan dolayı ortaya çıkıyor. Yine erkeklerde fazla görülüyor” şeklinde konuştu.
TEDAVİSİ BULUNAMADIĞI İÇİN KONTROL ŞART
Her iki böbrek kisti türünün de tedavisi olmadığını vurgulayan Op. Dr. Emin Öztürk,
hastalığın toplumda, 40 yaşından sonra yüzde 30, 50 yaşından sonra yüzde 40 ve 60 yaşından
sonra da yüzde 60 civarında görüldüğünü dile getirdi.
Op. Dr. Emin Öztürk, özellikle ailelerinde böbrek kisti hikayesi bulunanlara, “Ailelerinde
böbrek kisti olan kişiler mutlaka kontrolü önemsemeliler ama ailelerinde, özellikle anne
babalarında polikistik böbrek kisti olanlara ise şiddetle kontrolü tavsiye ediyoruz çünkü
polikistik böbrek hastalığı genetik olarak geçiş yapıyor. Aksi takdirde hastalar geldiğinde iş
işten geçmiş oluyor” önerisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7143.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Başkan Çelik'ten Gençlik Projelerine Destek
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gençlerin öncülük ettiği ve toplum yararına olan
bütün faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.Erciyes Üniversitesi Bilişim
Kulübü, Milli Türk Talebe Birliği ve Anadolu Gençlik...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gençlerin öncülük ettiği ve toplum yararına olan
bütün faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.
Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü, Milli Türk Talebe Birliği ve Anadolu Gençlik Derneği
üyelerini ayrı ayrı kabul eden Başkan Mustafa Çelik öğrencilere, gençlere yönelik
hazırladıkları projeleri anlattı.
Seçim sürecinde açıkladıkları Otomobil Sporları ve Gençlik Merkezi projesinin yapımıyla
ilgili olarak son aşamaya geldiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Otomobil Sporları ve
Gençlik Merkeziyle ilgili tespit çalışmalarını tamamladık, gelinen noktada yer temini için
çalışıyoruz. Bu konuyu uluslararası çalışan proje firmalarıyla birlikte projelendirecek ve
akredite olmuş bir kuruluşa da onaylattıracağız. Oluşturulacak bu merkezde; İlk, orta, lise ve
üniversite öğrencilerinin ayrı ayrı pistlerde güvenli sürüş teknikleri eğitimi almalarını
sağlayacak, güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitimler vererek şehrin çeşitli noktalarında
hızdan kaynaklı tehlikelerin önüne geçmiş olacağız. Hazırlanacak pist, gençlerin hız
tutkusunu giderecek” dedi.
Gençlerin, ihtiyaçları doğrultusunda farklı projeler üretmek durumunda olduklarının altını
çizen Başkan Mustafa Çelik, gençlere yönelik hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan projeleri
bu dönem içerisinde hayata geçireceklerini müjdeleyerek, gençlerin öncülük ettiği ve toplum
yararına olan bütün faaliyetlere destek olacaklarını da sözlerine ekledi.
Ahmet Yasir Danacı isimli bir öğrenci gençlere yönelik projelerle Başkan Mustafa Çelik’i
genç düşünen bir yönetici olarak gördüklerine dikkat çekerek, "Sadece genç değil, genç
düşünecek yöneticilere ihtiyacımız var. Kayseri, metropol bir şehir olmak istiyorsa ufkunu
biraz daha genişletmeli ve genç düşünmeli. Artık üniversiteler şehri olduk. Gençlere daha çok
yatırım yapılması gerekir. Projelerinizi dinledikten sonra bunların gerçekleşebileceğini
gördük. Bu projeler gençler için büyük bir avantaj” şeklinde konuştu.
Başkan Çelik, Milli Türk Talebe Birliği ve Anadolu Gençlik Derneği üyesi öğrencilerden
faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri de Kutlu Doğum Haftası
Etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri Siyer-i Nebi Yarışması'nın 29 Mayıs 2014 Perşembe
günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak ödül törenine Başkan Mustafa Çelik’i davet
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7144.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Avrupa Biyoteknoloji Derneği Başkanlığına
Prof. Dr. Munis Dündar Yeniden Seçildi
Avrupa Biyoteknoloji Derneği Başkanlığına Erciyes Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar yeniden seçildi.İtalya’nın Lecce kentinde 15-18 Mayıs
2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Avrupa Biyoteknoloji...
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Avrupa Biyoteknoloji Derneği Başkanlığına Erciyes Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar yeniden seçildi.İtalya’nın Lecce kentinde 15-18 Mayıs
2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Avrupa Biyoteknoloji Kongresine 45 ülkeden 500’e
yakın bilim adamı katıldı.Avrupa Biyoteknoloji Derneği’nin (EBTNA, European
Biotechnology Thematic Network Association) himayesinde gerçekleştirilen bu yılki
kongresinde derneğin genel kurul toplantısı da yapıldı. Bu toplantıda dernek yönetim kurulu
İtalya, Fransa, Slovakya, İspanya, İngiltere ve Türkiye’deki üyelerden seçildi. Yine aynı
toplantıda Erciyes Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar,
ikinci kez yönetim kurulu ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği Başkanlığına seçildi.Geçen yıl
Bratislava’da gerçekleştirilen kongrede O.R.F. Genetics firmasına verilen “En İyi
Biyoteknoloji Ürünü” ödülü bu sene de sahibini buldu. İspanya merkezli biyoteknoloji firması
BIOPOLIS, çölyak hastaları için geliştirdiği ürün ile ödüle layık görüldü. Ayrıca kongre
boyunca sunulan 300’e yakın poster sunumu ve 80’e yakın sözlü sunum arasından seçilenlere
ödülleri verildi.
TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA İLK 20 ÜLKE ARASINDA YOK
Avrupa Biyoteknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar, Türkiye’nin şu an G20
ülkeleri arasında yer almasına rağmen, biyoteknoloji alanında ilk 20 ülke arasında olmadığını
kaydetti. Prof. Dr. Dündar, “Bugünkü koşullarda biyoteknoloji sektörünün lokomotifi
konumunda bulunan ilaç endüstrisine ülkemizin ayırdığı meblağ 500 - 600 milyon dolar
civarındadır. Biyoteknolojiye ayırdığı miktar ise 3,5 milyar dolar düzeyindedir. Avrupa için
bu miktar 100 milyar dolar, dünya lideri Amerika için ise 600 milyar dolar civarındadır.
Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan ve ülkemiz ile kıyaslanabilir bir ülke olan Brezilya
Biyoteknoloji sektörüne yıllık 18 milyar dolar para harcamaktadır. Türkiye coğrafik olarak
avantajlı bir konuma sahiptir. İlk olarak Avrupa, Asya ve Afrika’nın kavşak bölgesidir.
İkincisi çevresindeki ülkeler gelişmemiş ülkelerden oluşmaktadır. Bu münasebetle
geliştirilecek ürünlerin yukarıda bahsedilen bölgelere dağıtımı milli gelire kısa vadede büyük
katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin coğrafik konumunun bir diğer avantajı da 4 mevsimin
yaşanması ve buna bağlı ortaya çıkan bitki çeşitliliğidir. Doğru stratejilerle ülkemizin coğrafik
özellikleri tarım ve hayvancılık biyoteknolojisi ile birleştirildiğinde gelişim kaçınılmaz
olacaktır. Bizim yapmamız gereken biyoteknoloji Türkiye için gelecek 10 yıllarda en önemli
alternatif sektörlerden biri olmalıdır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7145.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Tınaztepe Sosyal Ve Spor Tesisi İnşaatı
Devam Ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Tınaztepe
Mahallesinde yapımına başlanılan Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesisleri inşaat alanını gezerek
ve incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Tınaztepe
Mahallesinde yapımına başlanılan Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesisleri inşaat alanını gezerek
ve incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ilçe sınırları içerisinde 14 ayrı bölgede sosyal ve spor
tesisi bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bel-Sin Tınaztepe bölgesinde
Organize Sanayi girişinde yer alan 20 bin metrekare açık alanı bulunan arsa üzerinde 6500
metrekare kapalı alanı olan sosyal ve spor tesis inşa ediyoruz. Şu anda çatı kısmında
çalışmalar devam ediyor. Büyük ölçekli ve çok amaçlı bu tesisimiz içerisinde Aerobik salonu,
Sauna, 250 metrekarelik çocuk havuzu, 200 kişilik seyirci tribünü, kafeterya, internet salonu,
bahar evi, engelli eğitim merkezi, meslek edindirme kurs derslikleri, idari odalar, duş ve
tuvalet kabinleri yer almaktadır. Bu tesis ile bölgenin sosyal hareketliliği artacaktır. Her yaş
grubuna hitap eden tesisimiz, sadece Tınaztepe değil komşu mahalle halkına da hizmet
verecektir“ dedi.
Tınaztepe Sosyal ve Spor tesislerin çok büyük bir tesis olduğunu ve her yaş grubuna hitap
edeceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Tınaztepe Mahallesine yaptırılan sosyal ve
spor tesislerin zemin artı 2 katlı, merkezi doğalgaz ısıtmalı olduğunu ve çevresi ile bütünleşen
bir kompleks yapı olarak inşa edildiğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 20 bin metrekare açık alanı bulunan sosyal ve spor tesisin
çevresi çok amaçlı park inşa edildiğini ve açık alan koşu, yürüyüş parkuru, çocuk oyun
aletlerin bulunduğunu çevresi ile bütünleşen tesis ile birlikte bu yıl bölge halkının hizmetine
sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7146.html
Erişim Tarihi: 28.05.2014

Uğurlu'dan İl Emniyet Müdürüne Ziyaret
Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, İl Emniyet Müdürü
İbrahim Kulular'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.İl Müdürü Mehmet Uğurlu ve beraberinde
Şube Müdürü Ahmet Engür ile birlikte Kayseri ye yeni atanan...
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Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, İl Emniyet Müdürü
İbrahim Kulular'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İl Müdürü Mehmet Uğurlu ve beraberinde Şube Müdürü Ahmet Engür ile birlikte Kayseri ye
yeni atanan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerinde bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7147.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Baş Dönmesi Yaşamınızı Kabusa Çevirmesin
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, "Kişinin,
yaşamının bir döneminde maruz kaldığı baş dönmesi, altında yatan önemli bir nedenden
dolayı kronikleştiğinde, yaşamı olumsuz etkileyebilir. Gün...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, "Kişinin,
yaşamının bir döneminde maruz kaldığı baş dönmesi, altında yatan önemli bir nedenden
dolayı kronikleştiğinde, yaşamı olumsuz etkileyebilir. Gün içinde yaşanan kısa süreli
dengesizlik hissi, gerçek baş dönmeleri ile karıştırılsa da kulak sorunlarının habercisi olabilir"
dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, günlük
yaşamda birçok insanın sık karşılaştığı baş dönmesi yani vertigo hakkında bilgi verdi.
Baş dönmesi orta ve ileri yaş grubu hastalığı
Baş dönmesi bir hareket yanılsamasıdır. Hasta, olmayan bir hareketi varmış gibi algılamakta
ve kendisinin ya da çevresinin hareket ettiği hissi yaşamaktadır. Dengesizlik hissi, kişinin

çevresine göre dengesini sağlayamama durumudur. Bu tür şikayetler özellikle orta ve ileri yaş
grubunda daha sık, çocukluk döneminde ise daha ender görülür. Hareket ederken denge
sağlayabilmek için bütün vücut sisteminin birlikte ve uyum içinde çalışması gerekir. Bu da
çok sayıda sistemi etkileyebilen çeşitli hastalıkların sonucunda, baş dönmesi ve dengesizlik
şikayetleri ile ortaya çıkabilir.
Baş dönmeleri genellikle iç kulak kaynaklı
Baş dönmesinin görünürde hemen anlaşılır bir nedeni yoksa baş dönmesi ile birlikte çınlama,
uğultu, kulakta basınç ve dolgunluk hissi yaşanıyorsa, baş dönmesinin nedeni iç kulak ile
ilgili sorunlarda aranmalıdır. İç kulak vücudun yönünü ve pozisyonu belirleyen bir yapıdır.
Bu görevini yerine getirebilmek için beyine sinyaller göndermektedir. Beyine gelen
sinyallerde, iç kulaktan kaynaklı bir sorun olduğunda baş dönmesi şikayeti ortaya
çıkmaktadır.
Baş hareketleri vergitoyu tetikler
İç kulak kaynaklı baş dönmesinin en büyük nedeni, pozisyonel vergtigo (BPPV)’dur.
Pozisyonel vertigoda, başı öne eğme ve yana çevirme gibi belirli baş hareketleriyle birlikte,
ani ve birkaç saniye süren baş dönmesi yaşanmaktadır. Bu durum iç kulaktaki problemlerden
kaynaklanmaktadır. İç kulakta vücut dengesini sağlamaya yardımcı kristallerin yerinden
kopması ve beyne giden sinyallerde aksaklığa neden olması sonucu, bu aksaklık kişiye baş
dönmesi olarak yansımaktadır. Baş dönmesiyle birlikte bulantı ve kusma da görülebilir.
Erken tanı ile ilaçsız iyileşme sağlanabilir
Pozisyonel vertigo günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir. Bazen ataklar çok sert ve şiddetli
bir şekilde baş dönmesi şeklinde gelebilir. Hastanın bu durumda iş ve sosyal yaşamı da
olumsuz etkilenmektedir. Kişi büyük bir sağlık problemi yaşadığını düşünerek ciddi bir
korkuya kapılmakta ve içine kapanmaktadır. Bu nedenle özellikle pozisyonel vertigo yaşayan
hastaların vakit kaybetmeden tedaviye başlaması çok önemlidir. Hastanın şikayetinden yola
çıkarak yapılacak basit testlerle hastalığın tanısı kolaylıkla konulabilir. Sorun tespit edildikten
sonra herhangi bir ilaç kullanmadan yalnızca düzeltici manevralarla hastalığı tamamen
ortadan kaldırmak mümkündür.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7148.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Müzeler Günü’nde Öğrenciler Asurca Yazmayı
Öğrendi
Müzeler Günü ve Eğitim Çalışmaları bünyesinde, Osman Hilmi Kalkaplıoğlu İlköğretim
Okulu öğrencileri tarihi yerleri gezerek, arkeoloji eğitimi aldı ve Asurca yazmayı
öğrendi.Müze Müdürlüğünden yetkililerle birlikte yola çıkan...
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Müzeler Günü ve Eğitim Çalışmaları bünyesinde, Osman Hilmi Kalkaplıoğlu İlköğretim
Okulu öğrencileri tarihi yerleri gezerek, arkeoloji eğitimi aldı ve Asurca yazmayı öğrendi.
Müze Müdürlüğünden yetkililerle birlikte yola çıkan öğrenciler, Soğanlı Örenyerinde
hazırlanan Hera, Zeus, Pegasus ve Unıcorn kazı alanlarında çalışma izledi. Buradan çıkan
eserler restorasyon atölyesinde restore edildi. Daha sonra öğrenciler seramik atölyesinde
Araştırma Görevlisi Recep Özer başkanlığında seramik çalıştı. Çivi yazısı tablet atölyesinde,
kil tabletler üzerine isimlerini Asurca yazmayı öğrenen öğrenciler, atölye çalışmaları sona
erdikten sonra arkeologlar rehberliğinde örenyerlerini gezdi.
Öğrenciler, Kayseri Arkeoloji Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ve son olarak
Selçuklu Müzesi gezdirildikten sonra Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu’nun sunduğu konferansa
katıldı. Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen konferans sonrasında Güzel Sanatlar Fakültesi
öğrencilerinin ve Osman Hilmi Kalpaklıoğlu İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları eserler
sergilendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7149.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Baba Vahşetini Tavandan Damlayan Kan Ele
Verdi
Kayseri'de geçen cumartesi günü yaşanan vahşetin, bina girişinde tavandan kan damlalarının
sızması sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre eşiyle ayrı yaşayan 33 yaşındaki
F.K., 3 yaşındaki oğlunu da alarak geçen...
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Kayseri'de geçen cumartesi günü yaşanan vahşetin, bina girişinde tavandan kan damlalarının
sızması sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre eşiyle ayrı yaşayan 33 yaşındaki F.K., 3 yaşındaki oğlunu da alarak
geçen cumartesi günü Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Murat Apartmanı'nın 1.
katındaki evine getirdi. F.K., öğle saatlerinde küçük oğlunu boğazını ve bileklerini keserek
öldürdükten sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde 4 gün süren tedavisi sonrasında ifadesi alınan F.K., oğlunu nasıl öldürdüğünü
hatırlamadığını söyledi.
Bina girişinde tavandan kan damladığını fark eden komşularının haber vermesi üzerine ortaya
çıkan olay sonrasında emniyette ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7150.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Basın Yayın Ve Enformasyon İl Müdürü
Mehmet Uğurlu, Başkan Şinasi Gülcüoğlu’nu
Ziyaret Etti
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu ve
beraberindeki heyet, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.Halen hayırlı olsun ziyaretlerinin devam ettiği Bünyan Belediye...
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Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu ve
beraberindeki heyet, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
Halen hayırlı olsun ziyaretlerinin devam ettiği Bünyan Belediye Başkanlığı makamında,
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu ve beraberinde
Şube Müdürü Ahmet Engür, Valilik Protokol Müdürü Hüseyin Öztürk’ü kabul eden Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Şube Müdürü
Ahmet Engür ve Valilik Protokol Müdürü Hüseyin Öztürk’e teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7151.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Özel Erciyes Kolejinden 'fetih' Sergisi
Özel Erciyes Koleji tarafından, İstanbul'un fethinin 561. yıldönümü nedeniyle 'Fetih' sergisi
açıldı.Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, İstanbul'un fetihten önceki durumu,
fetih için yapılan hazırlık çalışmaları ve..
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Özel Erciyes Koleji tarafından, İstanbul'un fethinin 561. yıldönümü nedeniyle 'Fetih' sergisi
açıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, İstanbul'un fetihten önceki durumu, fetih için
yapılan hazırlık çalışmaları ve fetih sürecinin anlatıldığı fotoğraflar sergilendi. Sergi hakkında
bilgiler veren Özel Erciyes Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Apaydın, "Sergimiz 27
eserden oluşuyor. Erciyes Koleji olarak öğrencilerimize İstanbul’un fethini ve fethin
amaçlarını çocuklarımıza anlatabilmek ve çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla
gidebilmesini sağlamak amacıyla fetih sergisini açtık. Yaptığımız bu etkinlik sabah
saatlerinde başlamış olup alışveriş merkezinin kapanışına kadar devam edecektir. Ayrıca
öğrencilerimiz Osmanlı’nın tarihini anlayarak geleceğe nasıl yön vereceklerini
kavrayacaklardır. Bu etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı Kayseri halkına teşekkür ediyoruz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7152.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

