KAYSERİ HABER ARŞİVİ
27.04.2015–30.04.2015
Kocasinan'da uluslararası merkez olma
potansiyeli var
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ulusal ve uluslararası
ticaret ve sanayi bölgesi olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ulusal ve uluslararası
ticaret ve sanayi bölgesi olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Kayserispor Başkanı
Bekir Yıldız, meclis üyeleri ve daire müdürlerini aileleriyle Kuşçu Marina'da ağırlayan
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, misafirlerine; hedefleri, projeleri ve çalışmalarıyla ilgili
bilgiler verdi. Şehirle ve Kocasinan’la ilgili bazı hedefler belirlediklerinin altını çizen Başkan
Çolakbayrakdar," Kocasinan; Yeni Kayseri’nin yeni yüzü olacak, ‘Yeni Kayseri Kocasinan’la
şekillenecek' diye iddialı bir söylem belirledik. Bu, altı boş, potansiyeli olmayan bir söz değil.
Kocasinan'ın Kayseri’nin yeni yüzü olma noktasında ciddi potansiyelleri var. Tabi Bekir
Başkanımızın, Mustafa Çelik Başkanımızın yapmış olduğu ciddi çalışmalar neticesinde bu
değerler ve potansiyeller ortaya çıkmış. Bize düşen de bu potansiyeli ve değeri hem şehrimiz,
hem de ülkemiz lehine bir güç ve aktif hale getirebilmektir" dedi. Başkan Çolakbayrakdar
konuşmasına şöyle devam etti,"Yeni Kayseri’nin yeni yüzü olacak Kocasinan'ın kültür-sanat
merkezi olmaya yönelik yeterli bir altyapısı da var, Kocasinan'ı Kayseri’mizin yeni kültür ve
sanat merkezi haline getireceğiz. Kocasinan'daki mevcut sanayi ve ticaret merkezlerini dünya
ölçeğinde, dünyanın kabul ettiği kıstaslara uygun sanayi ve ticaret merkezlerine çevirebilir,
revize edebilir, ulusal ve uluslararası bir ticaret ve sanayi merkezi haline getirebiliriz. Bunun
altyapısı da bizde var. Kocasinan’ımızı çok büyük ölçeklerde uluslararası pazarlara hitap
edebilecek bir merkez haline getirebilmek için çalışacağız." Kocasinan Belediyesi sınırları
içinde birçok alanın şehir merkezine çok yakın olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,
"Maalesef bu bölgelerimizin yaşam ve konut alanları oluşmasında gayrete ve dönüşüme
ihtiyacı var. Birkaç noktada da bu dönüşüme başladık ve devam ettireceğiz. Seyrani
Mahallesi’nin dönüşümüyle ilgili karar hem Kocasinan hem de Büyükşehir Belediyesi
Meclisi’nden geçti. Arkasından Yunus Emre, Alsancak, Argıncık, Yavuzlar, Talatpaşa ve
birçok noktada benzer uygulamalarımızla birlikte Kocasinan'da yeni yaşam alanları meydana
getireceğiz" müjdesini verdi. Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle bitirdi," Kocasinan'ı
sosyal hayatın yaşandığı ve zenginleştiği bir merkez haline getirmek için gerekli
çalışmalarımız başladı. Yamula Barajı’nın çevresinde traking yapılabilecek yürüyüş parkurları
oluşturacağız. Burada günübirlik piknik alanları yapıyoruz, en kısa sürede de
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız hafta sonlarında bungalov evlerinde

konaklamalı olarak stres atmaya gelebilecek. Tabi ki bu faaliyetlerin yapılması ve
yürütülmesi, gerek meclis üyelerimiz gerekse bürokrat arkadaşlarımızın çalışma ve
gayretleriyle olacak. Biz bir aileyiz, biz bir takımız. Huzur iklimi ve birlik-beraberlik
içerisinde karşılıklı anlayışla bu projelerimiz gerçekleştireceğiz. Ortak bir gayretle, hep
birlikte el ele verip çalışarak, ilçemize, şehrimize ve ülkemize katma değer oluşturacağız"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12833.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Kayseri Bosna Türkleri 6. Olağan Kongresi
yapıldı
Kayseri Bosna Türkleri 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Naşit Eslik 6. kez güven
tazeledi.
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Kayseri Bosna Türkleri 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Naşit Eslik 6. kez güven
tazeledi. dernek binasında yapılan genel kurul saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mevcut başkan Naşit Eslik genel kurulda yaptığı
konuşmasında, "135 hastaya çiçek götürüldü, 13 düğüne çiçek gönderildi. Çalışmalarımız
kapsamında 55 koli erzak, 44 ton odun, 5 ton kömür dağıtılarak, 3 Bosnalı öğrenciye sahip
çıkıldı. Dernek olarak 26 resmi kuruma ziyaret gerçekleştirildi ve plaket verildi. Mevlana ve
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl ziyareti yapıldı. Bir öğrenciye ücretsiz Bosna gezisi hediye edildi"
diye konuştu. Naşit Eslik'in tek aday olduğu genel kurula 60 üyenin 31'i katıldı. 2010 yılından
beri derneği başkanı olan Naşit Eslik, 6. kez güven tazeleyerek yeniden başkan oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12834.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Milli İttifak Talas’ta Gövde Gösterisi Yaptı
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisinin(BBP) genel seçimler için oluşturduğu Milli
İttifak Talas’ta sevgi yürüyüşü düzenledi.
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Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisinin(BBP) genel seçimler için oluşturduğu Milli
İttifak Talas’ta sevgi yürüyüşü düzenledi. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin genel
seçimler için oluşturduğu Milli İttifak Talas’ta ‘Sevgi Yürüyüşü’ düzenledi. Sevgi
Yürüyüşüne katılım yoğun olurken sık sık 'Mücahit Erbakan, Muhsin Başkan ve bu halk sizi
unutmayacak' sloganları atıldı. Talas Kız Yurdu Önünde başlayan yürüyüş Cemil Baba
Türbesine kadar devam etti. Türbede dualar edildikten sonra yürüyüş başlandığı yerde sona
erdi. Sevgi Yürüyüşünde konuşan Saadet Partisi 6. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Aydın “
Seçimlerin öncelikle memleketimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini
Allah'tan niyaz ederim. Seçim çalışmaları kapsamında bu hafta da Talas’ta teşkilatımız ile
bizi seven kardeşlerimiz dostlarımızla birlikte bir sevgi yürüyüşümüzü daha gerçekleştirdik.
İnşallah seçimlere kadar her cumartesi günü şehrimizin muhtelif yerlerinde bu sevgi
yürüyüşünü düzenleyeceğiz. Önümüzde ki hafta da inşallah İstasyon Caddesinde bu yürüyüşü
gerçekleştirip halkımız ile kucaklaşacağız. Onların destek ve teveccühünü isteyeceğiz
inşallah. 7 Haziran'da onlardan fiili olarak destek bekliyoruz ve halkımızı mecliste temsil
etmek istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12835.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Kayseri'de Şüpheli Çanta Korkusu
Kayseri'de dün akşam şüpheli çanta korkusu yaşandı.
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Kayseri'de dün akşam şüpheli çanta korkusu yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan
İlçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde bulunan otobüs durağında iki adet çanta bulunduğunun
ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında otobüs durağına gelen polis ekipleri,

çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı ekiplerin
yaptığı inceleme sonrasında çantalarda giysilerin bulunduğunun belirlenmesi sonrasında,
çantalar alınarak polis otosuna konuldu. Çantaların olay yerinden kaldırılması ile otobüs
durağındaki güvenlik önlemi de kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12836.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Bünyan'da Dev Yatırımların Temeli Atılıyor
Bünyan ilçesine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yatırımların
temelleri atılıyor.
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Bünyan ilçesine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yatırımların
temelleri atılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan'a yaptırılacak olan Kadın
ve Gençlik Merkezi, Pınarbaşı Mesire alanı ve meydan düzenlemelerine başlanıyor. Bünyan
halkına kazandırılacak olan hizmetlere görkemli bir temel atma töreni ile start verilecek. 28
Nisan günü gerçekleştirilecek olan temel atma töreni öncesi yapılan hazırlıkları yerinde
inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Güllüoğlu; '' Bünyanlı hemşerilerimizin hak
ettikleri hizmetleri almaları adına her daim Büyükşehir Belediyemizle koordineli çalışmalar
yürüttük, birçok yatırım ve projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Salı günü
gerçekleştireceğimiz toplu temel atma töreniyle sosyal hayata katkı sağlayacak, insanların
nefes almasını sağlayacak ilçemizdeki sosyal donatı alanlarının başında gelen ve ilçe dışından
insanların vakit geçirmek için geldiği Pınarbaşı mesire alanımızda bir çalışmamız olacak.
Bununla birlikte şehirlerin gelişmişlik göstergelerinden olan ilçe meydanımızda bir
düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Bütün bunların yanı sıra yapılacak olan yatırın en
önemlisi olan ''Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temellerini atarak kadın ve
gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, hoş vakit geçirebilecekleri bütün teknik
imkânlara sahip nitelikli bir tesise kavuşturmuş olacağız'' dedi. 'Şehircilik Yasası'nın ilçelere
kattığı değere dikkat çeken Başkan Gülcüoğlu,'' 'Şehircilik Yasası' ile birlikte Büyükşehir ile
aramızdaki sınırlar tamamen kaldırılmış oldu. Bir ilçe belediyesi olarak mali boyutları
nedeniyle planladığımız her projeyi hayata geçiremeyebiliyoruz. Hizmetin vatandaşa ulaşması
noktasında aksaklıklar yaşanabiliyordu. Yeni yasayla birlikte yaşanan bütün sorunlar ortadan
kaldırılmış oldu'' şeklinde konuştu. Bünyan Belediyesi'nde hafta sonu kavramı yok Hafta sonu
ilçe genelinde yürütülen çalışmaları ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, birim müdürleri ve amirleriyle bir araya gelerek yapılan
ve yapılacak olan hizmetlerin durumu hakkında bilgi aldı. Bünyan Belediyesi olarak,
Bünyanlıların kesintisiz hizmet almaları adına haftanın yedi günü yoğun bir şekilde
çalıştıklarını ifade eden Başkan Şinasi Gülcüoğlu; "13 Bin 6 kilometre kare alandaki her
ferdimize hakkaniyet çerçevesinde hizmet ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. 44 mahallemizin

ihtiyaçlarını karşılamak adına, vatandaşımızın hak ettiği hizmete kavuşması için hem fiziki
hem de teknik alt yapı anlamında birçok gelişmeye imza attık. Günü kurtarma adına adımlar
atan bir anlayış içerisinde değiliz hiç bir zaman da olmadık. Biz Bünyan'ın gelecek 25 yılını
planlıyor proje ve çalışmalarını bu doğrultuda yapıyoruz. “dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12837.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Öğretmenlik vizyon programı gerçekleşti
Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (Ebsad), İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi ile birlikte organize ettiği, “Geleceğin Öğretmenleri İçin, Öğretmenlik Vizyon
Programı ” Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda icra edildi.
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EBSAD ile İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinin birlikte organize ettiği program tam bir
bilgi-kültür şöleni havasında gerçekleşti. 25 Nisan Cumartesi günü Melikgazi Konferans
Salonunda gerçekleşen programa yoğun ilgi olduğu gözlemlendi. Program İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş’in açılış konuşması ile başladı. Programda,
Eğitimci-Yazar Muhammet Yılmaz, “Etkili Öğretmenlik Tecrübeleri” başlıklı bir sunum
yaptı. Muhammet Yılmaz; “Öğretmenlik mesleğini iki farklı boyutta algılamak mümkündür.
Bunlardan biri “öğreten kişi” diğeri de “eğiten, terbiye eden kişi” boyutudur. Öğretmenliği
sadece “öğreten kişi” boyutunda algılamak onun alanını daraltmak ve etkinliğini azaltmak
anlamına gelir. Öğretmenliğin etkisini artırmak için bu mesleği “öğreten kişi” anlayışından
daha ötelere taşımaya ihtiyaç vardır. Öğretmenlik kavramı eğitim veren, terbiye eden ve
öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimlerinin yanında onlarda davranış oluşturan kişi,
anlamlarını mutlaka içermelidir. Bu bağlamda, öğretmen sadece öğrencilerine bir şeyler
öğreten değil, onların terbiyelerinden, kişisel gelişimlerinden, yeteneklerini keşfetmekten,
becerilerini geliştirmekten sorumlu olan kişidir. Bunu başaran öğretmenler daha nitelikli ve
etkili görev yapmış olurlar” dedi. Öğretmenin rollerinin neler olduğunu anlatan Yılmaz;
“Öğretmenlerin; öğrenmeyi sağlama, mesleki ustalık, anne baba gibi davranma, arkadaş gibi
olma, disiplini sağlama ve liderlik gibi bazı rolleri vardır. Öğrenmeyi sağlamak öğretmenin
birincil rolüdür. Ancak bunu yerine getirmekle görevini tamamlamış olmaz. Çünkü
öğrenmeyi sağlama sadece kendisine verilmiş olan bir program ve plan üzerinden
öğrencilerini belli hedeflere ulaştırmayı ve konuyu öğretmeyi amaçlar” ifadeleri kullandı.
Nasıl bir öğretmen? Zamanın şartlarına bağlı, Nasıl bir öğretmen olunması gerektiğini anlatan
Yılmaz;” Zamanımız şartlarına uygun bir öğretmen tipi geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bugün,
öğretmenlerden beklenen davranışları göz önünde bulundurduğumuzda arkadaş gibi,
öğrenciye rehberlik yapabilen, yönetim becerileri gelişmiş, biraz otoriter ama aynı zamanda
sevecen bir öğretmen tipine ihtiyaç vardır. Günümüzde çocuklar, iletişimi iyi, anlayışlı,
kendileriyle arkadaş gibi olabilen öğretmenlerden daha çok etkilenmektedirler” diyerek