“İbadet Atmosferi Yok Ediliyor”
Cidde'de yaşayan gazetemiz yazarı Esra Yıldırım, Mekke’ye umre niyetiyle gelen Bitlisli
Molla Sadreddin Yüksel’in oğlu Müfid Yüksel ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin
konusu modernizmin kutsal topraklara olan etkisi olurken Yüksel, bu etkilerin ibadet
atmosferini yok ettiğini söylüyor.
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Umre niyetiyle kutsal topraklarda bulunan Müfid Yüksel’i tanıtarak başlayalım. Kendisi
Bitlisli âlim Molla Sadreddin Yüksel’in oğlu. Hafızalarımıza Şehid Metin olarak kazınan
Metin Yüksel’in kardeşi. İstanbul’da yaşıyor. Evli,ODTÜ Sosyoloji mezunu.
Kendisini Mekke-i Mükerreme’de kaldığı otelin lobisinde ziyaret ettiğimizde nazik eşiyle de
tanışıp, hep beraber son derece samimi bir ortamda buluyoruz kendimizi:
ESRA YILDIRIM: Hocam, hoş geldiniz, Safalar getirdiniz…
MÜFİD YÜKSEL: Hoş bulduk.
ESRA YILDIRIM: Harem genişletme çalışmaları olması gereken midir Hocam? Olması
gerekense bu genişletme çalışması olması gereken gibi yapılıyor mu?
MÜFİD YÜKSEL: Haremin genişletilmesi, evet. Harem sınırları belirlenmiştir. Beş yüz elli
bin metrekare. Şer’i olarak bu sınıra kadar genişleyebilir. Fakat genişlemenin nasıl yapılacağı
sorunu ortada. Tarihte gerek Mekke-i Mükerreme’de gerekse Medine-i Münevvere’de yani
“Haremeyn-i Şerîfeyn”de genişletme çalışmaları olmuştur. Bu gayet normaldir de. Ama
eskiden tarihden gelen bir gelenek, bir tabiilik ve fıtrîlik sözkonusuydu hayatta. Hayattaki bu
tabiilik ve fıtrîlik çerçevesinde insanlar o malzemeyle, o mimariyle o tarz ve gelenekte
gerçekleştirebiliyordu genişletmeyi. Bu tabii ve fıtrî oluyordu. Son iki yüz
yıldır modernizmin getirdiği hayat tarzı, zihniyeti, mimarîsinden tutun da hayatın her
alanında fıtrata aykırı, fıtrata meydan okuyan bir seyirde olmaya başladı. Dolayısıyla bunu
birbirinden kesinlikle ayırmamız lâzım... Vahyin, İslâm’ın getirdiği hayat tarzının,

peygamberin sünnetinin kendi çerçevesinde bir ahengi ve oluşturduğu bir geleneği var.
Geçmişte genişletmeler de bu ahenge uygun, tamirler de bu ahenge, geleneğe, ruha uygun
yapılıyordu. Bunlar hiçbir zaman rahatsızlık vermiyordu. Sonra bu genişletme çalışmaları,
Hz. Peygamberin, sahabelerin, İslâm tarihinin izlerini asla silmiyordu. Hatıraları, tedâileri yok
etmiyordu. O hatıralar canlı tutuluyordu. Bir de ruh ve ruhaniyet vardı. Şimdi modernliğin
getirdiği hayat tarzında sekülerizm var. Sekülerizm dediğimiz şey manevî, kutsal, mukaddes
olan şeylere ters/zıt bir yapı öngörüyor ve dayatıyor. Dolayısıyla bunun tezahürü de o şekilde
olur. Haremeyn-i Şerîfeyn’e bakıldığı zaman misâl; saat kuleleri. İslâm tarihinde, saat kuleleri
Osmanlının son dönemlerinde batılılaşma ve modernleşmenin bir tezahürü olarak gelişmeye
başladı. Saat kulesi kutsala, ibadet vakitlerine dayanmayan, modern çalışma saatlerini esas
alan modern zaman dilimi demektir. Modern zaman dilimini, ibâdet vakitleri belirlemiyor.
Günlük çalışma hayatı belirliyor. Sabah sekiz akşam beş gibi. Dünyevîlik/sekülerlik
belirliyor. Siz bunu getirip minarelerin yanına, adeta tepesine koyuyorsunuz. Osmanlının son
döneminde minarelerin yanına saat kuleleri dikildi. Sabah namazından yatsı namazına kadar
namaz vakitlerinin belirlediği ibadet eksenli zaman anlayışı yerine modern hayat tarzının
merkeze sunulduğu bir zaman anlayışını temel alan hayat tarzına doğru dönüşmektir bu. İşte
siz bunu getiriyorsunuz ibâdetin merkezinin yani Mescid-i Harâm’ın Kâbe’nin tepesine saat
kulesi/tower koyuyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Bu simgesel olarak Ka’be’ye, ibadet
zamanının, ezanın belirlediği zaman anlayışına bir meydan okumadır. Zamanı
belirlemede/tesbittte minare ve ezan yerine saat kulelerinin ve modern zaman simgelerinin
ikâme edilmesi sözkonusu. Bunu iyi kavrayabilmek lâzım. Burada neyin değiştiğini neyin
değişmediğini.Çünkü tarihteki gibi işleyen bir medeniyetimiz maalesef yok artık.
Medeniyetimizi yitirmişiz. Medeniyetimizdeki o süreklilik ve gelenek devam etmiyor. Bu
devam etmiş olsaydı böyle bir sorun olmazdı. Medeniyetimizin belirleyici olduğu zamanlarda
değişimler, gelişimler hiçbir zaman bize ait olan o esası ortadan kaldırıcı bir mahiyet
arzetmezdi. Betonlaşmanın fıtrata ters olması, artı tabii çevreye zarar veren, tabii çevreyi
tüketip dönüştüren bir yanı var. Yani Allâh’ın insanlara bir nîmet olarak bahşettiği tabii
çevreyi, o ekolojiyi bozuyor. Bu nokta-i nazardan dahi bakıldığında korkunç bir şeyle karşı
karşıya olduğumuzu farkediyoruz. Dün eski Handeme mevkiîne gidip baktım. Burası eski bir
boğaz, dar bir vadi, Mekke’ye giriş vadisi idi. Mekke’nin fethinde Hâlid bin Velid (r.a)
Mekke’ye askerleriyle oradan giriyor. Mekke fethindeki tek çarpışma da orada oluyor. Şimdi
Handeme, otellerle ve gökdelenvari yüksek binalarla neredeyse ortadan kaldırılmış.
Handemede’ki eski binaların olduğu yerlerde ise daha yoğun bir ruhaniyet hali hissediliyor.
Medine’ye gittiğiniz zaman da bir Hz.Ebû Bekir (r.a) Camii’nde, bir Ğamâme Mescidi’nde o
eskiyi hatırlıyorsunuz, güçlü bir ruhaniyet hissediyorsunuz. Ama Mescid-i Nebevî’ye ilâve
edilen yeni/modern beton bölümlerde o manevi havayı maalesef hissedemiyorsunuz. Osmanlı
eserleri o fıtrîliğ/ruhu, geleneği koruduğu, o tarihi, mimariyi muhafaza ettiği için fıtrata ters
gelmiyor. Bunlar önemli şeyler. Çünkü o silsileden geliyor. Vahyin ve sünnet-i seniyyenin
belirlediği tabiliği/fıtrîliği, ruhaniyeti koruyor. Modern hayat tarzı ise bu tarihi esastan/kökten
yok ediyor. Kudsiyeti ortadan kaldırdığı için bir kudsi hava hissetmiyorsunuz. Sadece buna
bakmak bile yeter. Eskiden Harem-i Şerif’de gönüllü hademeler, kendini Harem’e adamış
kimseler vardı. Bırakın Haremeyn-i Şerifeyn’i, İstanbul’da bile, camiilerde kendini mâbede
adamış ‘gönüllüler’ vardı. Şimdi bakıyorsunuz ‘görevli temizlik işçisi’. Hiç bir kudsiyet yok.
Yine Medine’de aslen Batmanlı/Becirmanlı Seyyid bir mücavir var. Medîne-i Münevvere’de
yaşayan son mücâvir. O da gönüllü hademe. O mücavirle temizlik işçilerini
karşılaştırıyorsunuz. Oradan bile bu iki kimse arasındaki farkı, gelenek ve modern,
hissedebiliyorsunuz. Ben hatırlıyorum eskiden Fatih Camii’nde kendini camiiye adamış, altı
yedi tane hademe vardı. Eskiden bu büyük camilerdeki gönüllü hademe sayısı yüz, iki yüzü
buluyordu. Azala azala şimdi kalmadı. Şimdi ise temizlik şirketlerinden gelen hizmetçiler
temizliyor camileri; o kudsiyet, o manevî hava tükenmiş. Bir de hürmet yok artık. Eskiden

kutsal olana hürmet vardı. Hz. Peygamberin emanetlerinin içinde onun Ravza-i
Mutahhara’sının temizliğinde kullanılan süngerler, temizlik malzemeleri vardı ve onlar da
mukaddes emanetlere dahil ediliyordu. Haremeyn-i Şerifeyn’de Şimdi her şey, Zemzem-i
Şerîf kapları dahil, çöpe atılıyor. Zemzem içiyoruz bardağı çöpe atıyoruz. Eskiden İstanbul’a
hurma geldiğinde hurma yenir, çekirdeği çöpe atılmaktan imtina edilirdi. “Mukaddes
topraklardan, mukaddes Medine’den geldi” denirdi. Şimdi Haremeyn de dahi her şeyi tüketip
çöpe atıyoruz. Neden? Modern hayat tarzı hürmeti ve kudsiyeti ortadan kaldırdığı için.
Şimdi bakıyoruz Mekke şehrine. Eğer sağda solda Arapça yazılar olmasa burasını Dallas’ın
gökdelenlerle çevrili bir mahallesi, Detroid ya da Amerika’nın Arizona’sı zannedeceksiniz.
Yani tanıyamayacaksınız. Burası Mekke mi başka bir şehir mi? O kudsî havayı arıyorsunuz.
Meselâ Şam’da Ben-i Ümeyye Camii’ne gittiğiniz zaman mukaddes emanetlerle dolu,
hatıralarla dolu o yerde ruhani bir hava görüyorsunuz. Burada o hava yok. Burada yani
Mekke’de de Medine’de de eski evlerin bulunduğu bir kaç mahal var; orada bu mukaddes
havayı hissediyorsunuz. Mescid-i Nebevî’nin dibine, altına otopark yapıldı. Ya da Arafat’a,
Ci’râne’ye gittiğiniz zaman kendinizi bir benzin istasyonu gibi bir yerde buluyorsunuz. Bu
mukaddes mekân asfalt yolların bulunduğu bir yere dönüşmüş... Mesela Ebû Kubeys
tepesinin üzerine saray yapılmış, geri kalan yerlerinin de traşlanması, düzlenmesi sözkonusu...
Oysa ki Sâfâ Tepesi neyse Ebû Kubeys odur, çünkü onun devamıdır. Allah Resulünün
(S.A.V) mukaddes dediği dağdır. “Mukaddes tepe mi olurmuş” diyorlar? Allâhû Teâlâ (C.C)
Tâhâ suresi 12. Ayette “Ayakkabılarını çıkart, sen mukaddes Tuvadasın” derken bir dağa
mukaddes diyorsa Ebû Kubeys neden mukaddes olmasın? Hâcer’ül Esved’i zamanında içinde
barındırmış olan tepe neden mukaddes olmasın? Mekke-i Mükerreme, tümü Harem-i Şerîf’in
sahası içinde olarak zaten mukaddes değil mi. Üstelik Tîn suresine göre “Beledu’l-Emîn”.
Şimdi esefle görüyoruz ki Mekke’nin topografyası değiştiriliyor. Bin beş yüz küsür tepenin
çoğunluğu düzlenmiş durumda. Bir zamanlar İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayanlar,
Anadolu/Asya yakasında yaşayanlara, Hicaz Asya kıtasında olduğu için hürmet
gösteriyordu. Şimdi bu hürmet nerde? Kâbe- i Muazzama ve Hâcer’ül Esved’in dışında hiç
bir şeye hürmete izin verilmiyor. Hz. Peygamberin (S.A.V) doğduğu ev de dahil. Bir hürmet,
bir ruhaniyet olmazsa dini nasıl yaşayacaksınız? Nasıl heyecanlanacaksınız? İstanbul’daki bir
tarihî camiide hissettiğiniz o heyecanı neden burada hissetmeyesiniz? Amberiyye cami var,
Medine’de, istasyonun karşısında Osmanlı’nın yaptırdığı bu camide bir ruhaniyet hissediliyor.
Ki Osmanlının son döneminde yapılmış olmasına rağmen heyecanlanıyorsunuz. Burada yani
Mekke’de bir kabeyi gördüğünüzde heyecanlanıyorsunuz, başka yok. Yok edilmiş,
kaldırılmış. Kudüste İsrail’in yaptığı bir tünel için dünya ayağa kalkıyor da buraya kırk tane
tünel açılıyor kimsenin sesi çıkmıyor. Dünyanın yakın veya uzak yerlerinden geliyor umreci
ya da hacı. Haccını, umresini yapıyor ama davranışlarında bu ibadetin izleri görülemiyor, bu
kendi elinde değil ki. Betonlaşma, ruhsuzlaşma ve hürmetsizlik buraya gelenlerin kalplerinde
bir şey uyandırmıyor. Dikkatimi çekti çoğu ziyaretçi Medine’de Ğamame mescidini ziyaret
etmek istiyor, soruyoruz. Orada kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Mescid-İ
Nebevî’ de de ravzanın çevresinde oturmak tercih ediliyor. Niye? Sebebi bu. O atmosferi o
ruhani havayı diğer yerlerde hissedemiyor. Sultan Üçüncü Murad döneminde yapılan minber
ki on altıncı yüzyılın sonlarına tekâbül eder. Orada da sizi bir manevi havanın sardığını
hissedebiliyorsunuz. Çünkü o minber fıtrî medeniyetin, ruhaniyetin kesintisiz devamı gibi.
Aksine modernleşme bu ruhu kesintiye uğratıyor. Bu defa buraya gelen ziyaretçiler o kopuşu
yansıtıyorlar. Yani o damardan besleniyorlar. Bu en önemli hususlardan biri, bilmem
anlatabildim mi? Enteresandır batı yani Avrupa kendi tarihlerini yansıtan eserlerini
koruyorlar. Mekânlarını koruyorlar. Bu konuda titizlik gösteriyorlar.
Burada bir de bu topraklarda ifrat ve tefrit olduğunu görüyorsunuz. Ya bedavet var burada ya
da son derece modernlik. Yüz sene önce bedevi olanlar yüz sene içinde modernleşmişler. Çöl
ortamından, beton/gökdelen ortamına geçilmiş. Burada hayat bedavetle gökdelen arasında bir

ifrat-tefrit çizgisinde.. Misâl Cİ’rane’ye gidiyorsunuz. Nedir Cirane? Huneyn sonrası,
sahabelerin sınandığı, Hz. Peygamberin ganimet dağıttığı yer. Bu duyguyla gidiyorsunuz.
Karşınıza minaresini çıkardığınız zaman Avrupa’ da ya da Amerika’daki bir restoran binası
gibi görüntüyle karşılaşıyorsunuz.
Mescid-i Aksa’ya tünel kazılıyor diye ayağa kalkanlar bir baksınlar Mekke’ye. Ben-i Haşim
Mahallesi yok edildi. Ebû Kubeys yok edildi, doğal tepeler, son hatıralar bir bir yok edildi.
Buraya sahip çıkılması için işgâl altında mı olması gerekiyor? Diyelim bu betonlaşmaya
sebep kalabalık, yani bu topraklar kalabalığı kaldırmadığı için mecburen tower yapılacak
dense; Avrupa’daki tarihî kentlerin gezilme oranına bakalım. Ünlü bir müzeyi senede kırk
milyon kişi ziyaret ediyor. Buraya senede kırk milyon kişi gelmiyor. Avrupa’da kırk milyon
kişi, tarihi eserler korunarak idare ediliyor da burada tarih niye yağmalanıyor?
ESRA YILDIRIM: Peki, tarihî dokuya zarar vermeden, fıtrilik bozulmadan bu kutsal
topraklarda ne yapılabilirdi?
MÜFİD YÜKSEL: Ne yapılabilirdi? Eski şehir korunabilirdi. Asıl tarihî şehre dokunulmaz,
uydu kentlerle ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçları karşılanabilirdi. Çoklu raylı sistemle de
gidiş geliş sağlanırdı. Burada bu yapılacağına bilakis tarihi/mukaddes şehir
göbeğinden/merkezinden vuruldu. Çok yüksek katlı otel binalarıyla şehir betona boğuldu.
Genişletme yapacağız dediler, otel ve tower inşâ ettiler tarihi Ecyad Kalesi’nin yerine. Rasulü Ekrem’in Arafat’ta vakfe yaptığı yerin üzeri şirke yol açıyor denerek beton dökülerek
kapatılmış.
Ne olacak şimdi? İnsanlar eskiden hacca veya umreye niyetlendikleri zaman daha yola çıkar
çıkmaz misâl Bağdat’ı, Abdulkadir Geylanî Hazretleri’ni, Necef’te Hz.Ali’yi ve birçok kişi ve
yeri ziyaret ederek gelirlerdi. Şimdi bir Ravza bir de Kâbe kalacak elimizde. Hz. Peygamberin
babasının kabri belliydi. Şimdi tamamen ortadan kaldırıldı. İnsanlar en azından manevi
değerleri olan zatları kabirlerinde ziyaret ederek en azından selam verir. Esselâmü aleyküm ya
ehlel kubur der. İnsana ibadet heyecanı verecek atmosfer yok ediliyor. Tüm bunların üzerinde
muhakkak düşünmek lazım.
ESRA YILDIRIM: Bir Kur’an okuru kıraatini tarihle birleştirmek ister. Hira’ya çıktığında
alâk sûresini okumak ister, Mekke sokaklarında gezerken Mekke’deki şirk - tevhid
mücadelesini hatıralarla birleştirmek ister. Ne olacak şimdi? Böyle bir ayrıcalığı artık
yaşayamayacak mıyız?
MÜFİD YÜKSEL: Hatıralar korunsaydı evet, böyle bir hava hissedebilirdiniz. Eski
fotoğraflara baktığımız zaman dahi o havayı hissedebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman
gökdelenler, AVM’ler sizi gündelik hayatın içine çekiyor. Sekülerleştiriyor. Alışveriş
merkezlerine giriyorsunuz, İstanbul’daki ya da Avrupa’nın herhangi bir yerindeki alışveriş
merkezinden bir farkı yok. Orada hangi manevi havayı teneffüs edeceksiniz? Hangi
atmosferle ibadetlerinizi yapacaksınız?
ESRA YILDIRIM: Evet hocam, biz eşimle Dar’ul Erkam’ı çok aradık bulamadık, yaklaşık
yerini tahmin edebiliyor fakat göremiyorduk. Öğrendik ki üzerine tünel yapılmış. Çok
üzüldük. Bir Kur’an okuru için bir Siyerî Nebî takipçisi için çok önemli olan gizli davetin
simgesi, merkezi hiç acınmadan yok edilmiş...
MÜFİD YÜKSEL: Peki aynı şekilde meselâ kendi eski merkezleri olan Dır’iyye şehri
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın ordusu tarafından ortadan kaldırılmıştı.
Bu olay sonunda düzlenen o şehirden arta kalan şeyleri, tarihi şeyleri niye koruyorlar o
zaman? Onlarda da o problem yok mu o zaman? İbadet mekanlarına ait tarihi yağmalıyorlar
ama kendi tarihlerini koruyorlar. Diyorlar ki: “İslâmın ilk asırlarında kabir taşı diye bir şey
yok. Dördüncü, beşinci yüzyıldan sonra kabir taşı dediğimiz mezar taşı yazılması söz konusu
oldu”. Ama bunu kendileri yalanlıyorlar. Çünkü Medine-i Münevvere’deki müzede miladi
iki yüzlü yıllara ait mezar taşları var. Hz.Ali’den gelen bir rivayeti delil gösteriyorlar:
“Kabirler düzlenmelidir” diye. Oysaki o rivayet Mescid-i Nebevî çevresindeki müşrik

mezarları ile ilgili. Medine’deki müzeye kaldırılmış tarihi, ilk dönem mezar taşlarının çoğu da
Hz.Ali’nin (r.a) Medine-i Münevvere’de vefat etmiş torunlarına ait.
ESRA YILDIRIM: Bu tarihi eser yok etme çalışmalarına karşın İslâm Aleminin bir
düşündüğü vardır elbette? Bu yozlaşma, betonlaşma içinde bir hacı bir umreci en az hasarla
nasıl ibadet etmeli?
MÜFİD YÜKSEL: İslâm aleminde böyle bir bilinç yok. Ya da çok az var. İran’da var ama
İran şiî olduğu için dikkate alınmıyor. Türkiye’de de maalesef bu sorun, sorun olarak
görülmüyor. Türkiye’de özellikle İlahiyatçılar eliyle modernleşme/sekülerleşme iyice
yaygınlaşmış vaziyette. Böyle bir bilinç oluşmadığı takdirde ne olur? Meselâ eskiden haçlı
seferleri sırasında haçlılar Kudüs’teki mabedlerini, kendi inançlarını koruma anlamında
“Tapınak Şovalyeleri” isminde bir müessese oluşturdular. Müslümanlar da kendi mabedlerini
korumak için “Haremeyn Muhafızları” müessesesi oluşturabilirler. Türkiye’de bir sürü Kudüs
dernekleri kuranlar Haremeyni korumak için Haremeyn dernekleri niye kurmasınlar. Çünkü
şu anda en büyük sorun Haremeynin başına gelen değişim. Bu anlaşılmadığı takdirde on yıl
sonra, yirmi yıl sonra ne olacak. Ben gelince nasıl bir manzara ile karşılaşacağım? Uzay üssü
gibi bir yere gelmiş olacağım. Modern binalarla, modern otellerle, modern betonlarla mı
manevi duygular, ibadet havası yaşayacağım?
Burada şirketlere iş düşüyor. Turizm şirketlerine... Onların da mevcud duruma rağmen
yapacağı fazla bir şey yok. Çünkü mevcud yapı onları da zorluyor. Mesela bir yere gitmek
istiyor ama “hayır gidemezsin burası kapalı” diyor mevcut sistem. “Burada şirk yapılıyor, bu
yaptığınız bid’a diyerek engelliyorlar”. Yani Kâbe ile Mescid-i Nebevî dışındaki tüm kutsal
ve tarihi yerler şirk koşuluyor gerekçesiyle kapatılıyor, Hacc’da vakfe hariç tabii. Halbu ki
eskiden Mekke’de Delil’ler bulunurdu. “Mekke Delilleri”. Yetmişli –seksenli yıllara
kadar... Bunlar Mekke ve Medine’de tüm önemli yerleri bilir ve gezdirirlerdi. Yüzlerce yer
vardı eskiden buralarda. Adeta bir canlı müze gibiydi. Delillerin iki görevi vardı. Biri gelen
hacıların ve ziyaretçilerin ibadetlerine rehberlik ederek sahih bir haccı veya umreyi anlatmak
için. Diğer görevleri de buralardaki hatıraları hacılara anlatmak. Bunlar seksenlere kadar
vardı. Dilleri bile farklı farklıydı. Kürt hacı ve umrecilere rehberlik yapan Kürtçe bilen deliller
dahi vardı. Bunlardan biri merhum Şeyh Muhammed Sâlim’di. Ama kutsal mekanlar yok
edildikçe delillere de gerek duyulmadı... Bu eski deliller Kutsal toprakların hatırına insanlar
nezdinde büyük saygı görürlerdi. Şimdi buradakiler ise modern tarzda, görevli polis, görevli
işçi vs. Şimdi her milletin hacı ve umrecileri kendilerine bu manevi havayı en iyi hissedilecek
yerlere götürecek rehberler bulundurmalı… Hatıralara, kutsal olana hürmet gösterilmeli
ESRA YILDIRIM: Teşekkür ediyorum Hocam, bize bu fırsatı verdiğiniz ve bu güzel
sohbetiniz için.
MÜFİD YÜKSEL: Ben teşekkür ederim…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7153.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Kayseri'de İstanbul'un Fethi Kutlamaları
İstanbul'un fethinin 561'inci yıl dönümünde Kayseri'de özel bir okulda eğitim gören
öğrenciler, bir kayığı halatlarla Cumhuriyet Meydanı'ndan Kartal Şehitliğine kadar
çekti.Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Sefa Eğitim Kurumlarında...
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İstanbul'un fethinin 561'inci yıl dönümünde Kayseri'de özel bir okulda eğitim gören
öğrenciler, bir kayığı halatlarla Cumhuriyet Meydanı'ndan Kartal Şehitliğine kadar çekti.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Sefa Eğitim Kurumlarında okuyan öğrenciler ve
öğretmenler, burada şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Burada
okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Osmanlı'nın deniz askeri levent kılığında kostüm giyip
makyaj yapan öğrenciler, meydana getirilen kayığı halatlarla çekmeye başladı. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde geminin karada yürütülmesi etkinliğinde,
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin'i canlandıran Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Bayar
Demir ile Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran okulun öğrencilerinden Enver Mermerdirek de
kayığın önünde şehitliğe kadar yürüdü.
Önde mehter takımı, temsili Fatih Sultan Mehmet ve Akşemseddin, leventlerin çektiği kayık,
öğrencilerin taşıdığı büyük boy Türk bayrağı ve öğrencilerden oluşan kortej, yaklaşık 2
kilometrelik yürüyüşün ardından Kartal Şehitliğine ulaştı. Burada Fatih Sultan Mehmet,
İstanbul'u fetheden askerler ve bütün şehitler ile Soma'daki maden faciasında hayatını
kaybeden 301 madenci için dua edildi.
Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Enver Mermerdirek, mehter takımının ardından Fatih
kılığında yürümenin bile kendisini gururlandırıp heyecanlandırdığını belirterek, ''Fatih
kılığına girmek bile üzerimde büyük bir baskı oluşturuyor. Bir de Fatih'in o zaman üstündeki
baskıyı düşünün. O dönemde yaşamak, İstanbul'un fethine şahitlik etmek isterdim. Peygamber
Efendimiz ,'İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, fetheden asker ne güzel asker'
demiş. Fatih ve askerleri, Peygamberimizin bu övgüsüne mazhar olmuşlardır. Dünyada pek
çok lider, İstanbul'a sahip olmak istemiştir. Biz de elimizden geldiğince Fatih'i ve İstanbul'un
fethini günümüz gençlerine ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7154.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Talas'ta Eğitime Büyük Hamle
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin
yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirterek, "Bu kapsamda toplumun her kesiminin kendini
geliştirmesi ve yetiştirmesi için projeleri hayata geçireceğiz"...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin
yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirterek, "Bu kapsamda toplumun her kesiminin kendini
geliştirmesi ve yetiştirmesi için projeleri hayata geçireceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ve
yetişkinlerin öğrenebilme kapasitelerini artırmak amacıyla Kayseri'de ilk kez düzenlenen
"Kayseri Öğrenme Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Talas belediye meydanındaki
şenliğe öğrencisi öğretmeni her yaştan vatandaş katıldı. Öğrencilerin okullarda yaptıkları
bilimsel çalışmalarından el emeği göz nuru eserlere kadar çok geniş yelpazede ürünlerin
sergilendiği şenlik halk oyunları gösterisiyle başladı. Şenliğin açılış kurdelesini Vali
Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Köker birlikte kesti.
Burada konuşan Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, her okulun her etkinliğine
katılamadıklarını belirterek, "Bu anlamda yıl sonunda okulların etkinliği çakışıyordu.
Böylelikle bütün okulların etkinliklerini aynı anda aynı yerde görme imkanı bulduk.
Zamandan ve emekten tasarruf konusunda çok önemli. Okullar birbirinin yaptığını görüp
haberdar oluyorlar. Rekabet ve kendilerini geliştirme konusunda oldukça verimli bir faaliyet"
dedi.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şenliğin ondukça verimli olduğunu
kaydederek, belediye olarak eğitim konusunda yapacakları projeleri anlattı. Başkan
Palancıoğlu, "İnşallah bu şenlik çocuklarımızın ve velilerin birlikte çalışmasına, öğrenmesine
katkı sağlar. Türkiye'nin en büyük sorunu insan kaynadığı. Biz de belediye olarak insan
kaynaklarının geliştirilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili desteklerimiz olacak. Kapalı kreşler
yapacağız. 24 saat açık kütüphane hizmet verecek. Bu kapsamda bu tür öğrenci şenliklerinin
çok faydası var. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince destek vereceğiz" diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Köker de, "Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerimizde yıl
içerisinde yapılan bütün öğrenme etkinlikleri, şenlik havasında öğrenci ve öğretmenlerin
eserlerini herkesin görmesini sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yetkililer, öğrenci ve velilerin yaptığı çalışmaları inceleyerek bilgiler
aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7155.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Metro Turizm’den 27 Milyon Euro’luk Yatırım
Karayolu yolcu taşımacılığı sektörünün önemli markalarından Metro Turizm, yatırımlarına
devam ediyor. 50 adet Temsa safir, 50 adet safir VİP süit olmak üzere 100 otobüs yatırımı
yapan Metro Turizm, araçların ilk 30 adetlik bölümünü...
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Karayolu yolcu taşımacılığı sektörünün önemli markalarından Metro Turizm, yatırımlarına
devam ediyor. 50 adet Temsa safir, 50 adet safir VİP süit olmak üzere 100 otobüs yatırımı
yapan Metro Turizm, araçların ilk 30 adetlik bölümünü geçtiğimiz Şubat ayında İzmir'de
düzenlenen törenle Temsa'dan teslim almıştı. Metro Turizm, kalan 70 adet otobüsü de
Kayseri’de düzenlenen program ile otogardan teslim aldı. Metro Turizm aldığı araçlara 27
milyon Euro yatırım yapmış oldu.
Ommer Otelde düzenlenen programa, Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şenol
Ayyıldız, Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Anıl, Metro Turizm Yönetim Kurulu
üyeleri ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Metro Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Şenol Ayyıldız, “Hepinizin bildiği gibi Metro Turizm olarak Kayseri’de yeni bir
yapılanma planlaması yapmıştık. Burada önceki basın toplantılarımızda hedeflerimizden
bahsetmiştik. Şuanda Türkiye’nin yüzde 90 oranında gitmediğimiz yeri kalmadı. Kayseri’de
yaptığımız bu yatırımlar olumlu yatırımlar vermektedir. Çok iyi bir tempo yakaladık. Bugün
burada tarihi bir otobüs teslim töreni yapıyoruz. Bununda mutluluğunu yaşıyoruz” diye
konuştu.
Ayyıldız ayrıca, “Verilerimize baktığımızda 76 ilde faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan birisi de
Kayseri. Kayseri’de yüzde 162 büyüme oranı var ve hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni
hatlar oluşturduk. Müşterilerin beğenisini topladığımızı gördük. Bu doğrultuda Kayserililere
çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok yardımcı oldular. Kayseri’de 40 yıllık bir Kayserili gibi
itibar gördük. Gerçekten sektör adına çok ciddi bir yatırımdan bahsediyoruz. Artık bin 550
otobüsle çalışmayı planlıyoruz. 27 milyon Euro civarında bir yatırım yapmış bulunuyoruz.
Toplamda 345 tane büyük otobüs almışız. Çok iyi uyum içerisinde çalışıyoruz. Bundan
sonraki dönemde de 2015 yılının yatırımlarını ileriki zamanlarda açıklayacağız. Önceki
açıklamalarımda hedefimiz 24 milyon yolcu demiştim. Biz bu hedefi büyüttük ve 25 milyon
yolcu taşımayı hedefliyoruz. Verilere baktığımızda zaten yolcu taşımada yüzde 17’lik bir artış
göstermişiz” şeklinde konuştu.
‘Hakikaten çok ciddi yatırımlar yaptık’ diyen Ayyıldız, “Yaptığımız ticaretten çok mutluyuz.
Aracımıza binen müşterimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Bugünde Türkiye’nin en
büyük devir teslim törenini yapıyoruz. Kayseri’den biz çok memnunuz, Kayserililer bizden
çok memnun. İnşallah Kayserililere daha iyi hizmet vermek için özen göstereceğiz.
Kayserililer bizi tercih etsinler biz her zaman onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.
E-bilet sistemine de değinen Ayyıldız, “İlk olarak Metro Turizm e-bilete geçmişti. Örnek
olmak kadar güzel bir şey yok. Sistemi kurduk. İnşallah ileriki süreçte bu sistem daha da