konuşmasını tamamladı. Günün ikinci seminerini Eğitimci Yazar Sait Çamlıca, “Eğitimde
Etkili İletişim” başlıklı sunum yaptı. Sait Çamlıca; “ Nesil çok hızlı değişiyor. Çocuklar
okuma yazma bilmeden bilgisayar kullanmaya başlıyor. Şimdiki nesil renkli teknolojiye ilgisi
var. Bizler bu yeni nesilde iş yok deyip kenara çekilemeyiz. Biz bunu artıya çevirmeliyiz.
Şuan ki neslin bilgi için bize ihtiyacı yok. İnternetten her şeyi öğreniyorlar. Bizim asıl
yapmamız gereken çocuklara bilgi vermek değil çocuklara bilinç kazandırmaktır.” İfadelerini
kullandı. Okumanın önemine dikkat çeken Çamlıca;” Çağın değişimi ve bilginin gelişimi için
okuma yapmalıyız. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmalısınız. Çocukların anne
babalarında eğitmeniz gerekiyor. Yoksa çocuklardan meyve almamız zorlaşıyor. İlim
ilkokuldan başlayıp üniversiteyi bitirdikten sonra bitmez. Çocuğa okuma alışkanlığı
kazandırmaktan daha önemli bir şey yoktur. Okumayı hayatın bir parçası haline getirin.
Tuttuğunuz oruç gibi her gün namaz kılıyor gibi okuyun. Okumalarınız çeşitli olsun yoksa tek
taraflı okuma dünyaya at gözüyle bakmanızı sağlar.” “Sınıfta nöbet tutmak, sınırda nöbet
tutmak kadar kutsaldır” Çamlıca konuşmasına şöyle devam etti; “Kitap okuma alışkanlığı
kazandıramadığı bir öğrenciye, sadece sözcük türlerini ezberletiyorsa bir Türkçe öğretmeni,
tuttuğu nöbetin hakkını vermiş olur mu? Bir milletin dinini yok etmek isteyenlerin, önce o
milletin dilini yozlaştıracağını öğrencilerine öğretmek, nöbet tutmanın sorumlulukları
arasında değil mi? Namaz surelerini öğrencilerine ezberletip, yalan ile imanın aynı kalpte
duramayacağını öğrencilerine öğretemiyorsa bir Din Kültürü öğretmeni, nöbet yerini terk
etmiş olmanın hesabını Allah’a verebilir mi? “Ben güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildim” diyen Hz. Peygamber’in ahlakını öğrencilerine aşılamadan, 32 farzı
ezberletmek, nöbet anlamına gelir mi? Bu ülke, bunca sıkıntıya rağmen hala düşman işgaline
uğramışsa, sınırda ve sınıfta nöbetini tutan, tuttuğu nöbetin bilinciyle mesleğini icra edenler
sayesindedir. Allah sınırda ve sınıfta tuttuğu nöbetin bilincinde olanların sayısını artırsın.”
Diyerek konuşmasını tamamladı. Öğle yemeği ikramından sonra programa Prof. Dr. Aytaç
Açıkalın’nın sunduğu “Öğretmenin İnsan ve Eğitim Felsefesi” semineri ile devam edildi.
Öğretmenliğin kritik önemi olan bir meslek olduğu üzerinde duran Açıkalın, eğitime dâhil
olan; dijital, devlet, çevre, dil, kültür gibi unsurların hesaba katılmadan istenen verimin
alınamayacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Aytaç Açıkalın öğrencilere zengin bir deneyim
yaşattı. İlkokul öğretmenliği, milli eğitim müdürlüğü, eğitim fakültesinde hocalık gibi önemli
deneyimlere ve kıymetli bilgilere sahip olan Açıkalın geleceğin öğretmenlerine ışık tuttu. Gün
sonunda programla ilgili katılımcıların görüş ve önerilerini kapsayan anket uygulandı, katılan
her öğrenciye EBSAD’ın yayımladığı “Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” kitabı
hediye edildi ve katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12838.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Bünyan'da dev yatırımların temeli atılıyor
Bünyan ilçesine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yatırımların
temelleri atılıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan'a yaptırılacak olan Kadın ve Gençlik
Merkezi, Pınarbaşı Mesire alanı ve meydan düzenlemelerine başlanıyor. Bünyan halkına
kazandırılacak olan hizmetlere görkemli bir temel atma töreni ile start verilecek. 28 Nisan
günü gerçekleştirilecek olan temel atma töreni öncesi yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Güllüoğlu; '' Bünyanlı hemşerilerimizin hak ettikleri
hizmetleri almaları adına her daim Büyükşehir Belediyemizle koordineli çalışmalar yürüttük,
birçok yatırım ve projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Salı günü gerçekleştireceğimiz
toplu temel atma töreniyle sosyal hayata katkı sağlayacak, insanların nefes almasını
sağlayacak ilçemizdeki sosyal donatı alanlarının başında gelen ve ilçe dışından insanların
vakit geçirmek için geldiği Pınarbaşı mesire alanımızda bir çalışmamız olacak. Bununla
birlikte şehirlerin gelişmişlik göstergelerinden olan ilçe meydanımızda bir düzenleme
çalışması gerçekleştirilecek. Bütün bunların yanı sıra yapılacak olan yatırın en önemlisi olan
''Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temellerini atarak kadın ve gençlerimize kendilerini
geliştirebilecekleri, hoş vakit geçirebilecekleri bütün teknik imkânlara sahip nitelikli bir tesise
kavuşturmuş olacağız'' dedi. 'Şehircilik Yasası'nın ilçelere kattığı değere dikkat çeken Başkan
Gülcüoğlu,'' 'Şehircilik Yasası' ile birlikte Büyükşehir ile aramızdaki sınırlar tamamen
kaldırılmış oldu. Bir ilçe belediyesi olarak mali boyutları nedeniyle planladığımız her projeyi
hayata geçiremeyebiliyoruz. Hizmetin vatandaşa ulaşması noktasında aksaklıklar
yaşanabiliyordu. Yeni yasayla birlikte yaşanan bütün sorunlar ortadan kaldırılmış oldu''
şeklinde konuştu. Bünyan Belediyesi'nde hafta sonu kavramı yok Hafta sonu ilçe genelinde
yürütülen çalışmaları ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu, birim müdürleri ve amirleriyle bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan
hizmetlerin durumu hakkında bilgi aldı. Bünyan Belediyesi olarak, Bünyanlıların kesintisiz
hizmet almaları adına haftanın yedi günü yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan
Şinasi Gülcüoğlu; "13 Bin 6 kilometre kare alandaki her ferdimize hakkaniyet çerçevesinde
hizmet ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. 44 mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak adına,
vatandaşımızın hak ettiği hizmete kavuşması için hem fiziki hem de teknik alt yapı anlamında
birçok gelişmeye imza attık. Günü kurtarma adına adımlar atan bir anlayış içerisinde değiliz
hiç bir zaman da olmadık. Biz Bünyan'ın gelecek 25 yılını planlıyor proje ve çalışmalarını bu
doğrultuda yapıyoruz. “dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12839.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Turizm elçimiz olun
Uluslararası Öğrenciler Akademisi 11. Hafta Programında Vali Orhan Düzgün, “Türkiye ve
Kayseri’nin Turizm Potansiyeli” konulu konferans verdi. Düzgün, konferansa katılan
öğrencilere, “ülkenize döndüğünüzde de turizm elçilerimiz olarak Kayseri’yi tanıtmanızı arzu
ediyorum” dedi.
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Vali Orhan Düzgün, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile
Medeniyetin Burçları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kayseri Uluslararası Öğrenciler
Akademisi” projesi kapsamında, Kayseri’de eğitimlerini devam ettiren çeşitli ülke vatandaşı
öğrencilerini makamında kabul edip, tecrübelerini paylaştı. Medeniyetin Burçları Derneği
Başkanı Ali Dursun ile beraberindeki Afganistan, Cezayir, Moğolistan, Somali, Irak,
Bulgaristan, Singapur, Endonezya, Azerbaycan, Nijerya, Çad ve Dağıstan’dan gelen “Liderlik
Atölyesi” öğrencilerini kabul eden Vali Düzgün, farklı ülkelerden, farklı milletlerden
gençlerin dünyayı tanıma ve kişiliklerinin oluşması çağında birbirlerini tanımasının dünya
barışı adına son derece önemli olduğunu söyledi. Vali Düzgün, Osmanlı bayrağı altında
yüzlerce yıl farklı milletlerin bir arada kardeşçe yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:
“Sadece Müslüman unsurlar değil gayri Müslim unsurlar da aynı bayrak altında barış içinde
yaşamışlardır. Talas’taki Ali Saip Paşa Sokağında camiler ile kiliselerin yan yana olduğunu
görürsünüz. Bu da yüzlerce yıl beraber farklı dinlere mensup insanlar, aynı sokakta kardeşçe
yaşamış olduklarının en güzel göstergesidir. Müslümanlar Ermenilerin Paskalya bayramını
kutlamış, Ermeniler de Müslümanların Ramazan bayramını kutlamış hatta Ramazan aylarında
Müslümanların gözü önünde yemek yemekten bile kaçınmışlardır.” Vali Düzgün,
öğrencilerden gelen sorulara da cevap vererek, “Liderlik Atölyesi” öğrencilerine Türkiye’de il
idaresi ve bir liderin, yöneticinin iş ve sosyal hayatında nelere dikkat etmesi gerektiği
hakkında bilgiler verdi. ‘Başarılı bir yönetici olabilmek için öncelikle iyi dinlemek lazım.’
diyen Vali Düzgün, bir olayla ilgili tüm tarafları dinlemeden son kararı vermemeleri gerektiği
konusunda da öğrencilere nasihatlerde bulundu. Vali Düzgün, çalıştığınız kişilerle ilişkilerin
de dengede olması gerektiğine vurgu yaparak, “Eğer birlikte çalıştığınız kişilere sert
davranırsanız, sadece sizin duymak isteyeceğiniz şeyleri dile getireceklerdir. Doğruları
öğrenemezsiniz, sizinle beraber çalışan insanların size doğruları söyleyecek kadar onlara
cesaret vermeniz, onların görüşlerine açık olduğunuzu ifade etmeniz gerekir. İdarecilikte
sertlik ve yumuşaklığı bir arada tutmak lazım, eğer çok yumuşak olursanız karmaşa olabilir,
ama çok sert de olursanız o zaman siz tek başınıza kalırsınız. Sizi kimse doğruya
yönlendirmeyebilir. Bu hassas dengeyi çalışanlarınız ile kurmanız gerekir. Yöneticilik bir
takım oyunudur, astlarınız sizden bazen olayı daha net görebilir bunu göz ardı etmemeniz
lazım” diye konuştu. Farklı ülkelerden ve milletlerden öğrencileri bir arada görmüş olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Düzgün, ‘Sizler de inşallah buradaki eğitimlerinizi
bitirince dünyanın dört bir tarafına dağılacak ve insanlığın gelişimi ve kalkınması için büyük
gayret göstereceksiniz. Bu süre zarfında da inşallah şehrimizden, ülkemizden güzel hatıralarla
ayrılacağınızı ümit ediyorum ve ülkenize döndüğünüzde de turizm elçilerimiz olarak
Kayseri’yi tanıtmanızı arzu ediyorum.’ dedi. Vali Düzgün, öğrencilere konferans verdi Vali
Düzgün “Liderlik Atölyesi” öğrencileriyle bir süre daha sohbet ettikten sonra Uluslararası
Öğrenciler Akademisi öğrencilerine “Türkiye ve Kayseri’nin Turizm Potansiyeli” konulu
konferans verdi. Valilik Konferans salonunda gerçekleşen Uluslararası Öğrenciler Akademisi
11. Hafta Programında Vali Düzgün, Kayseri’nin ve Türkiye’nin sahip olduğu turizm
değerlerini ve bu değerlerin turizm sektörüne en iyi şekilde sunulması hakkında öğrencileri
bilgilendirdi. Vali Düzgün, bir bölgede turizmin gelişebilmesi için öncelikle 3 ana unsurda
eksiklerinin olmaması gerektiğini belirterek, bu 3 ana unsuru konu başlıkları altında örnekler
ile öğrencilere anlattı. Vali Düzgün, bu 3 ana unsurun ulaşım, konaklama ve tanıtım
faaliyetleri olduğunu belirterek, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bu konulardaki sorularını
yanıtladı. Turizm gelirleri anlamında Türkiye’nin önemli atılımlar gerçekleştiğini belirten
Vali Düzgün, Kayseri’nin de bu anlamda turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına
Kayseri olarak gerçekleştirdikleri projelerden de bahsetti. Konferans sonunda öğrencilerden
gelen soruları da yanıtlayan Vali Düzgün’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Vali
Yardımcısı Mustafa Masatlı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun’un da hazır bulunduğu konferansın sonraki
oturumlarında, Yrd. Doç.Dr. Mehmet Fatih Şeker katılımcılara “Osmanlı Entelektüel
Geleneği” hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12840.html
Erişim Tarihi: 27.04.2015

Tomarza’da Kutlu Doğum dolu dolu geçti
Tomarza ilçe merkezinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri arasında Siyer Bilgi
Yarışması Sınavı yapıldı.
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Öğrencilere iki hafta önce özet siyer kitapçığı dağıtıldı. Sonra aynı kitapçıktan 5.ve 6. sınıflar
ayrı , 7.ve 8. Sınıflar ise ayrı kategorilerde çoktan seçmeli otuz soruyu cevaplayarak yarıştılar.
1 Kategorinin birincisi 6.sınf öğrencisi Medine ZEREN, 2.kategorinin birincisi ise 7.sınıf
öğrencisi Ekrem HAYTA oldu. Yarışmada her sınıftan dereceye girenler oldu. 12 kişi
dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini
vermek için, Kutlu Doğum Programı yapıldı. Öğrenciler, şiirler okudu. Solo ve koro ilahiler
söyledi. Öğretmenlere, öğrencilere ve lokum ikram edildi. Veliler bu tür programların
çocukları için faydalı olduğunu söylediler.Programın sonunda dereceye giren öğrencilere,
Tomarza esnafından temin edilen ayakkabı ve kazaklar hediye edildi. Öğretmenlere Doç Dr.
İsmail KARAGÖZ’ün Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku isimli kitabı hediye olarak
dağıtıldı. Tomarza Sanayi Camii İmam Hatibi, Cemil BAYRAM’ ve Atatürk Ortaokulu
Türkçe öğretmeni Ali TURAN’a siyer yarışmasında öğrencilere verilen hediyeleri temin
ettikleri için Atatürk Ortaokul öğretmenleri adına teşekkür plaketi verildi. Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa BALABAN programda bir konuşma yaptı. Konuşmasında “
Hz Peygamber bu toplumun ortak değeri. Çocuklarımız için iyi insan örneklerine ihtiyaç var.
Hz Muhammed, Kur’an’ı Kerim’in ifadesiyle, üsvetü hasene yani en iyi model. Bizler bu
örnekliği ve önderliği iyi anlamalıyız. Sadece bir haftaya değil bütün hayata aktarmalıyız.”
açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12841.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Çiftçileri 'don' vurdu
Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı
Abdulkadir Güneş, Kocasinan ilçesinde yetişen kayısıların yüzde 100'üne soğuk vurduğunu
söyleyerek, "Çiftçilerimiz yaşanan don olayından dolayı çok zor durumda" dedi.
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2015 sezonunun yağış açısından iyi geçtiğini söyleyen Güneş, "2015 sezonunu yağış
açısından iyi bir sezon geçiriyoruz. Şuana kadar yağış problemi ilçelerimizde de yok. Hububat
ekili alanlarımız da çok güzel ekinlerimiz var. Pancar, ay çiçeği ve mısır yeni ekiliyor.
Yağışla ilgili hiçbir problemimiz yok. Kayseri’de ki sulama barajlarımızın da hemen hemen
tamamı dolmuş durumdadır. Bilindiği üzere Kayseri’de geçen yıl meyve bahçelerimizin
tamamını soğuk almıştı Bu sene yine aynı problemi yaşadık. Kocasinan ilçemiz de şuanda
kayısı hiç kalmadı. Yüzde 100’ünü soğuk aldı. Elmaların ise yüzde 60-70 gibi soğuk aldı.
Geri kalan kiraz ve armutlar ise yeni açıyor. İnşallah onlarda bir problem olmaz diye
düşünüyorum" dedi. Elma çiftçisinin de çok zor durumda olduğunu söyleyen Başkan Güneş,
"Yeşilhisar ve Yahyalı da geçen yıl elmalarımızın soğuktan başına gelen zarar aynı bu sene de
geldi. Elma çiftçimiz, kayısı üreticimiz çok zor durumdadır. Geçen yıl sigorta bunların bir
kısmını ödedi. Bir kısmını ödemedi. Sigortadan yana mustaribiz. Çiftçilerimiz sigortasını
yaptırıyor ama elma üreticilerimizin diktiği elmalar çiçek açarsa ve bunları çiçek döneminde
soğuk alırsa ödüyor ama tomurcuk döneminde ödemiyor. Bunlarda tomurcuk döneminde
olduğu için sigortadan faydalanamıyoruz ve sigortaya verdiğimiz para da boşa gidiyor. Bu
sene ki elma üreticimiz gerçekten soğuktan çok etkilendi. Ne yapacaklarını da bilmiyor. Her
şeylerini elmaya bağladılar. Elma üreticilerimizin kredi borçları var. İnşallah devletimiz
buraya bir çözüm getirir. Şuana kadar soğuktan aldığımız zarar elmadan yüzde 70-80
civarındadır. Kayısı da ise yüzde yüz civarındadır. Üreticimiz bu sene yine perişan oldu. bu
bizim elimizden gelen bir şey değil. Soğuktan dolayı üreticimiz zor durumdadır" ifadelerini
kullandı. TARSİM'in sigorta kapsamının çok az olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi:
"TARSİM sigortasının kapsamı çok dar. Çiçek döneminden sonra elmaya ve kayısı soğuk
alırsa sigorta ödeme yapıyor ama tomurcuk döneminde ödeme yapmıyor. Biz sigortayı
yaptırsak da paramız boşa gidiyor. TARSİM ödeme yapmadı. TARSİM hububatta ise sadece
dolu ve yangına para ödüyor. Kuraklığı ve don kesmesine ödemiyor. Sigortayla çok kapsamla
çalışamıyoruz. Sigortanın yarısının devletimiz hazineden ödüyor ama geniş kapsamlı bir
sigorta değil."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12842.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Yeşilhisar'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi de
yaralandı.
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Kaza, Yeşilhisar ilçesine bağlı Kovalı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Yahyalı istikametinden Yeşilhisar istikametine giden R.A. yönetiminde ki plakası
öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, otomobil içerisinde bulunan I.B. hayatını kaybederken, İ.B., F.C.B., B.C.B ve R.A.
yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12843.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Kayseri Spor Adamları Derneği'nden Sporda
Vefa Gecesi
Kayseri Spor Adamları Derneği Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda 1
Mayıs 2015 Cuma günü saat: 19.30 da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde 'Sporda Vefa
Gecesi' düzenleyecek.
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Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, "Bu muhteşem gecede İl içinden ve İl
dışından toplantımıza iştirak eden değerli spor adamları öncelikle birbirleriyle hasret giderip,
geçmişi yad edecekler adeta hatıralar dile gelecek , sporcular, yöneticiler, hakemler
birbirlerini yıllar sonra görmenin mutluluğu içerisinde bir akşam yaşayacaklar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12844.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Kızını döven damadını hastanelik etti
Kayseri'de kızını döven damadını hastanelik eden bir kişi jandarma tarafından gözaltına
alındı.
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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde 43 yaşındaki Z.M.'nin 31 yaşındaki eşi C.M.'yi
yumruk vurarak dövdüğü öğrenildi. Olayı duyan C.M.'nin babası 59 yaşındaki Ö.K.'nın da
damadı Z.M.'yi döverek hastanelik ettiği bildirildi. Olaydan sonra C.M. ve eşi Z.M.'nin
Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ö.K. hakkında ise
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12845.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanlığı'na
Mahmut Kılınç atandı
Osmanlı Ocakları İl Başkanlar Toplantısı Ankara Maltepe'de gerçekleştirildi.
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Toplantıya Osmanlı Ocakları Dergisi Derneği Genel Başkanı Ergün Pusat, Teşkilatlanmadan
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu Genel Merkez Yöneticileri Kayseri İl
Başkanı Mehmet Somuncu, Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Erhan Aladağ, Develi İlçe
Başkanı Mahmut Kılınç, Melikgazi İlçe Başkanı Naci Aras, Talas İlçe Başkanı Hamdi
Kapusuz ve 16 İl Başkanı ve ilçe Başkanları katıldı. Program Kur'an Tilaveti, saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Kayseri İl Başkanı
Mehmet Somuncu, Erzincan İl Başkanı Emine Ergün, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu
ve Genel Başkan Ergün Pusat'ın konuşmalarının ardında İl ve İlçe Başkanları mazbatası
verildi. Develi İlçe Başkanlığına atanan Mahmut Kılınç'ın mazbatasını Başkan Yardımcısı
İbrahim Uslu, Talas İlçe Başkanlığına atanan Hamdi Kapusuz'un mazbatasını Kayseri İl
Başkanı Mehmet Somuncu takdim etti. Kayseri il Gençlik Kolları Başkanlığına Erhan Aladağ
getirildi. Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanlığına atanan Mahmut Kılınç, "Osmanlı
Kültürünü yaşamak ve insanların yaşamasına vesile olmak ve Osmanlının dirilişine karınca
misali bir nebzede olsun sebep olmak için çıktığımız bu yolda Allah (C.C) yar ve yardımcımız

olsun. Allah (C.C.) bizi dini İslama hizmetkar eylesin bizi bu hizmete layık eylesin" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12846.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Argıncık Esnaf-Başakpınar: 8-0
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda zirve yarışı veren Argıncık Esnafspor,
zayıf rakibi Başakpınarspor'u 8-0 mağlup etti.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Dursun Asutay *** Faruk Koç *** Adem
Kaygısız *** ARGINCIK ESNAFSPOR U19: Burak *** Ali *** Ümitcan *** Ömer **
(Dk.70 Okan *) Enes *** Yusuf K.*** Seffan **** Hacı Ozan *** Furkan *** (Dk.89
Ahmet *) Durmuş *** Furkan Baran *** (Dk.70 Furkan Kaşıkara *) BAŞAKPINAR
BELEDİYESPOR U19: Hakan * Hakan Doğan * (Dk.60 Uğur *) Furkan * Muhittin *
Selahattin * Mevlüt * Tuncay * (Dk.83 Deniz *) Mahmut * Mustafa * Emre * Mevlüt *
(Dk.89 Murat *) GOLLER: Dk.38 Yusuf Baran Dk.25.75 Furkan, Dk.46 Hakan (kendi
kalesine) Dk.30.86.88.89 Seffan (Argıncık Esnafspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12847.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Cırgalanspor-Mevlana Yıldızspor: 4-0
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu lideri Cırgalanspor, son haftaların çıkışta takımı
Mevlana Yıldızspor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korurken her iki takımda maçı 10 kişi
tamamladı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Ahmet Pakırcı *** Halit Karacabay ***
Mustafa Kahraman *** MEVLANA YILDIZSPOR: Sefa Karasu * Niyazi Furkan * Halil
İbrahim * Tufan Türkaslan* Oğuzhan Köroğlu * Erol Timur * Hakan Karacaoğlu * Göksel
Ulusoy * Oktay Doğan * Furkan Akburak * Tugay Gençaslan * CIRGALANSPOR: Ruhi
Doğan *** M.Kağan Çelik *** Ali Solak *** Sefa Yavuncu *** Abdulsamet **(Dk.66 Ömer
**) Ufuk Biçer *** Ömer Yılmaz ** (Dk.58 Hasan **) M.Ömer Kürhan *** Emre Solak ***
İlker Angıt *** Alkan Kurt *** GOLLER: Dk.11.74 Emre Solak, Dk.82.84 M.Ömer Külhan

(Cırgalanspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk.80 Ömer Karabulut (Cırgalanspor) Dk.80 Halil
İbrahim (Mevlana Yıldız)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12848.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Erkiletspor-Develispor: 4-0
Kayseri U-13 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Erkiletspor, ligin ikinci haftasında zayıf rakibi
Develispor'u 4-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
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STAT: Argıncık Stadı HAKEM: Mustafa Göksu *** ERKİLETSPOR U13: Abdurrahman
*** Halil Umut *** Enes *** Hüseyin Öz *** Oğuzhan *** Hakan Mert *** Şevki ***
(Yusufhan Çalık ***) Muhammed *** Berkcan *** Yasin *** M.Emin *** DEVELİSPOR
U13: Ahmet Bekir * Ahmet Cüneyt * Arda Halim * Yiğit Berk * Raşit * Hakan * Ahmet *
Semih * Talha Kürşat * Hasan * Yunus Emre * GOLLER: Dk.25.60 Yasin, Dk.43 Yiğit Berk,
Dk.48 Yusufhan (Erkiletspor) KAÇAN PENALTI: Dk.55 Yusufhan (Erkiletspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12849.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Erkiletspor-Himmetdedespor: 5-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nun son haftasında Erkiletspor'a 5-0
mağlup olan Himmetdedespor küme düştü.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Burak Hattatioğlu ** Önder Karakoyun *
Gülendam Eren ** ERKİLETSPOR U19: Mustafa Umut *** Murat Tanrıkulu *** Kaan
Özcan *** Mustafa Sarıkaya *** Gökhan Çetin *** Murat Şen *** Mustafa Özbayburtlu ***
(Dk.46 Burak Demirbaş **) Onur Avcı ** (Dk.32 Kazım Çelik ***) Alim Korkmaz ***
Süleyman Yasa *** Alihan Okur *** HİMMETDEDESPOR U19: Abdullah Yiğit *
Muhammed * Samet Bir * Mustafa Zararsız * Arifcan Saraçlı * Yunus Mete * (Dk.25Aykut
*) Atakan * Ali Rıza * (Dk.25 Muhammed *) Gökhan Büyüksungur * Mehmet * GOLLER:
Dk.12 Mustafa Özbayburtlu, Dk.70 Alim Korkmaz, Dk.74 Süleyman Yasa, Dk.78.85 Kazım
Çelik (Erkiletspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12850.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Gaziosmanpaşa-İncesu Belediye: 2-2
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu lideri İncesu Belediyespor 2-0 geriye
düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Faruk Koç ** Esmanur Kanlıoğlu ** Fazlı
Işık ** GAZİOSMANPAŞASPOR U19: Ferhat ** Mesur Kara * (Dk.40 Yusuf **) Musa **
Bedirhan Kandemir ** ÖmerxMusa Oruç ** Ali Davulcu *** Cafer Taşkoparan ** Ali Emre
Pınar *(Dk.22 Mustafa Maraşlı **) İNCESU BELEDİYESPOR U19: Umut ** Furkan
Başarır ** Eyüp ** Oğuzhan ** Furkan ** Uğur ** Ali ** Ozan ** Tuğrul ** İsmail **
Abdullah ** GOLLER: Dk.4 Murat Oruç, Dk.58 Ali Davulcu (Gazi Osmanpaşaspor U19)
Dk.60 Furkan Başarır, Dk.79 Eyüp Taşdemir (İncesu Belediyespor U19) KAÇAN PENALTI:
Dk.10 Bedirhan Kandemir (Gazi Osmanpaşaspor U19) KIRMIZI KART: Dk.70 Ömer
Davulcu (Gazi Osmanpaşaspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12851.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Hacılar Erciyesspor-Sanayi Esnafspor: 7-2
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren?Hacılar
Erciyesspor, Sanayi Esnafspor'a gol yağdırdı ve sahadan 7-2 galip ayrıldı.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Önder Karakoyun * İlhan Alkış *** Kemal
Deliktaş * HACILAR ERCİYESSPOR U19: Eray Eker *** Yunus Emre *** Sezer ***
Ahmet Sakarya *** Hasan Can *** (Hüseyin ***) Hakan Dumanlı *** Yusuf Alıcı ***
(Mehmet ***) Okan Ekici *** Mikail Kaan **** Mustafa Duman *** SANAYİ
ESNAFSPOR U19: Yakup Sevim * Mustafa Çağlar * Samed Uzun * Halil İbrahim * Mustafa
Çıtak * Recep Fidan * İsmail Çürük * Mesut Aslankaya * Metin Tanrısever * Hüseyin Çakır
** Emre Yılmaz * GOLLER: Dk.10.85 Mustafa Duman, Dk. 18 Mikail Kaan, Dk.72 Okan
Ekinci Dk.87 Mahmut Ketük, Dk.89 Hüseyin Yurdakul Dk.90 Hakan Duman (Hacılar
Erciyesspor U19) Dk.16 Mustafa Çıtak, Dk.59 (p) Hüseyin Çakır (Sanayi Esnafspor U19)
KAÇAN
PENALTI:
Dk.53
Hüseyin
Çakır
(Sanayi
Esnafspor
U19)

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12852.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Palas Belediye-Amarat Gençlik: 4-1
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren
iki takımın karşılaşmasında yağmur gibi gol yağdı. Kazanan ise 7-4'lük skor ile Palas
Belediyespor oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Ali Yurtsevenyener *** Rıza Öztürk ***
Mahmut Kırman *** AMARAT GENÇLİKSPOR U19: Yunus Babayiğit * Uğur Hastopçu *
Yasin Serin * Bura Köse * Serhat Zeren * Ferhat Zeren * Hakan Hilmi * M.Furkan Sarıkaya
* Emre Can * Şaban Kayar * Furkan Çelik * PALAS BELEDİYESPOR U19: Serhat Turgut *
(Dk.27 Mehmet Zengin ***) Bilal Ergün *** Fatih *** Mustafa Bingöl *** Fatih Canpolat
*** Mehmet Hökelek *** Emre Özyazan *** Mustafa Cephe *** Muhammed *** Sergen
**** Abdulbaki Adıgüzel *** GOLLER: Dk.7.40.63.70.86 Sergen, Dk.16 Yunus (kendi
kalesine) Dk.82 Mehmet (Palas Belediyespor U19) Dk.13.19 Ferhat Zengin Dk.78.88 Furkan
Çelik (Amarat Gençlikspor U19) KIRMIZI KARTLAR: Dk.69 Ferhat Zeren, Dk.73 Şaban
Kaynar (Amarat Gençlikspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12853.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Yerköyspor-Z.G.Polbay: 6-3
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nun namağlup ekibi Yerköyspor, güçlü
rakibi Ziya Gökalp Polbayspor'u 6-3 yenerek zirve yürüyüşüne davam etti.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Rıza Öztürk *** Ali Yurtsevenyener ***
Edanur Erdoğan *** ZİYA GÖKALP POLBAYSPOR U19: Enes Ünlü * Mert Hava * Cem
Bozkurt * Emre Emre * Orhan Ekinci * Kürşat Kulak * Yasin Burak * Ali Alaca * Emre
Bahşi * Tolga Cansu * Ahmet Çelik * YERKÖYSPOR U19: Abdullah Saygı ** Ali Ramazan
*** Zafer Hurma *** Soner Özkan *** Hüseyin Hasan *** Burak *** Abdullah Özkan ***
Fatih Kılıç *** M.Raşit Keskinkılıç **** Fahri Çinici *** Erol Özdemir **** GOLLER:
Dk.16.34.65 Erol Özdemir, Dk.18.40.80 M.Raşit Keskinkılıç (Yerköyspor U19) Dk.7 Emre
Bahşi, Dk.55 Ali Alaca, Dk.86 Ahmet Çelik (Ziya Gökalp Polbayspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12854.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Kayseri'yi BAL Ligi'nde Yine Yolspor temsil
edecek
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Kayseri'yi Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek ikinci takımın belirlenmesi için
oynanan baraj maçını penaltı atışları sonunda kazanan Kayseri Yolspor, mutlu sona ulaştı.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grubu 10. sırada tamamlayan Kayseri Yolspor ile Süper
Amatör küme şampiyonu Sağlıkspor Kadir Has Dış Saha'da karşı karşıya geldi. Maçın normal
süresi golsüz sonuçlandı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına
geçildi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Kayseri Yolspor böylece
yeniden Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanmış oldu. Önümüzdeki sezon
Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri Yolspor ile birlikte Hacılar Erciyesspor takımları
temsil edecek. STAT: Kadir Has Dış Saha HAKEMLER: Mustafa Aydın *** Ahmet Bilal
Deniz *** Mustafa Burak Kuş *** SAHA KOMİSERİ: Çetin Kılıçaslan KAYSERİ
YOLSPOR: Yakuphan Kocaoğlu **** Ümit Al *** Mahmut Karakaya *** Levent
Karabacak *** Selçuk Bahadır *** Onur Kaya *** Mehmet Kındık *** Selahattin Enes Kılıç
*** Emre Ulu *** Mehmet Karakoyun ** (Dk.75 Eray Ergin ***) Yusuf Menekşe ***
SAĞLIKSPOR: Bülent Aygün ** Bekir Türkmen *** Burak Cura ** (Dk.46 Mesut **)
Koray Koç *** (Turgut Altınkapı**) Yavuz Sıtkı *** Mustafa İlkay Kartal *** Alperen
Hüseyin Yalçın *** Furkan Selim Ünlü *** Murat Mağara ** (Adem Şener **) Gökhan
Dursun *** Kasım Alıcı *** KAÇAN PENALTILAR: Gökhan Dursun,Mustafa İlkay Kartal
(Sağlıkspor) GOL OLAN PENALTILAR: Levent Karabacak, Selahattin Enes Kılıç, Selçuk
Bahadır, Mahmut KArakaya (Kayseri Yolspor) Furkan Selim Ünlü,Alperen Hüseyin Yalçın
(Sağlıkspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12855.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Sırçalı Kümbet İle Gavremoğlu Evi Melikgazi
Belediyesine emanet
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Gültepe
Mahallesinde yer alan Sırçalı Kümbet ile Hunat Mahallesindeki Gavremoğlu Evin’de bakım
ve onarım çalışması yapılacağını söyledi.
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iki Anadolu kültür mirası daha Melikgazi ye emanet … Her iki eserin kültür varlıkları
korumasında tescilli olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı tekniği açısından bir Anadolu Kültür
Mirasını temsil ettiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak
2015 yılını tarihi ve kültür yapıların bakım ve onarımı yapılarak günümüz hizmetine
kazandırma olarak değerlendireceğiz. Planlamamızı bu hedefe göre yaptık. Şu ana kadar 7
eseri tamamladık. 11 eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yeni bir çalışma ile de Gültepe
Mahallesinde yer alan Sırçalı Kümbet ile Hunat Mahallesindeki Gavremoğlu Evin’de aslına
uygun olarak bakım ve yenileme çalışması yapılacaktır. Gerekli projeler hazırlanmıştır. Yapı
tekniği kullanılan malzemeler ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu iki tarihi yapıda
öncelikle aslına uygun olarak onarılacaktır. Her iki eser yine günümüze hizmet verecektir.
Gelecek kuşaklara iki Anadolu kültür mirası sağlam ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş
olacaktır. Gavremoğlu Evini Kültür ve Kayseri evi olarak değerlendirilecek ve turizme
kazandırılacaktır.“ dedi. Her tarihi eserin tekrar kullanıma açıldığını ve hizmete sunulduğunu
… Her iki eserin bakım olarım ve yenileme için yapılacak çalışmada mülkiyet sorunu
bulunmadığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan her tarihi
eserin tekrar kullanıma açıldığını ve hizmete sunulduğunu kaydetti. 2015 yılında tarihi
mekanların onarım ve bakımına ağırlık verilecek… Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi
mekânların Melikgazi Belediyesine emanet olduğunu çünkü 2015 yılını Anadolu’nun bu
tarihi mekânlarını onarım ve bakım yılı olarak ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12856.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Kayseri Şeker masa tenisi turnuvası başladı
Kayseri Şeker ve Şeker-İş Sendikası tarafından ortaklaşa düzenlenen Masa Tenisi turnuvasına
çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.
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65 Personelin katılımıyla haftada dört gün yapılacak turnuvanın üç hafta sürmesi bekleniyor.
Eleme sistemine göre gerçekleştirilecek müsabakaların startı Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından verildi. Açılış müsabakası Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ile Şeker İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı İsmail
Yücer arasında yapıldı. Karşılaşmadan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli
galip olarak ayrıldı. Masa tenisi turnuvası açılışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Önceki senelerde futbol, voleybol konusunda
turnuvalar düzenlenen Kayseri Şeker’de bu sene de masa tenisi turnuvası düzenlemiş
bulunmaktayız. Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğümüz ile Şeker-İş sendikamızın
ortaklaşa düzenlediği Masa tenisi turnuvasında kabiliyeti, oynama becerisi olan 65
personelimiz yarışacaklardır. Bu uygulama personelimizin hem sportif etkinlik yapması ve
birbirleriyle daha iyi kaynaşması açısından güzel bir uygulamadır. Burada arkadaşlık,