oturacak. Ayrıca bugüne kadar kaç tane bileti e-bilet sistemi ile sattığımızı da ileriki
programlarda düzenleyeceğimiz toplantıda açıklayacağız” dedi.
Ayyıldız son olarak, “Geçmiş dönemlerde Türkiye’de krizler oldu. Biz o dönemlerde de ciddi
yatırımlar yaptık. 17 Aralık’ta zor süreçten geçtik. Biz o krizde bir sabah kalktık ki 30 milyon
TL fazladan borçlanmışız. Cenabı Allah’a şükürler olsun taşlar yerine oturdu. Kurlar
seviyesini aşağı çekince önümüzde açılmış oldu. Planlamalı çalışıyoruz” diye konuştu.
Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Anıl ise, “Sanayici olarak baktığımız zaman 25
milyon yolcuya ulaşan bir firmaya hizmet veriyoruz. Ben gösterdikleri başarıdan dolayı
kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından, Metro Turizmin satın aldığı araçlar otogarda teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7156.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Gasteray'ın Son Sayısı Çıktı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin haber bülteni GasteRay'ın 18'inci sayısı çıktı. Başkan
Mehmet Özhaseki son sayıdaki başyazısında yerel seçim dönemini değerlendirdi ve seçim
sonrasına ilişkin mesajlar verdi.GasteRay'ın 18'inci...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin haber bülteni GasteRay'ın 18'inci sayısı çıktı. Başkan
Mehmet Özhaseki son sayıdaki başyazısında yerel seçim dönemini değerlendirdi ve seçim
sonrasına ilişkin mesajlar verdi.
GasteRay'ın 18'inci sayısı "Taçlandırılmış Şehirde Harika Açılış" manşetiyle çıktı. Haberde
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Harikalar Diyarı'nda yapılan toplu açılış törenine
yer verildi ve bu açılışta Büyükşehir Belediyesi'nin 380 milyon liralık yatırımın hizmete
sunulduğu vurgulandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye Macaristan'ın en büyük nişanı olan
'Liyakat Nişanı'nın verilmesi, Erciyes'e yapılan yatırımlar, kültür-sanat faaliyetleri, raylı
sistem yatırımları gibi haberlerin de bulunduğu GasteRay'ın son sayısında ayrıca Başkan
Mehmet Özhaseki'nin seçimleri değerlendirdiği başyazısı da yer aldı.
Yazısında iktidar olmanın imtihan olmak olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki, "Bugüne
kadar bu düsturla çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde çalışacağız. Zor bir iş yapıyoruz.
Halka karşı, ülkemize karşı sorumluluklarımız var. İnsanlar umutla bizlerden bir şeyler
bekliyorlar. Bunların hepsini yapabiliriz. Yeterki aramızdaki birlik ve beraberlik daim olsun"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7157.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Çocuklarına Kızdı, Karısını Bıçakladı
Kayseri’de yaramazlık yapan çocuklarına kızan koca, eşini sırtından bıçakladı. Olay,
bıçaklanan kadının bir gün sonra sağlık ocağına gitmesiyle ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre
Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde...
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Kayseri’de yaramazlık yapan çocuklarına kızan koca, eşini sırtından bıçakladı. Olay,
bıçaklanan kadının bir gün sonra sağlık ocağına gitmesiyle ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden R.A.,
akşam eve geldiğinde yaramazlık yapan çocuklarına sinirlendi. Çocukların yaramazlığı
yüzünden R.A. ile eşi A.A. arasında tartışma çıktığı, tartışmada R.A.’nın eşini sırtından
bıçakladığı bildirildi.
Geceyi sırtındaki bıçak yarası ile geçiren A.A., sabah eşinin işe gitmesi sonrasında evinin
yakınında bulunan Refik Saydam Sağlık Ocağı'na gitti. A.A., burada yapılan ilk müdahalenin
ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, koca R.A.’nın arandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7158.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Mhp İl Başkanı Mete Eke'den Fetih Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, İstanbul’un Fethinin 561. yıldönümü
münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Eke, "Türk milleti 561 yıl önce, Fatih Sultan Mehmet Han
liderliğinde çağ açıp çağ kapatmış, dünya tarihinin...
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, İstanbul’un Fethinin 561. yıldönümü
münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Eke, "Türk milleti 561 yıl önce, Fatih Sultan Mehmet Han liderliğinde çağ açıp çağ kapatmış,
dünya tarihinin akış ve yönünü değiştirmiştir. İstanbul’un fethi; disiplinli bir hazırlığın,
teferruatlı bir planın, zamanın fevkinde bir teknik donanımın, hepsinden de mühimi

inanmışlığın, imanın ve başarma azminin bir ürünüdür" ifadesinde bulunduğu mesajını şu
şekilde sürdürdü:
"Peygamber efendimiz (S.A.V) “ İstanbul Mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne
güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur” buyurmuştu. Bu müjdeye 52 günlük
kuşatmanın ardından nail olan Fatih Sultan Mehmet ve ordusu, 72 parçalık Osmanlı
donanmasını kızaklardan kaydırılıp Haliç'e indirerek kararlılığın ve başarıya susamışlığı tüm
dünya’ya göstermiştir.
İstanbul 561. yıl önce huzuru bulmuş, dirliğe kavuşmuş, güvene ulaşmış, rahmetle
bereketlenmiş ve hak ettiği ellerde yükselmiştir.
Ancak gelinen nokta da İstanbul yıllardır istismarcıların ve milli değerlerini inkar eden nifak
yuvalarının kontrolündedir, Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen İstanbul’un
sokaklarında şimdi, hukuksuzluk, yolsuzluk ve işsizlik kol gezmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul’u bir Türk-İslam kenti yapan Büyük Hakan Fatih Sultan
Mehmet’e, fetihte yer alan muhterem ceddimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyor, hepsini şükran ve minnetle yâd ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7159.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Yağmur Pınarbaşı Çiftçisinin Yüzünü Güldürdü
Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan yağmur en çok çiftçiyi
sevindirdi.Yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen ekinler, bir haftadır yağan
yağmurlarla kurtuldu. Yağmur yağması için çiftçiler kurbanlar...
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Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan yağmur en çok çiftçiyi sevindirdi.
Yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen ekinler, bir haftadır yağan yağmurlarla
kurtuldu. Yağmur yağması için çiftçiler kurbanlar kesip yağmur duasına çıkarken, yağan
yağmurlarla biraz olsun rahatladı.
Vatandaşlar ”Çiftçiler olarak uzun zamandır bu yağmuru bekliyorduk. Son birkaç gündür
güzel yağmur yağdı. Ekinlerimiz suyunu aldı. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7160.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Kocasinan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında,
3 kişi yaralandı.Eski Çevre Yolu olarak da bilinen Kocasinan Bulvarı'nda seyir halinde
bulunan 50 AT 279 plakalı kamyonet, önündeki 38 UC 116 plakalı...
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Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında,
3 kişi yaralandı.
Eski Çevre Yolu olarak da bilinen Kocasinan Bulvarı'nda seyir halinde bulunan 50 AT 279
plakalı kamyonet, önündeki 38 UC 116 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle
otomobil savrulurken, 50 AT 279 plakalı kamyonete de 38 HE 526 plakalı bir markete ait
kamyon arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi.
Bu arada, kaza nedeniyle Kocasinan Bulvarı'nda ulaşım durdu ve bu yöndeki araç trafiği,
kazanın meydana geldiği bölümdeki yan yoldan devam etti. Yoldaki trafik akışı, kaza yapan
araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7161.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan 'çapa Günleri'
Açıklaması
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibi
tarafından geleneksel hale getirilen aynı zamanda çiftçi ile pancar tarlasında buluşma günleri
olarak organize edilen “Çapa Günleri”nin İkincisi de Kayseri...
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibi
tarafından geleneksel hale getirilen aynı zamanda çiftçi ile pancar tarlasında buluşma günleri

olarak organize edilen “Çapa Günleri”nin İkincisi de Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı
Karakimse mahallesinde yapılmıştır. Organizasyona Bölgeden yüz çiftçi katılmıştır.
Bu organizasyonla alakalı haberler tarafımızdan aynı gün itibari ile tüm yerel basın ile
paylaşılmıştır. Görsel basına da Karakimse mahallesinde yapılan organizasyonla ilgili
videolar Kayseri Şeker Basın birimi tarafından gönderilmiştir.
Başkanımız, önce tarla içerisinde çiftçi kardeşlerimizle birlikte çapalama etkinliğine katılmış
daha sonrada tarla içerisinde kurulan yer sofrasında çiftçilerle sohbet ederek onların
ikramlarını ve merak ettikleri soruları kabul etmiştir.
Yapılan haberlerde ismi geçen kişi davet edilmemesine rağmen bu programa katılmıştır ve
diğer çiftçiler gibi sadece Başkanımızı dinlemiştir.
Haberde bahse konu olan şahıs Başkanımıza televizyon programına birlikte çıkma şeklinde
teklifte bulunmuştur. Başkanımız da kendisine; Gerek duyduğu anlarda çiftçinin menfaatine
olan konularda, Kayseri kamu oyunu ilgilendiren konularda, TV ye zaten çıktığını belirterek
etkinlik sonunda Karakimse Mahallesinden çiftçilerin büyük bir memnuniyeti ve sevgisiyle
ayrılmıştır. Kimseyi rencide etmemek için etkinlikte, gerçekte yaşananların bütün detayı
paylaşılmamıştır.
Karakimse Mahallesinde yapılan organizasyona katılan çiftçilerin, belirtildiğinin aksine
haberde ismi geçen şahsa karşı tepkilerinin olduğu ve onun gelmesiyle hoşnutsuzluk
yaşandığı, tarafımızdan hem gözlemlenmiş ve hem de kayıt altına alınmıştır.
Bu gün Kayserinin iki yerel gazetesinde yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, tam
aksine şekilde yansıtılarak haber yapıldığı görülmüştür. Eğer etkinliğin tamamı hakkında bilgi
almak istenilirse her türlü bilginin, görüntünün elimizde mevcut olduğunu ilgililere
duyururuz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7162.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Kayseri'de 28 Farkli Bölgede Toplu Sabah
Sporu Yapılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaz döneminde uygulamaya konulan parklarda
sabah sporu etkinliği vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.1 Nisan'da başlayan ve
28 farklı istasyonda bine yakın vatandaşın katılımıyla devam...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaz döneminde uygulamaya konulan parklarda
sabah sporu etkinliği vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.
1 Nisan'da başlayan ve 28 farklı istasyonda bine yakın vatandaşın katılımıyla devam eden
toplu spor etkinliklerine özellikle ev hanımlarının gösterdiği ilgi dikkat çekiyor.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından organize edilen toplu spor etkinliklerine devam
eden vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde bilinçli olarak spor yapmanın keyfine