kardeşlik ve aile ortamında turnuvamız başlamıştır. İlk müsabakada Genel Müdürümüz ve
sendika Başkanımız karşılaştılar aslolan burada güzellik içerisinde güzel bir etkinliği
başarabilmek ve yapabilmek. Ümit ediyorum ki personellerimizden masa tenisi konusunda
daha kabiliyetli kişiler çıkacak olursa ilerde takıma dönüştürme şeklinde de bir uygulama
gündeme gelebilir. Ben hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız sonuçlanmasını temenni
ediyorum”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12857.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

4 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerinin arama yaptığı yabancı plakalı bir otomobilin, arka tamponuna
gizlenmiş vaziyette 4 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Sarız İlçe Emniyet Amirliği tarafından içinde
yabancı uyruklu iki ailenin bulunduğu yabancı plakalı bir otomobilde arama yapıldığı
öğrenildi. Yapılan aramalarda, aracın arka tamponuna gizlenmiş vaziyette 4 bin 390 paket
kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak aracın sürücüsü M.A. hakkında
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12858.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Hırsızlar Kayseri polisinden kaçamadı
Kayseri'ye hırsızlık için Gaziantep ilinden gelen ve 30 bin 600 TL para ile cep telefonu çalan
2 kişi ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre 18 Nisan'da meydana gelen hırsızlık olayında iş yerinden 30 bin 600 TL
para ve cep telefonu hırsızlığı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan
çalışmalar çerçevesinde hırsızlığı meydana geldiği yerin çevresindeki güvenlik kameralarının

incelendiği ve 27 plakalı bir otomobilin tespit edildiği bildirildi. Aracın belirlenmesi üzerine
yapılan çalışmalarda H.P. ve A.E. isimli zanlıların Gaziantep'te yakalanarak gözaltına
alındığı, zanlılara Kayseri'de yardımcı olduğu belirlenen Ö.D.'nin de yakalanarak gözaltına
alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan zanlılardan Ö.D.'nin evinde yapılan aramalarda 7 adet
tarihi eser gümüş sikke de ele geçirilirken, soruşturmaları tamamlanan 3 zanlının çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12859.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

6 aydır aranan şahıs yakalandı
hakkında 'Zorla ırza geçme, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 15 ayrı
yakalama emri ile 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından
yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde,
'Zorla ırza geçme, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 15 ayrı yakalama
emri ile aranan 6 aydır yakalanması için takibi yapılan L.S.'nin yakalanarak gözaltına alındığı
öğrenildi. Yapılan sorgusunda L.S.'nin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu 7 bin
400 TL Adli Para Cezası'nın bulunduğu belirlendi. L.S., hakkında yapılan soruşturma
sonrasında
Adli
Makamlarca
tutuklanarak
cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12860.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Üvey anneden çocuklara korkunç işkence
Kayseri’de 5 ve 7 yaşındaki üvey çocuklarına işkence ettiği, sırtını sobada yaktığı, oklava ile
dövdüğü ve iğne batırarak eziyet ettiği için tutuklu yargılanan üvey anne için 20 yıla kadar
hapis cezası isteniyor.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ‘Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye eziyet,
yaralama’ davasında yargılanan tutuklu sanık S.A. (29), mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.A. mahkemedeki savunmasında suçunu itiraf ederek, “Çocuklara kötü
davrandığım için çok pişmanım. Psikolojim çok bozuldu. Depresyondayım. Pişmanım” diye
ifade verdi. Üvey annesinin işkencelerine maruz kalan 7 yaşındaki I.A., mahkemede yaşadığı
dehşeti, "Bizi yatağa bağladı. Oklava ile ayaklarımıza vuruyordu. Eczaneden aldığı iğneyi
bize batırıyordu. Karnımıza ayakları ile basarak bizi dövüyordu. Küçük kardeşimin testislerini
sıkıyordu. Kardeşime yumruk attığı sırada kardeşim dengesini kaybederek sırtını sobaya
değdirdi ve çok ağladı. Biz babamıza söyleyemiyorduk. Söylediğimiz zaman bize yine aynı
işkenceleri yapar diye korkuyorduk" diye anlattı. 7 yaşındaki I.A.'nın bu ifadesi baba A.A. ile
mahkeme heyetini ve avukatları gözyaşlarına boğdu. Mahkeme heyeti duruşmayı tutuklu
sanık S.A.'nın Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nden raporunun alınması ve eksik hususların
giderilmesi gerekçesi için ileri bir tarihe erteledi. Olay, üvey anne S.A. tarafından şiddete
maruz kalan 5 yaşındaki İ.A.'nın sırtının yanması sonucunda, İ.A.'nın hastaneye götürülmesi
sonrasında ortaya çıkmıştı. Yapılan soruşturma çerçevesinde üvey anne S.A.'nın 5 ve 7
yaşındaki kardeşlere 2014 yılı Ocak ayından 15 Şubat 2015 tarihine kadar eziyet ettiği tespit
edilmiş, I.A.'nın gördüğü eziyetler sonrasında bağırsaklarının parçalandığı bu nedenle 5 kez
ameliyat edilerek böbreğinin de biri alınmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12861.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

İstikrar devam edecek
Katar'da yayınlanan eş-Şark gazetesine konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 7 Haziran
genel seçimleriyle ilgili, istikrarın önemli olduğuna vurgu yaparak, Kanaatinin istikrarın
devam edeceği yönünde olduğunu söyledi.
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Katar'da yayınlanan eş-Şark gazetesine konuşan Gül, "Enerjinin sadece siyasette
harcanmadığını, enerjisini başka hizmetlerde de harcayabileceğini" belirterek "Şimdilik böyle
düşündüğünü" söyledi. Gül, kendisinin yeni dönemde Türkiye-Katar ilişkilerini başlatan kişi
olduğunu belirterek, "2002 yılında başbakan olduğum dönemde, ondan sonra da hem Dışişleri
Bakanı olduğum hem de Cumhurbaşkanı olduğum dönemde en ileri noktaya geldi. Bunu her
iki ülkenin vatandaşları da büyük bir mutlulukla karşılıyor. Baba Emir ile bizim başlattığımız
ilişkiler şimdi yeni Emir Temim ile ve Türkiye'deki Hükümet, Cumhurbaşkanı, hep beraber
çok güçlü, bir ileri bir safhaya taşınıyor. Hep adım, adım ileri gidiyor" diye konuştu. 7
HAZİRAN SEÇİMLERİ... Gül, "7 Haziran genel seçimleriyle ilgili, istikrarın önemli
olduğunu halkın bu önemi her zaman gördüğünü" belirterek, "Kanaatinin istikrarın devam
edeceği yönünde" olduğunu söyledi. YENİ PARTİ KURACAK MISINIZ? Kendisine "Yeni
bir parti kurma düşüncesi olup olmadığı" sorulan Gül, şunları kaydetti: "AK Parti'nin esas
kurucusu benim. Ak Parti'nin hem ilk çıkardığı başbakan benim, ilk cumhurbaşkanı da benim.
Cumhurbaşkanlığından sonra da başka bir makam yok, ne yapalım ki. Arkadaşlarımız da
şimdi devraldılar. Onların başarılı olmasını istemekten başka bir Arzum yok. Enerji sadece
siyasette harcanmıyor. Enerji başka türlü de, hizmetlerle değerlendirilebiliyor.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12862.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

İlçemizin tanıtımı için bir dizi faaliyet içindeyiz
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan’ın tanıtımı için bir dizi faaliyet içinde
olduklarını söyledi.
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Bahar aylarıyla birlikte Bünyan için öngördükleri değişim ve dönüşüm hareketlerinin son
derece önemli adımlarla ilerleyeceğini kaydeden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu;’’ Başta Bünyan Meydan Projesi ve Pınarbaşı Mesire Alanı olmak üzere, ilçemizin
çehresini değiştirecek projelere ‘’Bismillah’’ diyoruz. İlçemizde gelecek 10 yıl içerisinde
ciddi nüfus artışlarının olacağını da hesaba katarsak Bünyan’ımız için atacağımız her bir adım
bugünü değil, geleceği öngörerek yapılmak zorundadır. Bu bağlamda bizlerde, alt yapı ve
sosyal donatı alanları gibi belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, ilçemizin Tarihi, sosyal
kültürel ve turistik yönlerini ön plana çıkaracak projeler üretmeye devam ediyoruz ’’ dedi.
Her bir mahallinin alt yapı sorunlarını çözmek için ayrı ayrı projeleri olduğuna vurgu yapan
Gülcüoğlu, ilçe halkı ve muhtarlar ile koordineli bir çalışma yürüterek kamu kaynaklarını en
verimli şekilde kullanmanın yanında, vatandaşlar için en gerekli olan işlerde harcamaya özen
gösterdiklerini ifade etti. Yapılan çalışmalarda Büyükşehirle olan ilişkilerine de değinen
Başkan Gülcüoğlu; ‘’ Bünyan Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizle uyumlu bir
şekilde çalışıyoruz bu çalışmaların karşılığını ilçemiz fazlasıyla alacaktır’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12863.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Muhtarlar, uyum kültürü'nün önemli bir
parçası
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir önceki belediye başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte Akkışla, Felahiye ve Yahyalı
ilçelerindeki mahalle muhtarları ile buluştu.
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Burada yaptığı konuşmada Kayseri'deki uyum kültürüne dikkat çeken Başkan Çelik,
muhtarların da bu kültürün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Konuşmasında, Kayseri'nin
Türkiye ortalamasının üstünde büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik,
"Şehrimizdeki yönetim birimleri birbiriyle uyum içerisinde çalışıyor. Valilik, belediyeler,
akademik çevre, güvenlik birimleri, sivil toplum kuruluşları hep Kayseri ortak paydasında
çalıştıkları için şehrimiz Türkiye ortalamasının üstünde büyüyor. Kimse 'ben' demiyor,
'Kayseri' diyor, o yüzden Kayseri hızlı büyüyor. Bu kültürün içinde muhtarlıklarla
belediyelerin yaptığı işbirliği de önemli bir yer tutuyor. Her zaman birlik beraberlik vurgusu
yapıyoruz. Bu çerçevede de bugün burada birlikteyiz" dedi. ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR
BELİRLENECEK Sözlerine, Bütünşehir Yasası olarak bilinen yasanın getirilerini anlatarak
devam eden Başkan Çelik, mahallelere yapılacak yatırımların öncelik sırasını muhtarlarla
birlikte belirleyeceklerini ifade ederek "Bu yasanın, planlama bütünlüğü, kaynakları ortak
kullanma ve kaynak israfını önleme, yerinden yöneterek hızlı yatırım gerçekleştirme gibi
birçok faydası var. Akkışla'da, Felahiye'de, Yahyalı'da vatandaşların içinde yaşayanlar olarak
halkın istek ve taleplerini sizler daha iyi biliyorsunuz. Su mu acil, yol mu kaldırım mı
öncelikli hepsini siz yakından biliyorsunuz. Bu toplantıyla muhtarlarımızın öncelikli
ihtiyaçlarını talep edelim sonra da bunları bir takvime bağlayarak yerine getirelim istedik.
Bizim dışımızdaki kurumlardan istek ve talepler de olursa, ilgili kurumlara iletip takip
edeceğiz inşallah" diye konuştu. "AKKIŞLA, 20 MİLYONLUK BÜTÇEYİ 20 YILDA
OLUŞTURAMAZDI" Başkan Çelik'ten sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi önceki
başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de Bütünşehir Yasası'nın
getirilerinden bahsederek, "Bundan birkaç yıl önce o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da bazı büyükşehir belediye başkanları ile birlikte konuyu
masaya yatırdık. 'Cumhuriyet tarihi boyunca köylere beldelere en yüksek bütçeleri göndersek
de ortaya çıkan sonuçları ben yüzde yüz yeterli görmüyorum' diyen Başbakanımız Erdoğan,
yöntem değiştirmenin faydalı olacağını söyledi. Biz de 'yeni bir yasa ile bütün ilçelerin ve
bağlı mahallelerin büyükşehir belediyesine bağlanmasının yararlı olacağını ve
organizasyonlarla hizmet ve yatırımların kolaylıkla götürüleceğini' söyledik. 'Asli vazifesi yol
yapmak, su getirmek, yeşil alan oluşturmak olan belediyelerin, oralara hizmet götürmesi,
valiliklerden daha kolay ve verimli olur' dedik. Buna istinaden de kanun çıktı ve bir yıl önce
yürürlüğe girdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki 500 milyon liralık yatırım bütçesinden
ilçelere ayrılan pay 250 milyon lira. Şehirde yaşayan 1 milyon 100 bin nüfusa da 250 milyon
lira, ilçelerde yaşayan 200 bin nüfusa da 250 milyon lira. Yılların eksikliğini gidermek, acil
ihtiyaçları karşılamak için bütçede böyle bir paylaşım yaptık. Akkışla'ya yapılan bu yılki 20
milyon liralık bütçeyi kendileri en az 20 senede oluştururdu" diye konuştu. Programda
Felahiye İsabey Muhtarı Hasan Ersoy da okuduğu şiirle büyük alkış aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12864.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Çolakbayrakdar, sahildeki tatil köyünü tanıttı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu sahilde yapımı devam eden tatil
köyünü meclis üyelerine tanıttı.
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Kocasinan Belediyesi olarak sosyal hayatı; renklendirmek, zenginleştirmek ve bir merkez
oluşturmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediyesi meclis üyelerine Kuşçu sahilde yapımı devam eden tatil köyü
çalışmalarını yerinde anlattı. Kayseri Denizi olarak bilinen Yamula Barajı kıyısında Kuşçu
Mahallesi'nde yapımı devam eden tatil köyünün sosyal hayatın canlanmasına katkı
sağlayacağının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Bekir Başkanımız zamanında Kuşçu’da
ciddi bir sosyal yaşam merkezi oluşturulmaya çalışılmış ve tesis de yapılmıştı. Biz bu
çalışmaları hızlandırdık. Sahile 11 bungalov ev, günübirlik 40 konaklama mekanı, 2 yapay
şelale, 1 basketbol sahası, 1 yüzme havuzu, 1 toplantı merkezi ve kafeterya yapıyoruz.
Bunların inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağız. İnşallah vatandaşlarımız hafta sonlarında bungalov evlerinde konaklamalı olarak
stres atmaya gelebilecekler" dedi. Başkan Çolakbayrakdar açıklamalarını şöyle bitirdi,
"Yamula Barajı’nın çevresinde Treaking yapılabilecek mekanlar var. Bunlarla ilgili yürüyüş
parkurları oluşturuyoruz. Hemen yanı başımızda ağaçlandırma çalışmasına başladığımız ve
park haline getirdiğimiz bölgeler var. İnşallah bu bölgemiz ciddi manada orman haline
gelecek. Adanın çevresi yeşil bir alan ve orman içinde bir denizimiz olacak. Bu alanların
rağbet ve kabul görmesi, vatandaşlarımızın kullanması için gerekli çalışmalara başladık.
Mesela bu bölgede önümüzdeki günlerde bir festivalle hem şehrimiz hem de ülkemiz
ölçeğinde tanınır ve bilinir hale getirmek için organizasyon yapıyoruz." Başkan Yardımcısı
Ali Bulu ve teknik ekibi de Başkan Çolakbayrakdar'la birlikte meclis üyelerine Kuşçu Tatil
Köyü hakkında detaylı bilgi aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12865.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Bünyan ve Sarıoğlan'da yatırım coşkusu
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan ve Sarıoğlan'da bir dizi yatırım için toplu açılış ve
temel atma töreni düzenlendi. Törenlerde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, ilçelerin kendi imkanlarıyla 20-25 yılda yapabilecekleri yatırımları 1 yıl içinde hayata
geçireceklerini söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki'nin yanısıra, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ve
davetlilerin
katılımıyla
düzenlenen
ilk
tören
Bünyan'da
gerçekleştirildi.
BÜNYAN'A BİR YILDA 40 MİLYONLUK YATIRIM
Bünyan'daki törende coşkulu kalabalığa hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik de Bünyan'a bu yıl içinde toplam 40 milyon liralık yatırım yapacaklarını kaydederek,
"Bugün temelini attığımız ve açılışını yaptığımız işlerle birlikte Bünyan'ın bu yılki yatırım
bütçesi 40 milyon lirayı buluyor. Bünyan bu miktardaki bir yatırımı kendi imkanlarıyla ancak
25 yılda yapabilirdi. Bu daha bir yıllık yatırım rakamları. Önümüzdeki yıllarda da bu oranda
Bünyan'a yatırım yapmaya devam edeceğiz. İlçelerimiz için 250 milyon liralık yatırım bütçesi
ayırdık. Bu, toplam 500 milyon lira olan yatırım bütçemizin tam yarısı. İlçelerimiz ile şehir
merkezi arasındaki fark asgari seviyeye düşene kadar, tüm ilçelerimiz şehircilik standardı
açısından üst noktalara gelene kadar böyle yüksek bütçeli rakamlarla yatırım yapmaya ve
hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"İNSANLARI SANAL ALEMDEN KURTARMAK İSTİYORUZ"
Her ilçeye bir Kadın ve Gençlik Merkezi yaptırdıklarını ifade eden Başkan Çelik, bu iki grubu
sanal alemden çıkartıp gerçek dünyaya çekmek istediklerini belirterek, "Burada gençler için
ders çalışma ve etüd imkanlarının yanı sıra sosyal ve sportif tesislerden yararlanma fırsatı
sağlıyoruz. Kadınlarımız için de bir meslek edinme, bir hobi ile uğraşarak zamanını verimli
geçirmenin kapısını aralıyoruz. Bu merkezle, kadınlarımızın ve gençlerimizin, televizyon ve
internet gibi sanal alemden çıkıp gerçek hayatın içine girmelerini, asosyallikten kurtulup
sosyal birer fert olmalarını hedefliyoruz" dedi.
"KAMU MALINA LEKE SÜRDÜRMEDİM"
Başkan Çelik'ten sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki belediye başkanı
ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de kamunun malı olan sermayeye
leke sürdürmediğini ifade ederek, "Bu şehirde 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu dönemde
elimden gelen tüm güçle şehrim için çalıştım. Haram yemedim, yedirmedim. Kamunun malı
olan sermayeye leke sürdürmedim. Hiçbir zaman bu bizim işimiz değil hesabı yapmadım. Ne
söz verdiysem hepsini yerine getirdim. 21 yılın ardından da başım dik olarak ayrıldım, dualar
alarak gittim. Böyle yaparsanız Allah da size yardım eder" dedi.
BÜNYAN'A YAPILACAK YATIRIM VE TESİSLER
Konuşmaların ardından butona basılarak Kadın ve Gençlik Merkezi, Bünyan Meydanı ile
Pınarbaşı Mesire Alanı'nda çevre düzenlemesi, Akmescit, Elbaşı, Güllüce, Karakaya,