vardıklarını ifade ederek, "Sabah ilk iş olarak buraya geliyor ve hocamızın nezaretinde
sporumuzu yapıyoruz. Gerek kilolarımızdan kurtulmak gerekse de sağlıklı yaşam sürmek
amacıyla bu etkinliklere devam ediyoruz. Uzman eğitmenler nezaretinde bilinçli ve disiplinli
şekilde spor yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet
Özhaseki'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki toplu spor etkinliklerine nezaret eden antrenör Melike Çıtırkı da
gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemiz, parklarda
bu tür spor alanları tahsis ederek vatandaşlarımızı spora teşvik ediyor. Bu şekilde hem düzenli
hem de bilinçli şekilde spor yapılıyor. Geçen yıla oranla katılımda büyük artış var. Özellikle
fastfood tüketiminin artmasıyla birlikte insanımızda obezite yaygınlaşmaya başladı. Buraya
katılan ev hanımları özellikle bu konuda kendilerine çeki düzen vermeyi hedefliyorlar.
Bununla ilgili olarak da bir yandan spor yaparken bir yandan da sağlıklı beslenmenin yollarını
gösterip ölçü takiplerini yapıyoruz dedi.
Sabah sporu etkinlikleri ile ilgili olarak değerlendirmelen yapan Büyükşehir Belediyesi Spor
Etkinlikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel de Kayseri'de spor adına çok çeşitli faaliyetler
yürüttüklerine vurgu yaparak, "Kayseri hemşehrilerimizin yaşamlarında spora daha fazla yer
vermeleri için birçok faaliyet yürütüyoruz. Bunlardan birisi de parklarda düzenlediğimiz toplu
spor etkinlikleri. Şehrimizin çok değişik yerlerinde aynı anda bine yakın insanımız sabah
sporu yapıyor. Gösterilen ilgi de bizim için ayrıca sevindirici. Sabahın bu saatinde buradaki
insanların coşkusuna tanık olmaktan mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7163.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Kayseri
Sivaslı
Dernekler
Üyelerinin Melikgazi Ziyareti

Federasyon

Kısa adı KASİDEF olan Kayseri Sivaslılar Derneği Federasyonu Başkan Vekili Bülent Ünsal,
Genel Sekreter Metin Çeren ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, yeniden yüksek...
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Kısa adı KASİDEF olan Kayseri Sivaslılar Derneği Federasyonu Başkan Vekili Bülent Ünsal,
Genel Sekreter Metin Çeren ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, yeniden yüksek bir oy oranı ile
seçilmesinden dolayı Hayırlı Olsun temennisinde bulundular.
Kayseri Sivaslılar Derneği Federasyonu Başkan Vekili Bülent Ünsal, Sivaslılar Derneğin
Genel Başkanlarının Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer olduğunu ifade ederek, Türkiye
çapında 24 Sivaslılar Derneğin birleşerek federasyon oluşturduklarını ve amaçlarının birlik,
beraberlik ve dayanışma içerisinde toplumda paylaşımcı bir yer almak olduğunu söyledi.
Kayseri’de ikametgâh eden diğer illerden gelen hemşerileri önemsediklerini ifade eden
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, ancak Sivas ilinin Kayseri için ayrı bir
yeri olduğunu çünkü komşu iki vilayet olarak her zaman iç içe olduklarını birçok gelenek,
yaşam tarzı ve yemek kültürü ile edebiyatlarının benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu ticaret ve üretim merkezi, sağlık ve turizm merkezi
gibi birçok değeri taşıdığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
konu ile olarak şunları söyledi.
“Kayseri İç Anadolu Bölgesi için adeta bir çekim merkezidir. Sanayisi, ekonomisi, zengin ve
bol çeşit ticaret ürünleri, sağlık ve eğlence merkezleri, tarihi yapı ve doğal güzellikleri ile
adeta bir bölge şehridir. Hafta sonları Kayseri’de Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde Plakalı
araçları bol miktarda rastlıyoruz. Demek oluyor ki hafta sonları Kayseri komşu vilayetler için
bir cazibe merkezidir. Bundan da gurur duyuyoruz. Çünkü Kayseri ilinin bölge ve çekim
merkezi olmasında Kayseri Belediye modelinin büyük katkısı ve çalışması vardır. Sivil
toplum kuruluşlarını önemsiyor ve değer veriyoruz. Birlikte ve dayanışma içerisinde
yapılabilinecek her türlü etkinliğe evet diyoruz”.dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7164.html
Erişim Tarihi: 30.05.2014

Yüzyılın Göçü Çerkes Sürgünü (3)
“Bu coğrafyada yaşayan her insan için muhacir sözü bir anlam ifade eder. Ya
azımsanamayacak bir ihtimalle kendisi muhacir torunudur yahut bir komşusu, arkadaşı belki
de eşi muhacirdir.”
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Çerkeslerin hangi yüzyıllarda Anadolu’ya göç ettiklerini ve o yıllarda Çerkes halkının
yaşamış olduğu zorluklarla, dönemin şartlarının getirmiş olduğu olumsuzlukla birlikte bir
milyonun üzerinde Çerkesin yeni yurdunun Osmanlı toprakları olduğunu görüyoruz.
Söyleşimizin son bölümüne gelirken sizleri Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim
Bozbıyık hocamızla yaptığımız son bölüm söyleşisini sizlerle paylaşıyoruz.
Osmanlı Devleti’nin topraklarına Kafkasya’dan gelen muhacirleri kabul etme sebepleri
nedir?
Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin kötüye gittiği ve yüksek savaş masraflarının da etkisiyle
ilk dış borcu almak zorunda kaldığı Kırım Savaşından itibaren muhacirlerin Osmanlı ülkesine
gelmelerini ve iskânlarını kabul etme sebeplerinin başında insani duydular gelmekteydi çünkü
Osmanlı Devleti zulme uğrayan her kim olursa olsun ülke topraklarını onlara da açmıştır.
Ayrıca halifelik makamının Osmanlı Devletinde bulunması doğal olarak Osmanlı Devleti’ne
tüm Müslümanların koruyuculuğu misyonunu da yüklüyordu. Evinden atılan, yurtsuz kalan
her Müslüman için Osmanlı ülkesi kendi mülkü demekti.Yine azınlık isyanlarının artmaya
başladığı ve Yunanistan’la birlikte Osmanlı’dan kopuşların yaşandığı bir dönemde Osmanlı
ülkesinde yaşayan Müslüman nüfusu artırmak da Osmanlı yöneticilerinin iskânları kabul
etmelerinde etkili olmuştur. Osmanlı ülkesine gelen Kafkasya muhacirlerinin işgücüne
sağlayacakları katkı da göçlerin olumlu sayılabilecek özelliklerindendir.

Kafkasya Muhacirleri Osmanlı ülkesinin hangi bölgelerine iskân edildiler?
Osmanlı Devleti kendi ülkesine gelen muhacirleri iskân ederken bir takım zorluklarla
karşılaşmıştır. Örneğin Rusya bu muhacirlerin kendi sınırına yakın bölgelere iskân
edilmelerine karşı çıkmış ve bunu engellemiştir.93 Harbine kadar yaşanan göçlerde Osmanlı
Devleti muhacirlerin bir kısmını diğer bölgelerle birlikte bölgedeki Müslüman nüfusunu biraz
artırmak düşüncesiyle Balkanlara da iskân yapmış fakat 93 Harbinden sonraki süreçte yeni
gelen muhacirleri Balkan coğrafyasına iskân etmeye kalktığında da başta İngiltere olmak
üzere Avrupa devletlerinin baskısıyla karşılaşmıştır. Ayrıca 93 harbinden sonra imzalanan
Berlin Antlaşmasıyla kaybedilen Sırbistan, Karadağ ve Romanya bölgelerine daha önce iskân
edilen Kafkasya muhacirleri için de Anadolu istikametinde yeniden bir göç hareketi
başlamıştır. Burada her ili ayrı ayrı sayı vererek ele almak yerine kısaca söylemek gerekirse
Osmanlı ülkesinin özellikle Anadolu coğrafyasının hemen hemen her bölgesine muhacir
iskânı yapılmıştır.
Osmanlı ülkesine gelen muhacirlerin normal yaşama entegrasyon süreçleri nasıl
olmuştur.
Tabi Osmanlı Devleti ülkesine kabul ettiği muhacirleri günlük hayatın zorlukları karşısında
yalnız bırakmamış onlara mesleklerine göre imkânlar sunmuştur. Çiftçilik yapanlara devlet
belli büyüklüklerde toprak, o toprağı işlemesini sağlayacak araç gereçler ve toprağına
ekeceği tohumluk vermiştir. Diğer alanlarda da kişilerin mesleklerine göre kolaylıklar
sağlanmış devlet memuriyetine ve özellikle da yaşam şartlarına uygun olmasının da
olumlu etkisiyle askerlik mesleğine yönelenler çok olmuştur.
Meşhur muhacirlerden bir kısmının ismini burada zikretsek kimleri sayabiliriz?
Hüseyin Rauf Orbay, Bekir Sami Kunduh, Kuşcubaşı Eşref Sencer, İsmail Canbolat, Çerkes
Ethem ve Ahmet Anzavur gibi Milli mücadele döneminde bir kısmı Ankara hükümeti yanında
bir kısmı karşısında yer alan meşhur asker ve bürokrat kişilikler vardır.Ayrıca Ahmed Midhat
Efendi, Kemal Tahir ve Sait Faik Abasıyanık gibi meşhur edebiyatçılar, Mehmed Zahit Kotku
Taha Akyol’un amcası Yozgat müftüsü Mehmed Hulusi Akyol gibi İslam âlimleri
vardır. Tabi bu konuda spekülasyonlar da yapılmakta olup ünlü Çerkesler listeleri internette
çok miktarda bulunmakta bu listelerdeki isimlerin kimisinin Çerkes olup olmadığı da
tartışılmaktadır. Bu konuda Türkiye’deki Ünlü Çerkesler isminde bir kitap dahi yayınlanmış
olup buradan da teyit ettiğimiz haliyle Türk Milletinin ata sporu olan güreş alanında da ismi
her daim hatırlarda kalacak olan Yaşar Doğu’nun da Kafkas kökenli olduğu anlaşılmaktadır.
Bu listeyi oldukça uzatmak mümkündür hülasa hemen hemen her alanda meşhur olmuş bir
Çerkes karşımıza çıkmaktadır aslında bu durum da Kafkasya’dan Anadolu’ya yapılan göç
hadisesinin ne kadar büyük çaplı bir vakıa olduğunu ortaya koymaktadır.
Bugün bizlerin bu meseleleri daha iyi anlamaları için neler yapılabilir?
Göç bizim tarihimizde çok önemli yer tutan bir olgudur. Anadolu coğrafyasına hem
Kafkasya’dan hem de Balkanlardan oldukça uzun soluklu ve büyük çaplı kitlesel göç
hareketleri vukua gelmiştir. Bu coğrafyada yaşayan her insan için muhacir sözü bir anlam
ifade eder. Ya azımsanamayacak bir ihtimalle kendisi muhacir torunudur yahut bir komşusu,
arkadaşı belki de eşi muhacirdir. Bu yüzden yaşanmış geçmiş hatırlamaya gerek yok deme
lüksümüz yoktur. Kuşkusuz tarihimizin belki de en trajik dönemlerini meydana getiren bu
büyük göçlerin hakkıyla ortaya konulması için araştırmalar yapılmalı, eserler yazılmalı,
sempozyumlar konferanslar düzenlenmeli ve kuşkusuz belgeseller, diziler, filimler
çekilmelidir.
Söyleşi: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7165.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Mesnevi Halkın Her Kesimine Hitap Eden Bir
Eserdir”
Yazar Sadık Yalsızuçanlar Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda
"Mesnevi Okumaları" konulu bir konferans verdi.
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Konuşmasının başında mesnevinin yazılış serüvenine değinen yazar, Mevlana’nın diğer tüm
eserlerinin mesnevinin türevleri olduğunu söyledi.“Mesnevinin yazılmasının ilk aşaması 18
beyitle başladı” diyen Yalsızuçanlar, mesnevide geçen BİŞNEV in "B"sinin altındaki noktada
gizlidir her şey sözüne vurgu yaptı. Yalsızuçanlar , “Noktadan kasıt Allah’ın (cc) tekliğidir,
mesnevi Kur an dan besleniyor, mesnevide pek çok sahih hadis geçiyor ve ayrıca mesnevi
sadece Mevlana’nın talebelerine hitap eden bir eser değil halkın her kesimine hitap eden vaaz
kitabı hüviyeti de var, esnafa çiftçiye tüccara da Kur an hakikatlerini kendi anlayacağı
seviyede hitap ediyor” dedi. Mevlana’nın "Gönlünün bağını çöz ve özgürleş"yani Allah a
teslim ol ve mutlu ol sözünün geniş açılımını yaparak dinleyicilerin büyük beğenisini alan
konuşmacı Sadık Yalsızuçanlar, (vahdet denizdir insan ise desti. Denizi destiye doldurmaya
kalkarsan ne kadar alır) diye soran beyitide açıkladı. Konuşmaları dikkatle dinlenen yazara
konferansın sonunda teşekkür plaketi verildi. Konferansa Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof Dr.
İlhan Öztürk ve diğer akademisyenlerle çeşitli bölümlerden öğrenci topluluğu katıldı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7166.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Şehirlere İhtiyacımız Var
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Tuzcuoğlu; “Biz
bundan sonra yeniden şehirlerimizi kurma dönemine giriyoruz. Bu sadece bizim ihtiyacımız
değil, dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Yeniden şehirlere ihtiyaç vardır.”
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin

Burçları Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi devam
ediyor. 9. Haftayı da geride bırakan akademinin bu haftaki konukları Hattat ustası Mustafa
Demir, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri
Koordinatörü Ali Dursun ve Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel
Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu oldu.
Hüsnühatın fetret dönemi
23 Mayıs Cuma günü gerçekleşen haftanın ilk seminerinde Mustafa Demir hüsnühat sanatını
anlattı. Hüsnühat ile ilgili genel bilgilere yer veren Demir, hüsnühatın tarihsel sürecini anlattı.
Hüsnühatın başlangıçta Kur’an’ın güzel yazılması olarak ortaya çıktığını ve daha sonra bir
sanat olarak yoluna devam ettiğini belirten Demir; “1928 yılında batıya doğru yönelmek
isteyenler Arap harflerinden Latin harflerine geçiş yaptı. Bu değişim nedeniyle 1928 ve 1960
döneminde fetret dönemi geçirdik. Ancak bu dönemden sonra önemli hattatlar yetiştirmeye
başladık” şeklinde konuştu. Demir, hüsnühatın teorik anlatımının ardından hüsnühat çalışması
yaptı. Projeksiyona yansıtılarak gerçekleştirilen çalışma katılımcı öğrencilerin oldukça ilgisini
ve beğenisini çekti. Hattat Mustafa Demir’in ardından söz alan Topkapı Enderun geleneğiyle
eğitim gören Fatma Demir; “Tezhip sanatı Osmanlı’da günümüzdeki gibi duvarlara asılan bir
sanat değil. İnsanların gündelik yaşamlarının her yerinde kıyafetlerinden tutunda padişahların
yaşadığı çadırlarda bu tezhinat mevcut olmuş. Bu sadece hayatımızda süsleme olsun diye
yapılmamıştır. Bazı şeylerin anlamı var. Bunları meydana getiren insanların hayatında bir
anlamı vardı.” İfadelerini kullandı.
“Biyografi ünlüleri gökten yere indirir”
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Kayseri Koordinatörü Ali Dursun da 24 Mayıs Cumartesi
günü gerçekleştirdiği seminerde ‘Bir İnsanın tanımanın yolu: Biyografi’ konusunu anlattı.
Dursun, biyografinin insanı keşfetmek ve yeniden sunmak sanatı olduğunu söyleyerek;
“Biyografi zamanın ruhunu yakalamaktır. Biyografi insanların beşeri durumlarını yansıtır.
Biyografi ünlüleri gökten yere indirir. Biyografi bir gelecek tasarımıdır” şeklinde konuştu.
Biyografi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları da aktaran Dursun, bir biyografi
hazırlanırken tarafsız olunması gerektiğini vurguladı. Dursun bu konuda Hilmi Yavuz’un da
‘Biyografi yazarı bir maske takmazsa doğruları yazamaz’ dediğini belirterek, biyografi
çeşitlerini anlattı. Dursun, katılımcı öğrencilere daha önce dağıttığı Stefan Zweig’ın
‘İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar’ deneme kitabından ‘Bizans'ın Fethi: Fatih Sultan
Mehmet ve Bizans'ın fethinde açık kalan kapı’ kısmını okutarak değerlendirmelerde bulundu.
Dursun, Zweig’ın bu kitabı ile ilgili yaptığı değerlendirmede anlatılanların gerçeklik ve kurgu
karmaşası içerisinde verildiğine dikkat çekti. Kurgunun gerçek olaylarla birlikte ustaca
verildiğini ve insanların bu kurgulara inandığını söyledi. Dursun, Afrika’da yaygın olan
‘Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece avcı hikâyelerine inanmak zorundayız” sözünü
hatırlatarak avcıların anlattığı hikâyelerin çoğunun yanlış olduğunu söyledi. Konuşmasını
sonlandırmasının ardından katılımcı öğrencilere kendi ülkelerinde biyografisi yazılan
kimsenin olup olmadığını soran Dursun, öğrencilerden çeşitli cevaplar aldı. Dursun,
seminerinin bitiminde Prof. Dr. Turan Karataş ile birlikte hazırladığı ve bir biyografi örneği
olan Medeniyetin Burçları Rasim Özdenören kitabını hediye etti.
Taş ve toprak arasında yapılan biziz
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu ise
şehir ve kent kavramlarını karşılaştırarak farklarını ortaya koydu. Tuzcuoğlu, İslam’ın şehri
özendirdiğini söylediği konuşmasında şehrin Medine demek olduğunu belirtti. Ancak son iki
yüzyılda düşüncelerimizden koptuğumuzu kaydeden Tuzcuoğlu, kendi şehirlerimizden
vazgeçerek kentlere yöneldiğimizi ifade etti. Tuzcuoğlu; “Kelimeler bize bir şeyler söyler.
Kelimelerini kaybeden onun akislerini de kaybeder” diyerek bu yüzden şehir kavramını
kaybetmememiz gerektiğini vurguladı.

İnsanların dağarcıklarında ne varsa inşa edecekleri şeylerinde o olacağını belirten Tuzcuoğlu;
“Taş ve toprak arasında yapılan biziz. İslam düşünürlerden Farabi ‘bir şehrin gelişmişliğinin
kriteri faziletlerin çokluğuyla ölçülür’ der. Batı düşünürlerden Max Weber ise, ‘Bir şehrin
gelişmişlik kriteri suç oranının yüksek olup olmaması ile alakalıdır’ ifadelerini kullanır.
Konuşmasına kent ve şehir karşılaştırması yaparak devam eden Tuzcuoğlu; “Kent insana
ruhunu kaybettirmiş ve bir maddi dünyaya hapsetmiştir. Biz kendi şehirlerimizi inşa etmek
durumundayız. Kent karmaşa, çelişki, tehdit ve özgüven yoksunluğu demektir. Şehir ise ilim
irfan yuvasıdır. Şehir davetçidir. Kent dikta eder. Cehennemin en büyük azaplarından biri
yalnızlıktır. Kent hayatı yalnızlığa götürür” ifadelerini kullandı.
Tuzcuoğlu, kent ve şehir kavramları üzerinden yaptığı değerlendirme üzerinden
belediyeciliğin Türkiye Cumhuriyeti’nde 3’e ayrıldığını kaydederek şöyle devam etti;
“Birincisi çöküntü dönemidir. Bu dönemde savaşlardan dolayı şehirler yıkılmıştır. İkinci
dönemde de sorunlarla mücadele edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde kısmen başarılı
olunmuştur. Ancak bu dönemde şehirler yıkıldı ve yerine kentler inşa edildi. Bunda CHP’nin
payı büyük. Üçüncü dönemde ise yapılarımızda muhafazakar dokunuşlar görüyoruz. Artık
yeni bir döneme girildi. Biz bundan sonra yeniden şehirlerimizi kurma dönemine giriyoruz.
Bu sadece bizim ihtiyacımız değil, dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Yeniden şehirlere
ihtiyaç vardır.”
Tuzcuoğlu’nun konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7167.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Kayseri Kardeşlik Ve İyilik Platformu'ndan
'çocuk Tepkisi'
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu üyeleri, PKK'nın çocuk kaçırmasına tepki gösterdi.Kent
meydanında toplanan platform üyeleri adına konuşan Rabia Yelken, insana ait değerler
dünyasının sömürü sistemleri tarafından altüst edildiğini...
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Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu üyeleri, PKK'nın çocuk kaçırmasına tepki gösterdi.
Kent meydanında toplanan platform üyeleri adına konuşan Rabia Yelken, insana ait değerler
dünyasının sömürü sistemleri tarafından altüst edildiğini söyledi. Yelken, "Erkek, kadın, genç
ve çocuk farkı olmaksızın insanların sapkın ideolojilere kurban edildiği bir asrı yaşamaktayız.
Sapkın ideoloji mensuplarının kendi menfaat ve koltuk sevdasına hizmet edebilecek her türlü
gayri insanı davranışı mazlum insanlara reva gördüğüne şahit olmaktayız. Cahiliyenin her
türlü pisliğine bulanmış çağımız insanları, kendi yanlış ideolojilerinin devamı için insan

kaynağı oluşturabilmek adına maalesef ailelerinin ve çocukların rızası haricinde kötü
emellerine, terörist amaçlara hizmet ettirmek için çocukları dağlara çıkarabilmektedir" dedi.
Yelken ayrıca, "Bu sapkın uygulamaya karşı çıkanları kendi iyi bildikleri yöntem olan zor ve
silah kullanarak sindirmek istemektedirler. Kendi bölgesi zannettikleri vatan topraklarında
karşı karşı düşünceye asla tahammül gösteremeyen bu yapılar, karşı olduğunu düşündükleri
insanların evlerini basabilmekte ve silahlı terör ile bu insanları susturmaya çalışmaktadırlar"
diye konuştu.
Grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7168.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Türk Eğitim-sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı
Ali Benli:
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Ali Benli, "Okullarda nöbet tutmak
öğretmenin asli görevi değildir" dedi.Şube Binası'nda basın açıklaması düzenleyen Türk
Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Ali Benli, okullarda...
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Ali Benli, "Okullarda nöbet tutmak
öğretmenin asli görevi değildir" dedi.
Şube Binası'nda basın açıklaması düzenleyen Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı
Ali Benli, okullarda öğretmenlerin tuttuğu nöbeti eleştirdi. 'Angaryaya Hayır' adı altında
dilekçe kampanyası başlattıklarının altını çizen Benli, "Türk Eğitim-Sen mensupları olarak
her platformda eğitim çalışanlarının sosyal haklarının korunması ve iyileştirilmesi için
mücadele etmekteyiz. Sendikacılık, haksızlık karşısında susmamak, hakkı tutup kaldırmaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmek üzere ülkemiz genelinde başlattığımız 'Angaryaya
Hayır' adlı dilekçe kampanyamıza eğitim çalışanları, çok büyük ilgi gösterdi. Kampanyamıza
destek veren bütün eğitim çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.
Ali Benli ayrıca, "Nöbet tutmak öğretmenin asil görevi değildir. Öğretmenlik devletin eğitim
ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Kanunda, nöbet
tutma ile ilgili hiçbir hüküm yoktur. Durum buyken okullarda öğretmenler hiçbir ücret
almadan nöbet tutmaktadır. Bu duru ILO sözleşmesinin 1. maddesine hem de 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesine aykırılık teşkil etmektedir" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7169.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Özel Modern Dünyam Hastanesinde Görevli
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Emre
Güntürk:
Özel Modern Dünyam Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ertuğrul
Emre Güntürk ,"Özellikle şeker hastaları ve ileri ki yaştaki kimseler sessiz kalp geçirme riski
altındadırlar" dedi.Kalp krizi rahatsızlığı hakkında bilgiler...
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Özel Modern Dünyam Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ertuğrul
Emre Güntürk ,"Özellikle şeker hastaları ve ileri ki yaştaki kimseler sessiz kalp geçirme riski
altındadırlar" dedi.
Kalp krizi rahatsızlığı hakkında bilgiler veren Özel Modern Dünyam Hastanesinde
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Emre Güntürk, "Kalbi besleyen damarlardan birtanesinin ani
olarak tıklanmasına bağlı olarak kalp dokusunun hücrelerinin ölmesine kalp krizi denir. Kalp
krizine bağlı olarak vakaların yaklaşık yüzde 30'u kaybedilir. Kalp krizi yetişkinlerdeki ani
ölümün en başta gelen nedenlerinden birisidir. Kalp krizlerinin çoğu kalp kasına oksijen
taşıyan koroner arterlerin iç yüzeyindeki oluşan pıhtılar nedeni ile kan akımının
kesilmesinden oluşur. Özellikle ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü olanlarda risk yüksektir.
Kalp krizi geçiren hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma, mide
bulantısı ve sol kol ağrısı gibi şikayetler görülebilir. Kalp krizi geçiren kişilerin yüzde
20'sinde hiçbir bulgu olmayabilir. Özellikle şeker hastaları ve ileri ki yaştaki kimseler sessiz
kalp geçirme riski altındadırlar" diye konuştu.
Güntürk ayrıca, "Özellikle kalp krizinden şüphe ettiyseniz tek başınıza iseniz 112 vasıtasıyla
acil yardım talebinde bulunmalısınız. Ölümlerin yarısı kalp krizi başladıktan sonraki ilk 1-2
saat içerisinde olur. En kısa sürede tam donanımlı bir hastaneye ulaşmak gereklidir. Evde
aspirin varsa çiğneyin, yada bir bardak su ile için. Pencereyi açarak odaya oksijen girmesini
sağlayın. Soğuk yada sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7170.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Chp'li Gençlerden Başbakan'a Mektup
CHP Gençlik Kolları üyeleri Başbakan'a mektup gönderdi.CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur
Aksoy, yaptığı açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl 29 Mayıs’ta Gezi Parkında başlayan ve tüm
ülkeye başlayan Gezi Direnişi’nin üzerinden tam...

30 Mayıs 2014 Cuma 13:23

CHP Gençlik Kolları üyeleri Başbakan'a mektup gönderdi.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Aksoy, yaptığı açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl 29
Mayıs’ta Gezi Parkında başlayan ve tüm ülkeye başlayan Gezi Direnişi’nin üzerinden tam bir
yıl geçti. Bu bir yılda, kaybettiğimiz gençlerimizin acısını hala yüreğimizden soğumadı. Bizde
CHP Gençlik Kolları olarak bu amaçla 81 ilden olduğu gibi Kayseri’den de Başbakan’a bir
mektup gönderiyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7171.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Erciyesspor, Yıldızlarını Arıyor
Kayseri Erciyesspor'un altyapı seçmeleri, 14-15 Haziran tarihlerinde ücretsiz yapılacak.
Seçmelere, 1999-2006 tarihleri arasında doğanlar katılacak.Seçmelerle ilgili Erciyesspor
Altyapı Tesislerinde, U19 Sorumlusu Burhan Çerçioğlu ve U17 Sorumlusu...

30 Mayıs 2014 Cuma 12:28

Kayseri Erciyesspor'un altyapı seçmeleri, 14-15 Haziran tarihlerinde ücretsiz yapılacak.
Seçmelere, 1999-2006 tarihleri arasında doğanlar katılacak.
Seçmelerle ilgili Erciyesspor Altyapı Tesislerinde, U19 Sorumlusu Burhan Çerçioğlu ve U17
Sorumlusu Necati Karadağ ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Erciyesspor Altyapı
Sorumlusu Mustafa Şimşek Özkeş, ''Her sene Yaz Spor Okulu ile yaptığımız etkinliği bundan
sonra Sporcu Seçmeleri olarak devam ettireceğiz. Seçmeler, 1999-2000-2001 ve 2002
doğumlular için 14 Haziran 2014 Cumartesi günü, 2003-2004-2005 ve 2006 doğumlular için
ise 15 Haziran 2014 Pazar günü altyapı tesislerimizde yapılacak. Seçmelere katılımlar ücretsiz

olacak. Seçmelerde başarılı olan sporcu gençlerimiz, yaz tatili boyunca tesislerimizde
hocalarımız nezaretindeki çalışmalarımıza katılacaklar'' dedi.
Erciyesspor U19 Sorumlusu Burhan Çerçioğlu da, 14-15 Haziran tarihlerinde seçmelerin
birinci aşamasının gerçekleşeceğini belirterek, ''Seçmelerimize gelmek isteyen gençlerimiz
için Yoğunburç Beğendik önünden saat 09.30'da servisimiz hareket edecektir ve servisimiz de
ücretsiz olacaktır. Seçmelerin ikinci aşaması ise 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu
ikinci aşamaya, birinci aşamada belirlediğimiz oyuncularla, çeşitli nedenlerle birinci aşama
seçmelerine katılamayan oyuncularımız katılacak. Bu ikinci aşamaya da yine aynı tarih
doğumlular katılacak'' diye konuştu.
Kayseri'de takım sayısının çok az olduğunu ifade eden Çerçioğlu, ''Takım sayılarının çok az
olması ve bu takımların da belli sayıda oyuncu bulundurmalarından dolayı çok az kişiye
ulaşabiliyoruz. Bunun için 1999-2006 tarihleri arası doğumlu olan, yeteneğine güvenen ve
kendine inanan bütün gençlerimizi yaz tatili döneminde gerçekleştireceğimiz bu seçmelere
katılmaya davet ediyoruz. Hepsine şimdiden okul karnelerinde başarılar diliyoruz'' şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7172.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