Koyunabdal, Süksün ve Tuzhisar Mahalleleri'nde yapılacak çevre düzenlemelerine ilk harç
kondu. Ayrıca Elbaşı-Malatya Devlet yolu bağlantısı ile Güllüce-Süksün ve Elbaşı-Köprübaşı
yolunun açılışı yapıldı.
"BAŞKANLARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER"
Günün ikinci töreni Sarıoğlan'da düzenlendi. Törende ilk konuşmayı yapan Sarıoğlan
Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin eski ve yeni başkanlarına
teşekkür ederek, "Allah razı olsun Haseki Başkanım, biz burada borç içinde birşeyler
yapmaya çalışırken bize destek oldu. Hiçbir projemizi geri çevirmedi. Ardından gelen
Mustafa Çelik başkanım da aynı şekilde desteğini esirgemedi. Şimdi burada bunların temelini
atıyoruz. Her iki başkanıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de burada yaptığı konuşmada, bundan sonra
ilçelerin şehir merkezine gözünün düşmeyeceğini ifade ederek, "Haseki Başkanımın zaman
zaman söylediği gibi; eskiden yurt dışına çıktığımızda oradaki imkanları görüp gözümüz
düşerdi. Haseki Başkanımın 21 yıl boyunca yaptıkları sayesinde imdi Allah'a şükür şehir
merkezimiz o seviyelere geldi. Biz de bundan sonra yapacaklarımızla, ilçelerimizde yaşayan
hemşerilerimizin gözünün şehir merkezine düşmesinin önüne geçeceğiz. Altyapı
yatırımlarının yanısıra kazandıracağımız sosyal tesisler, gençlik merkezleri, spor sahaları,
parklar ve mesire alanlarıyla ilçelerimizde yaşayan kardeşlerimizin şehre gelmesinin önüne
geçeceğiz inşallah" dedi.
"OYA GÖRE HİZMET ANLAYIŞI SONA ERDİ"
Sözlerine, 'oya göre hizmet' anlayışının son bulduğuna dikkat çekerek devam eden Başkan
Çelik, Kayseri'de yaşayan her insanın hizmet alma hakkının olduğuna vurgu yaparak,
"İlçelerimizin refahı için yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Bunu yaparken de asla siyasi parti
farkı gözetmiyoruz. İnsanları siyasi kimliğinden ötürü cezalandırmak gibi çağ dışı bir yöntem
Haseki Başkanımla birlikte son buldu. Oy versin vermesin, Kayseri il sınırlarında yaşayan
herkes bizim için değerlidir ve her türlü hizmeti almayı sonuna kadar hak etmiştir. İşte
Sarıoğlan örneğinde olduğu gibi karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde değeri milyonları
bulan bu yatırım ve tesisleri ilçelerimize kazandırmaya devam ediyoruz. İmkanlarımız
dahilinde aynı prensiple hizmete devam edeceğiz inşallah" dedi.
"SİGARA PAKETİNİN ARKASINA YAZILAN DÖNEM BİTTİ"
Törende son olarak kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki belediye başkanı ve
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de istek ve taleplerin sigara paketinin
arkasına yazıldığı dönemin sona erdiğine dikkat çekerek, "Siyaset, hizmet için yapılır.
Siyaset, dürüstçe yapılır. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım, ne söz vermişsem hepsini yerine
getirdim. Söz verip gidenlerden olmadım. Vatandaşın isteklerinin, sigara paketlerinin arkasına
yazıldığı dönemler geride kaldı. Bundan sonra da inşallah böyle olmaya devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından butona basılarak Kadın ve Gençlik Merkezi başta olmak üzere,
Gaziler, Karaözü, Çiftlik ve Alamettin'de yaptırılacak mini futbol sahalarının temeli atılırken
Karaözü Eğerci Köprüsü ve Ömerhacılı-Üzerlik yolunun açılışı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12866.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Astsubay evinde vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de bir astsubay, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan
astsubayın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Erkut Apartmanı'nda oturan ve
astsubay olduğu öğrenilen M.K.'nın (27) evinden silah sesi geldiğini duyan yakınları M.K.'nın
odasına girdi. Burada M.K.'yı kanlar içerisinde gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine
haber vererek yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'yı,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada tedavi altına
alınan M.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri astsubayın nasıl vurulduğuna dair inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12867.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Tüfekle yaralanan şahıs tedavi altına alındı
Kayseri’de pompalı tüfekle yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Hacılar İlçesi’nde meydana gelen olayda K. G. (30) isimli şahıs,
pompalı tüfekle yaralandı. Yakınları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alınan K. G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri,. G.’nin
kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmek için olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12868.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Otomobil takla attı: 5 yaralı
Kayseri’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir Karayolu’nun 35. kilometresinde A. S.’nin (19)
sürücüsü olduğu 34 ER 2511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine
çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken,
sağlık ekipleri tarafından araçta bulunan sürücü ile G. Ö. (18) Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne, 3 kişi de Kayseri’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otomobilin çekici ile bulunduğu yerden
kaldırılmasıyla karayolunda trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12869.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Temizlik kamyonu yandı
Kayseri’de belediyeye ait temizlik kamyonunun motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre İstasyon Caddesi üzeri Emek Kavşağı’nda belediyeye ait 38 KK 832
plakalı temizlik kamyonunun motor kısmında seyir halinde iken yangın çıktı. Kamyon
sürücüsü tarafından söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması sonrası caddede trafik normale döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12870.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Küçükbürüngüz mahalle muhtarları ile ihtiyar
heyetinin ziyareti
Küçükbürüngüz Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyeti Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh
Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı mahalle
sakinleri adına teşekkür ettiler.
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Bu Anlamlı Ziyaretleri Duygulandırdı…
Mahalle Muhtarlarını son derece önemsediklerini ve bunun bir kanıtı olarak Muhtarlık İşleri
müdürlüğü tahsis etiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç,
Küçükbürüngüz Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı yapılan bu ziyaretin son derece
anlamlı olduğunu söyledi.
Gerçekleştirilen Hizmetler İle Melikgazili Olmanın Farkını Yaşıyoruz…
Küçükbürüngüz Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı ise “Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın
mahallemize gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan dolayı ihtiyar heyeti ile birlikte ziyaret
ederek teşekkür etmek istedik. Çünkü mahallemiz ilk kez asfalt ile tanıştı. Çocuk oyun aletleri
ile çocuklarımız şenlendi ve mutlu oldular. Okulumuzun tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Bank ve çöp konteynırları, çevre temizliği, çöplerin düzenli toplanması gibi konular
Melikgazi belediyesi için günlük olağan çalışma olsa da bizim için büyük hizmetler çünkü
mahallemiz Melikgazi Belediyesine bağlanması ile adeta hizmet ile tanıştı. Hizmetler ile
Melikgazili olmanın farklılığını yaşıyoruz“ dedi.
Çalışmalarımıza Ve Çalışanlarımıza Şevk Katıyor
Küçükbürüngüz Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyetinin ziyaretlerinin çalışmalara ve
çalışanlara şev verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç,
Küçükbürüngüz Mahallesine yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve şehrin her noktasında
aynı kalite ve hacimde hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12871.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Başkan Palancıoğlu Akıllı Kentler- Bulut Kent
Bilgi Sistemini anlattı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından seçilen
pilot bölgelerden Talas'ta yapılan "Akıllı Kentler-Bulut Kent Bilgi Sistemi" projesini
Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin de katıldığı toplantıda kamuoyuna
tanıttı.
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"Akıllı Kentler-Bulut Kent Bilgi Sistemi" projesinin tanıtım toplantısı Ankara Meyra Palace
Otel'de gerçekleşti. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile projenin diğer pilot kentlerinin belediye başkanları ve çok
sayıda konuk katıldı.
Toplantıda ilk olarak projenin tanıtım videosu izletildi. Tanıtım filminde projenin toplam 5
yıllık maliyetinin 516 bin lira olduğu ve proje kapsamında veri toplama işlemleri için Elazığ,
Ardahan, Talas Belediyeleri ile Kırşehir ilinin seçildiği açıklandı. Projenin 4 pilot belediye
başkanlarından olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kürsüye çıkarak proje
hakkında düşüncelerini ifade etti.
Başkan Palancıoğlu, projenin kendisini heyecanlandıran bir çalışma olduğunu belirterek,
"Bölge planları, imar planının üst planları en önemli planlardır. Bu kapsamda bu proje beni
oldukça heyecanlandırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da en önemli özelliklerinden
birisi olacaktır" dedi. Bir belediyenin iki farklı konuda çalışma yaptığı takdirde başarılı
olacağına inandığını kaydeden Başkan Palancıoğlu, "Bunların biri ekonomik, diğeri teknik
konular. Özellikle ekonomik konuların başarısı, gelir-gider faaliyetlerinin başarısı da yine
teknik konulardan geçiyor. Bunların başında da imar geliyor. Bir belediye başkanının başarılı
olabilmesi için imar verilerini iyi yönetmesi, imarı iyi okuması ve şehri iyi yönetmesi lazım.
Aslında imar demek para demek. İnşallah seçimlerden sonra da belediye faaliyetlerini,
gelirlerini yüzde 25'e kadar artıracak yasal düzenlemelerle ilgili önerilerim olacak. Bunları
sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.
Başkan Palancıoğlu, projenin sürdürülebilmesi için gerekli çalışmalardan bahsederek,
"Burada verileri depolamak önemli. Sağ olsunlar arkadaşlar ilk olarak Talas Belediyesi'ne
gelip verileri bilgisayar ortamında depoladı. Yıllardır Türkiye'deki kritik hata; verilerin
güncellenmemesidir. Verilerin güncelliğini sağlamazsak bu sistemlerin sürdürülebilmesi
mümkün değil. Dolayısıyla bununla ilgili yasal düzenleme yapıp, bu verilerin
sürdürülebilirliğini için belediyelerin belli aralıklarla sisteme yüklemelerini sağlamak
gerekir." ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlığı sırasında iki önemli projeyi hayata
geçirdiklerini anlatan Başkan Palancıoğlu, "Bu sistemi daha sonrasında o kadar çok
kullanıcıları oldu ki; Eczacılar Odası'ndan Diyanet'e kadar bu bilgi sistemini kullanan

paydaşlar oldu. Büyükşehir Belediyemizin sanıyorum personel giderleri hariç 5 milyonluk bir
kazancı var" şeklinde konuştu.
Toplantının kapanış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Bakanlık
olarak 2023 Akıllı Bilişim Kentleri'nin temellerini attıklarını kaydederek, hedeflerinin en
küçük belediyeleri bile bilgi teknolojilerini kullanır hale getirmek olduğunu ifade etti. KentSis ile 400 milyon lira tasarruf sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Güllüce, "Hani şeytanı
kovalamaktan salavat getirmeye fırsat bulamadım' diye bir söz vardır. Ne zaman 1830'dan
beri şöyle bir dikileyim, şöyle bir kendime geleyim diyecek olsa, belli sorunlar başına
getirildiği için bazı alanlarda çok geç çok geri kaldık. Gelişmiş ülkelerle muasır medeniyet
seviyesine ulaşma yarışında aramızdaki mesafeyi kapatmamız için koşmamız lazım, yürümek
yetmiyor" dedi.
Güllüce ve toplantıya katılan konukların sahnede fotoğraf çektirmesinin ardından tanıtım
toplantısı sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12872.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Vali Düzgün, Kayseri Yazarlar Ve Şairler
Derneği’ni kabul etti
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Emel Demirezen ve
yöneticilerini makamında kabul ederek, derneğin düzenlediği şiir dinletisi ve bahar şarkıları
programı hakkında bilgiler aldı.
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Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği’nin
(KAYŞAD) “Her İnsan İçinde Bir Şiir, Her Şair İçinde Bir Bahar Taşır” adlı şiir dinletisi ve
bahar şarkıları programı hazırlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, şair ve
yazarların önemine değindi.
“Şair ve yazarların toplumun her kesimine hitap eden birer elçi” olduğunu söyleyen Vali
Düzgün, bir kentin tam anlamıyla kalkınabilmesi için kültürel ve sanatsal açıdan da
kalkınması gerektiğini vurguladı.
Valilik olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere her zaman destek verdiklerini ve vermeye
devam edeceklerini belirten Vali Düzgün, “Kayseri Şairler ve Yazarlar Derneği'nin 5 Mayıs
2015 akşamı Melikgazi Belediyemizin desteği ile gerçekleştireceği etkinliğin, şiirin toplumun
her kesimine ulaştırılması ve şiir sevgisinin oluşturulması açısından önemli olduğunu
düşünüyoruz
ve
bu
tür
etkinlikleri
destekliyoruz.”
diye
konuştu.
KAYŞAD Başkanı Emel Demirezen de, şair ve yazarların her zaman yanında olan Vali
Düzgün'e teşekkür ederek, birçok şairin ve Türk sanat müziği sanatçısı Yıldırım Bekçi’nin
katılacağı programda Vali Düzgün’ü de aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını
belirtti.

5 Mayıs Salı akşamı 19.30'da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilecek “Her İnsan İçinde Bir Şiir, Her Şair İçinde Bir Bahar Taşır” programını
sanatseverler ücretsiz takip edebilecek.
Ayrıca “Her İnsan İçinde Bir Şiir, Her Şair İçinde Bir Bahar Taşır” şiir dinletisi ve bahar
şarkıları programında yer alan şair ve yazarlar okulları gezerek, öğrencilerle bir araya
gelecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12873.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Kayseri'de TEOG heyecanı başladı
Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) heyecanı başlarken, Kayseri'de 23 bin
291 öğrenci başarılı olmak için ter döküyor.
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Kayseri'de yapılan TEOG sınavı saat 09.00'da baladı. Bugün ve yarın yapılacak TEOG
sınavına 8. sınıf öğrencileri giriyor. Sınava giren öğrenciler başarılı olmak için ter dökerken,
aileleri de dışarı da çocuklarını bekledi.
Kayseri’de 246 okulda 23 bin 291 öğrenci ile bin 665 derslik ve 3 bin 771 öğretmen ile
birlikte TEOG sınavı gerçekleştiriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12874.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

27 yaşındaki astsubay hayatını kaybetti
Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan 27 yaşındaki astsubay yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti.
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Dün akşam saatlerinde Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Erkut Apartmanı'nda meydana
gelen olayda 27 yaşındaki astsubay M.K.'nın bulunduğu daireden silah sesi gelmişti. Haber
verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne
kaldırılmıştı.