İl Sağlık Müdüründen Başkan Cabbar’a
Ziyaret
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı
makamında ziyaret etti.Develi’ye yapılması planlanan Devlet Hastanesi yeri hakkında Başkan
Cabbar’dan bilgiler alan Öksüzkaya, “Kurum olarak üzerimize...
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı
makamında ziyaret etti.
Develi’ye yapılması planlanan Devlet Hastanesi yeri hakkında Başkan Cabbar’dan bilgiler
alan Öksüzkaya, “Kurum olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İnşallah Develi hak ettiği
donanımlı, geniş kapasiteli Devlet Hastanesine bir an önce kavuşur” temennisinde bulundu.
Tebrik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cabbar “Kurumlar arası
işbirliği ile Develimize çok daha kaliteli yardımlar yapacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7173.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

İnşaat Komitesi Ak Parti Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş İle Görüştü
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yeni İmar
Yönetmeliği’nin getirdiği hükümler çerçevesinde Kayseri için oluşacak zorlukların
giderilmesi için KTO öncülüğünde oluşturulan bir heyetin Ankara’da temaslarda...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yeni İmar
Yönetmeliği’nin getirdiği hükümler çerçevesinde Kayseri için oluşacak zorlukların
giderilmesi için KTO öncülüğünde oluşturulan bir heyetin Ankara’da temaslarda
bulunduğunu söyledi.
Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dulda, 29. Meslek
Komitesi Başkanı Veysel Bayar, KAYİMDER Başkanı Ali Aydın ve Melikgazi Belediyesi
İmar Müdürü Murat Seçilir’den oluşan heyet temaslarda bulunmuştur. Heyet, AK Parti Grup
Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar
Karayel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürü Selami Mardin ile Diyarbakır
Milletvekili Oya Eronat ile görüşmüştür” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, Ankara’da temaslarda bulunan heyetin yetkililere Yeni İmar Yasası’nın
geçici 6. Maddesi’nde yer alan bazı hususların Kayseri’de inşaat sektörünü sıkıntıya
sokabileceği noktasında konuları ve talepleri dile getirdiklerini kaydetti.
Hiçyılmaz, “Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesi’nde; ‘Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde
yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu
amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez’ ibaresi bulunmaktadır. Bu ibare Kayseri’deki inşaat
sektörünün çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek tarzdadır” ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz, heyetin yapmış olduğu temaslar sonucunda, Kayseri inşaat sektörünün önünde
engel yaratan ilgili maddelerde yapılacak değişikliklerin en kısa sürede gerçekleşmesini
beklediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7174.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Vezneler De Cumartesi Ve Pazar Günleri Tam
Mesai
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisinin ilk taksitinin yatırma
süresinin 1 Haziran günü son bulacağını hatırlattı.Başkan Büyükkılıç, " Melikgazi Belediyesi
olarak Emlak vergisinin ilk taksitini yatırmak isteyen...
30 Mayıs 2014 Cuma 10:59
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisinin ilk taksitinin yatırma
süresinin 1 Haziran günü son bulacağını hatırlattı.Başkan Büyükkılıç, " Melikgazi Belediyesi
olarak Emlak vergisinin ilk taksitini yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve
cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısı hizmet binası içerisinde
7’ye çıkardık. İldem, Ağırnas ve Gesi ‘de olmak üzere 3 vezne daha açtık. Böylece toplam
vezne sayısını 10’a çıkartarak, oluşan yoğunluğu vatandaşlara yansıtmamak için tahsilât
imkanı sağladık" dedi.1 Haziran 2014 son gün…
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, vergi mükelleflerin cezalı duruma
düşmemeleri Emlak Gelir Müdürlüğünün hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olan 31
Mayıs ve 1 Haziran günlerinde tam mesai yapacağını kaydetti.internet üzerinden, 412228
posta ve kredi kartı ileVatandaşların borçlarını belediye veznelerine yatırabilecekleri gibi
internet üzerinden de vergilerini yatırabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, mükelleflerin isterler ise 412228 posta ve kredi kartı ile borçlarını
yatırabileceklerini hatta t- belediye sistemi ile vergi miktarını öğrenebileceklerini sözlerine
ekledi.Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak sergisini ziyaret ederek vergisini yatıran
vatandaşlarla sohbet etti onları çay ve ikram ikramında bulunarak, vergisini yatıranlarına birer
mevsimlik çiçek hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7175.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Kesob Başkanı Ahmet Övüç:
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, hijyen eğitiminde son
tarihin 5 Temmuz 2014 olduğunu açıkladı.KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Bilindiği üzere 5
Temmuz 2013 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,...

30 Mayıs 2014 Cuma 10:48
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, hijyen eğitiminde son
tarihin 5 Temmuz 2014 olduğunu açıkladı.
KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Bilindiği üzere 5 Temmuz 2013 tarihinde, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkartılan
“Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” ile; gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere,
çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin
yapılmayıp, bunun yerine çalışanların hijyen eğitimi alması gerektiği ve yönetmelik

kapsamında bulunan iş yeri sahipleri ve işletenlerin 5 Temmuz 2014 tarihine kadar
çalışanlarının eğitim almalarını sağlamakla yükümlü oldukları hükmü getirildi" dedi.
Övüç, açıklamasında şu uyarılarda bulundu:
"Yönetmelikte belirtilen iş kollarında çalışan kişilerin 5 Temmuz 2014 tarihine kadar hijyen
eğitimi alması zorunludur. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi
almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat
çalışmaları durumunda ise iş yeri sahipleri ve işletenlerin de bu eğitimi almaları
gerekmektedir. Söz konusu eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü’nün illerde/ilçelerde bulunan halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri,
turizm eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri tarafından düzenlenmektedir.Bu
yönetmeliğe göre gerçekleştirilecek denetimler sırasında, işyerinde doğrudan hizmetin içinde
olan çalışanların hijyen eğitimi belgelerinin bulunup bulunmadığı sorgulanacaktır. Hijyen
Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinde belirtilen 5 Temmuz 2014 tarihine kadar
çalışanlarına hijyen eğitim belgesi aldırmayıp, bu tarihten sonra belge almayan kişileri
çalıştıran işyerleri hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre
işlem yapılacaktır. Fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, eğitim almamış her bir çalışan
ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek olup, kişi başı 250-1000 lira arasında cezai
müeyyide ile karşı karşıya kalınabilecektir.Yönetmelik kapsamında olan iş yeri sahipleri ve
işletenlerin mağdur olmamaları bakımından mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde
gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ediyor, saygılar sunuyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7176.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Konservatuvar Yaz Kursları Başlıyor
Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından 10-15 yaş grubu çocuklara yönelik olarak
gerçekleştirilecek olan yaz kurslarına kayıtlar 2 Haziran Pazartesi günü başlıyor.Okulların
kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha...

30 Mayıs 2014 Cuma 10:05

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından 10-15 yaş grubu çocuklara yönelik olarak
gerçekleştirilecek olan yaz kurslarına kayıtlar 2 Haziran Pazartesi günü başlıyor.Okulların
kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla
düzenlenen kurslarda bu yıl piyano, gitar, bağlama, keman, ud ve ney branşlarında eğitim
verilecek.Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde eğitim vermeye başlayacak kurslara katılmak
isteyenlerin, 02-20 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na
başvurmaları gerekecek.Konuyla ilgili olarak 232 20 40 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi
alınabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7177.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Anadolu Gençlik Derneğinden Kur'an Ziyafeti
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından Kur'an Ziyafeti etkinliği
düzenlendi.Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kayseri Baro Başkanı Fevzi
Konaç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Saadet...

30 Mayıs 2014 Cuma 09:40

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından Kur'an Ziyafeti etkinliği düzenlendi.
Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Saadet Partisi İl Başkanı
Mahmut Arıkan, Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Türk musikisi
dinletisi ile başladı. Ardından başta Diyanet -Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu
olmak üzere çok sayıda hafız Kur'an okudu. Ardından programın açılış konuşmasını yapan
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, düzenlenen etkinliğe katılan
misafirlere teşekkür etti.
Etkinlikte ayrıca, Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen çeşitli sınavlarda derece
giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7178.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Tarihin Altın Sayfalarındaki Develi Lisesi
Gazeteniz yazarı M. Orhan CEBECİ, Tarihi Develi Lisesi'nin öyküsünü ele aldı.

30 Mayıs 2014 Cuma 17:57

Lisenin mimarı Süleyman Unutulmaz, namı diğer Tekkeşin Kalfa’dır. Ortaokulun yapılması
için mecliste karar aldıran Milletvekili Osman Coşkun Beydir. Kaymakamlık binası olarak
düşünülen daha sonra ortaokula çevrilen okulun yapılmasında Belediye Başkanı Hadi
Erdoğan, Kayseri Milli Eğitim Müdürü Takittin Ayata, Bnb. Op. Dr. Osman Develioğlu ve
Osman Coşkun gibi Develinin önde gelen münevver idarecilerinin büyük rolü olmuştur. Kadir
Özdamarlar Bey bir makalesinde bunları bize aktararak, yâd etmiştir… Kayseri
Ansiklopedisinde; tamamen kesme taştan inşa edilen ve bir bodrum, iki kattan oluşan okul

Develi’de bulunan sivil ve dini mimari eserlerden farklı bir üslupta yapılmıştır diye
yazmaktadır. Ortaokulun kurulmasında büyük rol oynayan, aydın, münevver, kültürlü bir
neslin yetişmesine vesile olan müdür, öğretmen ve idarecileri saygıyla anıyorum.
ORTAOKUL NASIL YAPILDI?
Babam Osman Coşkun ve Ben Adlı kitabında Yıldız Hanım bu konuyu şöyle
anlatmaktadır. Daha önce bir kaynakta rastlamadığım ayrıntıları okuyucularımla paylaşmak
istiyorum.
Babamın milletvekili olduğu yıllarda Develi’de sadece üç tane ilkokul varmış. Ortaokul ve
lise yokmuş. İlkokulu bitiren talebelerin büyük bir kısmı tahsillerine devam edemiyorlarmış.
Çok az bir kısmı Develi dışındaki akrabalarının yardımıyla başka şehirlerde ortaokula
giderlermiş. İlme ve yüksek tahsile önem veren Osman Coşkun belediye başkanlığı
döneminde ve milletvekilliğinin ikinci yılında Develi’de yapılmakta olan ortaokul
’untamamlanması hususunda büyük gayret göstermiştir. Görünümü haşmetli bu güzel okul iki
katlı ve yüksek tavanlı sınıflardan oluşur; iki setten oluşan çok büyük bir bahçesi varmış. Bu
bahçenin üst tarafı kızlara, aşağı bölümü erkeklere aitti. Şimdi böylemi bilmiyorum ama
benim öğrenciliğimde 1970 li yıllarda yukarıda gezmek yasaktı.
OKULUN YAPILMASINDA BABAMIN ROLÜ
Yıldız Hanım Develi Lisesinin yapılmasıyla ilgili bir serzenişte bulunuyor. Yıllar sonra o
okulun yanına yeni yapılan lise binası açılırken konuşma yapan Milletvekili Mehmet
Özdemir, bu binayı yapan Tekkeşin Kalfayı saygıyla anar. Milletvekilliği döneminde
yapılması için meclisten izin geçiren, Almanya’dan mimarlar getiren Osman Bey’i hiç anmaz.
Bu binanın mimarlığını yapan Tekkeşin Kalfa, Develi’ye yerleşen Bulgar muhacirlerinden
çalışkan ve sanatının eri bir kişidir. Onu da Coşkun Bey bulup iş başına getirmiştir.
Mehmet Özdemir Bey; o dönemlerden tanıdığım, Milletvekili ve Belediye Başkanı olarak
Develi’ye hizmet etmiş değerli bir şahsiyettir. Osman Coşkun ve diğer zevatı anması gerekirdi
diye düşünüyorum. Bunda bir kasıt olduğunu da aramak istemiyorum. Çünkü Develiye hizmet
eden herkesi dönemi içinde değerlendirmek gerekir. Hepsini saygı ile anıyorum. Yüreğinde
memleket sevdası olmayan hiçbir insan siyaset yapmaz. Siyaset halk içindir ve öyle
yapılmalıdır.
Coşkun Bey gençlerin spor ve müzik yapmalarına da çok önem verirdi. Bunun için de ilçeye
hocalar getirtmiştir. Okul binası son yıllarda öğrenci fazlalığı nedeniyle sadece lise olarak
kullanılmaktadır.
Artık Develili çocukların yarıdan fazlası ilkokuldan sonra ortaokula gitmeye başlarlar, hatta
civar köylerden de pek çok öğrenci okumak için Develi’ye gelirler. Gençlere ilim ve irfan
yolunu açan Osman Coşkun her dönem saygıyla anılır. Bugün yüksek mevkilere ulaşmış pek
çok kişiye onun önderlik ettiğini söylerler. Bunların dışında da parasını bizzat kendisi
ödeyerek üniversitede talebeler okuturdu. Bunu onlardan gizli tutar, paralarını Develi
Belediyesi kanalıyla yollarmış, talebeler de kendilerine Develi Belediyesi’nin yardım ettiğini
zannederlermiş. Bugün Develi Lisesi olarak hizmet veren bina, önce Kaymakamlık binası
olarak düşünülmüş, fakat sonradan ortaokula dönüştürülmüştür. Bunda Osman Coşkun’un
büyük rolü olmuştur. Mimarlığını Süleyman Unutulmazın (Tekkeşin Kalfa) yaptığı bu
muazzam bina 1923'te başlamış ve 1933'te tamamlanarak hizmete girmiştir.
DEVELİ LİSESİN ADI DEĞİŞİYOR.
Develi Lisesi adı Develi Anadolu Lisesi olarak kalmalı diğer Anadolu lisesinin adı Dev Ali
Anadolu Lisesi olmalıydı. “Dev Ali” bizim geçmişimiz, değer verdiğimiz atamızdır. Onunla
her zaman onur ve gurur duyduk. Mekânı Cennet olsun.
Bu değişikliği zamanında Develide üst düzey birkaç kişi ile görüştüm ama onların bile bilgisi
olmadan oldubittiye getirilerek yapıldığını öğrendim. Anılarımı paylaştığım yüzlerce öğrenci
yetiştiren bu kurumun adının bu şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden değişmesini içime
sindiremiyorum. Görüştüğüm birçok arkadaşımda benimle aynı görüşte. Sesimizi duyan bir

yetkili çıkmasını bekliyorum. Kayseri Lisesinin adı nasıl değişmiyorsa, Develi Lisesi’nin adı
da değişmeliydi. Düz liseler kaldırıldığı için, Develi Anadolu Lisesi olabilirdi. Bu tür kararlar
toplumun değer verdiği isimler değiştirilirken kamuoyunun onayı alınarak yapılırsa daha şık
olur. Hiç kimsede incinmez.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7179.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Gazeteciler Cemiyeti Seçimlerini Metin
Kösedağ Kazandı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimleri, Metin Kösedağ
başkanlığındaki liste kazandı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Salonu'nda
yapılan Genel Kurul'da, Başkan adayları Üstün Tuncer, Azim...

30 Mayıs 2014 Cuma 18:38

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimleri, Metin Kösedağ
başkanlığındaki liste kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Salonu'nda yapılan Genel Kurul'da, Başkan
adayları Üstün Tuncer, Azim Deniz ve Metin Kösedağ, sırayla söz alarak projelerini açıkladı.
Daha sonra yapılan seçimlerde ise kullanılan 175 oyun 4'ü geçersiz sayılırken, Başkan
adaylarından Metin Kösedağ'ın listesi 72, Azim Deniz'in listesi 60 ve Üstün Tuncer'in listesi
ise 39 oy aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7180.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Melikgazi Çocuk Meclis Üyeleri Soma
Şehitlerini Unutmadı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclisince Soma Şehitleri için düzenlenen ve ‘Soma İçin El Ele’ sloganı ile başlatılan yardım
kampanyasında elde edilen gelirleri soma şehit yakınlarına...
30 Mayıs 2014 Cuma 18:38

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclisince Soma Şehitleri için düzenlenen ve ‘Soma İçin El Ele’ sloganı ile başlatılan yardım
kampanyasında elde edilen gelirleri soma şehit yakınlarına açılan hesaba yatırıldığını söyledi.
Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kurslarındaki (MEL-MEK) kursiyerleri
tarafından çeşitli türdeki yemek ve tatlı çeşitlerinin sergilendiği kermesin 25 Mayıs 2014 günü
Tabii ve Enerji Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımları ile açıldığını hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç “Çocuk Meclisi Üyelerinin bu anlamlı ve bir o kadar da onursal
davranışlarından dolayı kendilerini kutluyorum. Önemli olan yardımın miktarı değil düşünce
uygulamadaki asalettir. Anadolu İnsanının bir yansıması olarak Çocuk Meclisi Üyelerimiz
kendilerine layık bir çalışma yapmışlardır“ dedi.
Kültür Merkezinde iki gün açık kalan kermes ile ziyaretçileri bu yardıma davet eden Çocuk
Meclis Üyelerin kermesten elde edilen gelirle Soma Şehit Ailelerine destek olmak
istediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, elde edilen yardım gelirine belediye
memur ve işçi çalışanlarının katkı sağlayarak ilgili hesap numarasına yatırılacağını kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi Üyelerinin bu anlamlı ve onurlu
davranışlarından dolayı bir kez daha kutladığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7181.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

İhh’dan Kermes
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kayseri Şubesi, vakfın bir yıllık genel giderlerinin karşılanması
amacıyla kermes açtı.Hunat mahallesinde düzenlenen kermese çok sayıda vatandaş ilgi
gösterdi. Kermes hakkında bilgiler veren İHH Yönetim Kurulu...

30 Mayıs 2014 Cuma 18:28

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kayseri Şubesi, vakfın bir yıllık genel giderlerinin karşılanması
amacıyla kermes açtı.
Hunat mahallesinde düzenlenen kermese çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Kermes hakkında
bilgiler veren İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tokluman, “İHH Kayseri’de faaliyet göstereli
yaklaşık 9 yıl oldu. Bu noktada yılda bir kez olmak üzere genel giderlerimizi karşılayabilmek
amacıyla kermes düzenlendi. Vatandaşlarımızın ilgi göstermesini bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7182.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

12. Kattan Düşen Küçük Çocuk Hayatını
Kaybetti
Kayseri'de, binanın 12. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye
göre Melikgazi ilçesine bağlı Toki Serkent'te 3 yaşındaki Y.Y.'nin bir binanın 12. katında
bulunan dairenin mutfak balkonundan düştüğü öğrenildi....
30 Mayıs 2014 Cuma 18:12
Kayseri'de, binanın 12. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Toki Serkent'te 3 yaşındaki Y.Y.'nin bir binanın
12. katında bulunan dairenin mutfak balkonundan düştüğü öğrenildi. Ağır yaralanan Y.Y.,
bina görevlisi tarafından arabayla hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Yolda ambulansın teslim
aldığı 3 yaşındaki Y.Y., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük
Y.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7183.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Kto Ve İş-kur’dan Anlamlı Eğitim
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile
işsiz gençlere iş bulmak amacıyla eğitim düzenlenecek.Bir alışveriş mağazasında stant açan
KTO ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü, görevlendirdiği elemanlar...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile
işsiz gençlere iş bulmak amacıyla eğitim düzenlenecek.
Bir alışveriş mağazasında stant açan KTO ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü, görevlendirdiği
elemanlar ile iş başvurusuna gelen vatandaşların başvurularını alıyor. ‘İş Buluşma Günleri’ ile
gençlerin iş başvurusu alan KTO ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü, başvuruların ardından işe kabul
edilen vatandaşlara eğitim düzenleyecek. Düzenlenen program hakkında bilgiler veren KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası ile İŞ-KUR İl
Müdürlüğü ortaklaşa olarak işsiz gençlere iş temini bakımından bir program yürütüyoruz. Bu
programları sürekli yapmak zorundayız çünkü Türkiye olarak yılda en az 1 milyon işsize iş
bulmak zorundayız her yıl. Dolayısıyla bir tarafta iş arayanlar var. Diğer tarafta işsizler var.
Bunların bir araya getirilmesinin temin edilmesi gerekiyor. Bu platformları sürekli yapmak

sureti ile hem iş arayanları hem de işçi arayanları bir anlamda bir araya getirmek anlamında
böyle bir program hazırladık” dedi.
Hiçyılmaz ayrıca, “Buraya müracaat eden işsizlerimiz, gençlerimiz CW’ler alındıktan sonra
İŞ-KUR İl Müdürlüğümüz nezdinde bir dosyada birleştirilecek ve onlara kurslar uygulanmak
sureti ile de iş hayatına kazandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7184.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Başkan Esat Öztürk Kayserispor Forması
Dağıttı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk köyden gelerek eğitimlerini Yahyalı Yatılı Bölge
Ortaokulunda yapan öğrencilerine Kayserispor forması hediye etti.Yahyalı Yatılı Bölge
Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen törende toplanan öğrencilere...
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk köyden gelerek eğitimlerini Yahyalı Yatılı Bölge
Ortaokulunda yapan öğrencilerine Kayserispor forması hediye etti.
Yahyalı Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen törende toplanan öğrencilere kısa bir
konuşma yapan başkan Esat Öztürk, yatılı bölge okullarının önemini vurgulayarak her konuda
belediye olarak yanlarında olduklarını dile getirdi. Okulların kapanmasına kısa bir süre
kaldığını tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, öğrencilerden kitap okuma sözü
aldı.
Konuşmanın ardından öğrencileri tek tek yanına davet ederek formalarını veren Başkan Esat
Öztürk, koyu bir Kayserispor taraftarı olduğunu, tüm Yahyalı halkınında şehirlerinin takımını
yürekten desteklediklerini söyledi. Kayserispor sevgisini aşılamak için Kayserispor forması
dağıttıklarını ve öğrencilere dağıtmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7185.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Bünyan'da Dolu Etkili Oldu
Bünyan'da akşam saatlerinde başlayan dolu ilçede etkili oldu.Bünyan ilçesinde akşam
saatlerinde başlayan yağmur sonrasında dolu yağışı oldu. İlçenin büyük bir kısmında etkili
olan
dolu
yağışı
nedeniyle tarım
arazilerinde ve meyve...

30

Mayıs 2014 Cuma 17:34

Bünyan'da akşam saatlerinde başlayan dolu ilçede etkili oldu.
Bünyan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında dolu yağışı oldu. İlçenin
büyük bir kısmında etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde ve meyve bahçelerinde
büyük hasarın olduğu tahmin ediliyor.
Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrasında bazı apartmanların çatıları beyaza bürünürken,
ilçede esnaf ve vatandaşlar yağış nedeniyle büyük zorluk yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7186.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Bef Genel Koordinatörü Tuzcuoğlu,
Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nde
Konuştu:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik
Tuzcuoğlu, ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde ‘kent’ ve ‘şehir’ kavramlarını irdeledi.
Tuzcuoğlu, ''Kent, hayatı yalnızlığa götürür. Şehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik
Tuzcuoğlu, ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde ‘kent’ ve ‘şehir’ kavramlarını irdeledi.
Tuzcuoğlu, ''Kent, hayatı yalnızlığa götürür. Şehir ise beraberliktir, paylaşımdır'' dedi.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Kayseri
Medeniyetin Burçları Derneği’nin düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde bu
hafta, Konya Meram eski Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim
Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu kürsüye çıktı. Şehir ve kent

kavramlarını karşılaştırarak farklarını ortaya koyan Tuzcuoğlu, İslam dininin şehri
özendirdiğini söyledi. Şehrin Arapça karşılığının ‘Medine’ olduğunu hatırlatan Tuzcuoğlu,
son yüzyıllarda insanların şehirlerden vazgeçerek kente yöneldiğini ifade eden Tuzcuoğlu,
''İslam düşünürlerden Farabi, ‘bir şehrin gelişmişlik kriteri, faziletlerin çokluğuyla ölçülür’
demiştir. Batı düşünürlerden Max Weber de, ‘Bir şehrin gelişmişlik kriteri, suç oranının
yüksek olup olmaması ile ilgilidir’ demektedir. Kent, insana ruhunu kaybettirmekte ve bir
madde dünyasına hapsetmektedir. Kent; karmaşa, çelişki, tehdit ve özgüven yoksunluğu
demektir. Şehir ise; ilim, irfan yuvasıdır. Şehir, davetçidir. Kent, dikta eder. Kent hayatı,
yalnızlığa götürür. Şehir ise, beraberliktir, paylaşımdır. Kendi medeniyete bakış açımızdan,
şehirlerimizi yorumlama ve yeniden yapma dönemine giriyoruz. Bu sadece bizim ihtiyacımız
değil, dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Yeniden şehirlere ihtiyaç vardır” diye konuştu.
BİYOĞRAFİ
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Koordinatörü ve Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği
Başkanı Ali Dursun da ‘Bir İnsanın tanımanın yolu: Biyografi’ konusunu anlattı. Dursun,
biyografinin insanı keşfetmek ve yeniden sunmak sanatı olduğunu belirterek, “Biyografi,
zamanın ruhunu yakalamak, insanların beşeri durumlarını yansıtmak demektir. Biyografi,
ünlüleri gökten yere indirir. Biyografi, bir gelecek tasarımıdır. Ancak, biyografi hazırlanırken
tarafsız olunmalı’ diye konuştu.
Dursun, daha önce öğrencilere Stefan Zweig’ın ‘İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar’
deneme kitabından ‘Bizans'ın Fethi: Fatih Sultan Mehmet ve Bizans'ın fethinde açık kalan
kapı’ kısmını okutarak değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından Ali Dursun, Prof.
Dr. Turan Karataş ile birlikte hazırladığı ve bir biyografi örneği olan ‘Medeniyetin Burçları,
Rasim Özdenören’ kitabını hediye etti.
HÜSN-Ü HAT
Akademinin bir diğer konuğu ise; hüsnü hat ustası Mustafa Demir’di. Sanatın tarihi sürecini
ele alan Demir, Hüsnü Hat’tın Kuran-ı Kerim’in güzel yazılmak istenmesi sonucu ortaya
çıkan bir sanat olduğunu belirtti. Latin harflerinin kabul edilmesinin ardından bu sanatın fetret
dönemine girdiğini hatırlatan Demir, artık günümüzde önemli ustaların yetişmeye başladığını
kaydetti.
Usta, öğrencilere bu sanatın nasıl yapıldığını görsel olarak anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7187.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Talas'ta Haşeratla Mücadele
Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşerat yumurtası olan ve insan
sağlığına zararı dokunan larvayla mücadele kapsamında ilçe genelinde başlatılan
çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı.Mevsim şartlarının elverdiği...
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Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşerat yumurtası olan ve insan
sağlığına zararı dokunan larvayla mücadele kapsamında ilçe genelinde başlatılan
çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı.Mevsim şartlarının elverdiği zamanlarda başlayan
ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak sürdüğünü belirten Talas Belediye Başkanı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, 3 ULV ve 1 termal aracın hizmet verdiğini söyledi. Başkan Palancıoğlu,
larvasit mücadelesinin ilaçlama çalışmalarıyla aralıksız sürdürüldüğünü kaydederek,
çalışmaların yeşil alan, park, bahçe, rögar ve yağmur sularının bulunduğu alanlarda
yoğunlaştığını ifade etti.Başkan Palancıoğlu sinek, sivrisinek ve benzeri kanatlı hayvanların,
daha yumurta halindeyken üremesini engellediklerini dile getirerek, "Kış sezonunun hemen
sonunda larvasit mücadelesini başlatıp yeşil alan, çöp bidonları, rögarlar, fosseptik çukurları,
dereler ve sulama kanallarının bulunduğu bölgelerde ağırlık verdiğimiz ilaçlama ile haşeratsız
bir yaz geçirmek için çalışıyoruz" dedi.Larvayla mücadelede kendi atölyelerinde üretilen 1
tonluk ilaçlama tankının çalışmaları daha da kolaylaştırdığını kaydeden Başkan Palancıoğlu,
"Periyodik olarak günlük 4 araç, 2 sırt pompası ve 10 personelle, 33 mahallemizin cadde ve
sokaklarında sinek, sivrisinek ve diğer haşeratla mücadele ediliyor. Amacımız doğal çevreyi
ve insan sağlığını koruyarak, vatandaşımızın sağlıklı ortamda yaşamasıdır” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7188.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü, Şehit
Arkadaşları İçin Mevlit Okuttu
İki yıl önce Kayseri’nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırıda şehit
düşen polis memurları Ahmet Geben ve İsmail Sakın için bu gün Pınarbaşı Merkez Karslı
Camii’nde mevlit okundu.Pınarbaşı Emniyet...
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İki yıl önce Kayseri’nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırıda şehit
düşen polis memurları Ahmet Geben ve İsmail Sakın için bu gün Pınarbaşı Merkez Karslı
Camii’nde mevlit okundu.
Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda Şehit olan Polisler için bugün Merkez
Karslı Camiinde Kura’n-ı Kerim okunarak dualar edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından
okutulan mevlidi şerife polisler ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit programının ardından İlçe Müftüsü Reşat Üstün yaptığı dua da “Devletin ve
milletimizin korumasını sağlayan emniyet güçlerimize yapılan saldırıda şehit olan
polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” diye dua etti.
Yapılan duanın ardından Mevlit’e gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7189.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

Başkan Büyükkılıç, Ağırnas Osman Yücel
Ortaokulu Sergisini Gezdi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinde yer alan
çalışmaları yerinde görmek için yapmış olduğu inceleme gezisinde Ağırnas Osman Yücel
Ortaokulu'nun yıl sonu etkinliği ve sergisine iştirak ederek öğrenciler...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinde yer alan
çalışmaları yerinde görmek için yapmış olduğu inceleme gezisinde Ağırnas Osman Yücel
Ortaokulu'nun yıl sonu etkinliği ve sergisine iştirak ederek öğrenciler ile sohbet etti.
Her zaman eğitim ve eğitimcinin yanında ve yardımcısı olduklarını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Ağırnas Bölgesinde yapılan yatırım ve hizmetleri
yerinde görmek için yapmış olduğumuz inceleme gezisinde Osman Yücel ortaokulunun
etkinliğine katıldık. Teknoloji ve Tasarım sergisi ile kermes ve eski eşya müzesini gezdik.
Hayran olmamak ve takdir etmemek mümkün değil. Öğrencilerimizi bu geniş düşünce ve
fikirlerinden dolayı kutluyorum'' dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen ve Belediye Daire müdürleri ile birlikte Osman
Yücel Orta okulunu gezen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sergide öğrencilerin velileri
tarafından yapılan yöresel yiyecekler bölümü gezerek yapılışları hakkında bilgiler aldı.
Osman Yücel Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan Teknoloji Tasarım Sergisinde yer alan
projeleri tek tek gezerek inceleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, projelerin sabırla
yapılmış olduğunu ve öğrencilerin vermiş olduğu emeği takdir ettiğini emeği geçen
yöneticileri de tebrik ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7190.html
Erişim Tarihi: 02.06.2014