Ağrı'da görev yaptığı ve izinli olarak Kayseri'ye geldiği öğrenilen 27 yaşındaki M.K. yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12875.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Vali Düzgün başarılı antrenörü ödüllendirdi
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de görev yaptığı süre içinde çok sayıda Türkiye şampiyonu
sporcu çıkaran ve önemli dereceler elde edilmesini sağlayan Masa Tenisi Antrenörü Halil
Adak’ı Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.
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Başarı belgesi ile ödüllendirdiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü
Adak’a başarılarının devamını dileyen Vali Düzgün, başarılı antrenörün çalıştırdığı gençler ile
ülkemizi ve ilimizi güzel bir şekilde temsil ettiğini ifade ederek, kazanılan başarılarda
sporcular kadar antrenörlerin de katkısının olduğunu vurguladı.
Son olarak Malatya’da yapılan okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda
tüm maçlarını kazanarak Özel Genç Sultan Koleji Masa Tenisi Yıldız Kız Takımı ile Türkiye
Şampiyonluğu elde eden Halil Adak ise, Vali Düzgün’e desteğinden dolayı teşekkür ederek,
uzun çalışma süreleri sonunda elde edilen başarıların takdir edildiğini görmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Vali Düzgün’ün başarısından dolayı ödüllendirdiği Halil Adak’ın çalıştırdığı sporcuların yurt
içi ve Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Fransa ve İtalya olmak üzere çok sayıda
katıldığı uluslararası müsabakalar ve şampiyonalarda 50’ye yakın ilk üçe girmiş dereceleri
bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12876.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

KTO'dan indirim rehberi
Kayseri Ticaret Odasının (KTO) Nisan ayı meclis toplantısı yapılırken, toplantıda konuşan
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Hazırlıkları son aşamaya gelen 'İndirim Rehberi'
kurumsal İnternet sitemizde hizmete girecek. Rehberde, oda üyelerine hizmet sunan
firmaların uygulayacağı indirim oranları ve kampanyalar yer alacak" dedi.
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Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda yapılan meclis toplantısına KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz ve meclis üyeleri katıldı. Meclis toplantısında konuşan KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, "Nisan ayı meclis toplantımızı biraz daha farklı yapıyoruz gibi hissediyorum.
Meclis üyelerimizin toplantılara katkıları çok önemli. Nisan ayı içerisinde Kayseri Ticaret
Odası olarak önemli etkinlikler yaptık. Bunlardan birisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile
ekonomik ve sosyal rekabet endeksi projesinin sonuçlarını elde ettik. Biz Kayseri'nin
Türkiye'de konumu nedir? Neler yapması gerekir? diye düşündüğümüzde çeşitli sonuçlar
ortaya çıkıyor" diye konuştu.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen 'Ekonomik ve Sosyal Rekabet Endeksleri
Sisteminin Kurulması Projesi hakkında bilgi veren Hiçyılmaz, “Araştırmamız kapsamında
Kayseri; Rekabet Endeksi (Ana Endeks) içinde 81 il arasında 11. sırada bulunmaktadır.
Demografik Yapı Endeksi’nde 11., Altyapı Endeksi’nde 12., Ulaşım Endeksi’nde 24., Sağlık
Endeksi’nde13., Eğitim Endeksi’nde 34., Sosyal Yaşam Endeksi’nde 14., Makroekonomi
Endeksi’nde 16., Dış Ticaret-Sanayi Endeksi’nde 20., Finansal Piyasalar Endeksi’nde 25.,
Turizm Endeksi’nde 27., Tarım Endeksi’nde 35., İnovasyon Endeksi’nde 10., Girişimcilik
Endeksi’nde 8., Yükseköğretim Endeksi’nde 11. ve Teknolojik Altyapı Endeksi’nde 39.
sırada yer almıştır” dedi.
Hiçyılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde yapılan '8. Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurasına' katıldıklarını ifade ederek, “Kayseri’yi temsilen bu toplantıda bir konuşma
gerçekleştirdim. Sayın Başkanımız Ahmet Davutoğlu ve 9 bakanımıza sorunlarımızı ve
taleplerimizi iletme şansı bulduk. Bu taleplerimizi kısaca aktarmak istiyorum: Havaalanımızın
genişletilerek gerçek anlamda uluslararası bir niteliğe kavuşturulmasını talep ettik. KayseriSamsun, Kayseri-Mersin yük taşımacılığının iyileştirilmesinde ve Kapadokya’yı Antalya’ya
bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren hattının inşasına ilişkin taleplerimizi sıraladık. Navlun
bedeli konusunda sıkıntılarımızı dillendirdik. Kayseri-Mersin tren taşımacılığında navlun
sübvansiyonu sağlanmasını istedik. Kapadokya Bölgesinin bir bütün olarak ele alınması,
Erciyes ve Aladağlar’ı birlikte ele alan bir turizm destinasyonunun planlanması konularında
düşüncelerimizi aktardık. İmalat sanayii işletmelerine verilen teşviklerle ilgili talebimizi
ilettik. Teşvik Belgeli Yatırımlarda, yerli makine teçhizat kullanımına ilişkin ve Tarım ve
hayvancılık sektörüne yönelik IPARD desteklerinden Kayseri’nin yararlandırılmasına yönelik
taleplerimizi sıraladık” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı '4. Türk Patent Ödülleri' törenine
ilişkin de bilgi veren Hiçyılmaz, “Törende ‘En Fazla Coğrafi İşaret Tescili Yapan Şehir’

dalında verilen ödülü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın elinden aldık. Sayın Erdoğan’ın
Kayseri’yi diğer illere örnek göstermesi bizleri gururlandırmıştır. Kendisine bizleri
onurlandırdığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayseri’ye ödül getiren başvurular ise şu
şekildedir. Tomarza Kabak Çekirdeği, Yamula Patlıcanı, Kayseri Sucuğu, Kayseri Mantısı,
Kayseri Pastırması, Bünyan El Halısı, Soğanlı Bebeği, Develi Cıvıklısı ve Yahyalı Halısı"
ifadelerini kullandı.
Oda olarak yürüttükleri faaliyetlere ilişkin de bilgileri paylaşan Hiçyılmaz, “DEİK ve
Türkiye-Irak İş Konseyi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Irak’ta Yatırım
Olanakları' konferansına katıldık. Erbil’de ki ticaret ofisimizin aktif olarak çalıştırılması ve
diğer olanakların değerlendirilmesi adına Kayseri için önemli bir toplantıydı. 5. Kayseri
Mobilya Fuarına katıldık. Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda üyelerimizi
bilgilendirmek üzere seminer düzenledik. Üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen
seminerde uzman konuğumuz önemli bilgiler aktardı. İnşaat sektörü genişletilmiş meslek
komitesi toplantımızı Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu ve belediye
bürokratlarının katılı ile gerçekleştirdik. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin
sorunlarına çare olabilmek adına bu tür toplantılarımızı sürdüreceğiz. E-ticaretSEM’in ev
sahipliğinde gerçekleştirilen 'Kayseri E-ticaret ve Dijital Pazarlama' konferansına katıldık”
ifadelerini kullandı.
Üyelere yönelik yeni bir hizmetin müjdesini de meclis toplantısında açıklayan Hiçyılmaz,
“Hazırlıkları son aşamaya gelen 'İndirim Rehberi' kurumsal İnternet sitemizde hizmete
girecek. Rehberde, Oda üyelerine hizmet sunan firmaların uygulayacağı indirim oranları ve
kampanyalar yer alacak. Böylelikle Kayseri Ticaret Odasının değerli üyeleri, oda üye
kartlarını ibraz ederek, rehberde yer alan firmaların taahhüt etmiş oldukları indirimlerden
faydalanabilecekler. İndirim rehberinde yer alan başlıkları da şöyle özetleyebilirim;
rehberimizde 43 ilden 200’ü aşkın firma yer almaktadır. Akaryakıttan konaklamaya,
otomotivden sağlık hizmetlerine kadar 17 ana sektörde faaliyet gösteren bu firmaların
üyelerimize sağlayacağı indirim oranı ise yüzde 5 ile yüzde 60 arasında değişmektedir” diye
konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Nisan ayı meclis toplantısı Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının
ardından sonra erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12877.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Milli İttifak adayları ikramları sandıkta
beklediklerini söyledi
Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Milli İttifak adayları Develi ilçesini
ziyarette seçmenlerle görüşerek, "İkramları sandıkta bekliyoruz" dedi.
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Milli İttifak adayları seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Develi ilçesinde seçim
irtibat bürosu açtı. Develi Kaymakamı'nı da ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunan
adaylar, esnaf ziyareti gerçekleştirerek köylü pazarında vatandaşlarla görüştü. Esnafların
ikramlarını da geri çevirmeyen Milli İttifak adayları, asıl ikramı sandıkta beklediklerini
belirterek, "İnşallah biz hayra motor, şerre fren olacağız. 7 Haziran'da yeni bir güne
uyanacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12878.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Soykırım iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
Sözde Ermeni soykırımı iddialarının 100. yıl dönümünde bir açıklama yapan Esnaf ve
Sanatkarlar Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Kemal Erçalık, yaşanan sürecin kaygı verici
olduğunu ve bu kısır çekişmenin kimseye bir fayda sağlamayacağını belirterek; siyonist
güçlerin bilinçli bir şekilde gündeme taşıdığı sözde Ermeni meselesi için söylenenlerin
gerçeği yansıtmadığını belirtti.

29 Nisan 2015 Çarşamba 15:13
Erçalık, "Üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen halen tazeliğini koruyan ve günümüz
Dünyasının en önemli meseleleri arasında gösterilen sözde soykırım iddiaları, aziz milletimize
atılmış büyük bir iftiradır. Yüce dinimiz İslamiyet’in insanları dünya barışına yöneltmesi,
bunun yanında yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in tüm insanlığı kapsayıcı nitelikte olması,
Müslümanların Cenab-ı Allah’ın yarattığı her insana aynı saygı ve sevgi çerçevesinde
yaklaşması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu düşünceyle hareket eden hiçbir Müslüman,
bir başka insanın hakkına müdahalede bulunmayacaktır. Bahsi edilen konuda da, 1915
yıllarında yaşanan olaylar hem Türk hem de Ermeni belgeleriyle gün yüzüne çıkmaktadır.
Belgelerle kanıtlanmış olan bu gerçeği kabul etmeyen ya da kabul etmek istemeyen şer odaklı

bazı çevreler, sadece Türklerden dolayısıyla da Müslümanlardan intikam almak adına
konunun içeriğini ve boyutunu çok farklı noktalara taşımaktadırlar" dedi.
Erçalık açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Gelişmeler biraz derinlemesine incelendiğinde,
bölgemizde yaşanan huzur ve refah ortamının hedef alındığı görülmektedir. 1000 yılı aşkın
süredir Anadolu’da yaşamını devam ettiren ve yüce Allah’ın izni ile ilelebet devam ettirecek
olan aziz milletimiz, sevgisi, saygısı, adaleti ve hoş görüsüyle bütün dünyaya örnek olmuştur.
Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile zirveye çıkan bu kutlu medeniyet, Anadolu topraklarının
bereketi ile birleşerek bütün cihana yayılmıştır. Böyle bir medeniyetin hedef alınması hem
miletimiz hem de bölgemiz için hayırlı olmayacaktır. Üstelik sözde soykırım iddialarının
muhatabı Ermeniler, Türk cihan devleti Osmanlı’nın gözünde çok değerliydiler. Yoğun olarak
esnaf ve sanatkarlıkla uğraşan Ermeniler, ticari hayatın şekillenmesinde önemli rol bir
oynamaktaydılar. Hatta bu değer öylesi kuvvetliydi ki, Osmanlı tebasında bulunan Ermeniler
için Millet-i Sadıka yani sadık millet anlamına gelen bir unvan bile kullanılmıştır.
Geçmişteki bu gerçeği bilen ve böylesi bir bütünlüğün işlerine gelmeyeceğini düşünen
siyonist güçler, ’’böl ve parçala’’ anlayışıyla meseleyi gündemde tutmayı ve tarafları sürekli
olarak kışkırtmayı hedeflemektedirler. Ancak bu kışkırtma ve kutuplaştırma anlayışı kimseye
fayda sağlamayacak ve bölge barışına büyük zararlar verebilecektir. Asılsız iddialarla
milletimize karşı başlatılmış olan bu linç kampanyasına gücümüz yettiğince karşı çıkacağız.
Aziz milletimiz, binlerce yıllık tarihinin hiçbir döneminde zalim olmamıştır. Her zaman
hoşgörü anlayışıyla hareket etmiştir. Yüce dinimiz İslam’ın bize verdiği en değerli öğüt
’’insanlıktır’’. Cenab-ı Allah, çok defa yüce kitabımızda ’’zulm’’ edenleri affetmeyeceğini
söylemiştir. Dolayısıyla İslam inancını içine sindirmiş ve dinimizin gelişmesi için kendini
siper etmiş milletimiz, dinimizin öğütleri dışına çıkmamıştır. Bundan sonrada çıkmayacaktır.
ESDER olarak ortaya atılan asılsız soykırım iddiasının sonuna kadar karşısında duracağız.
Sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerin siyonist güçler tarafından yıpratılmasına izin
vermeyeceğiz. Ermeni kardeşlerimizle eskiden beri olan hukukumuzu daha da
güçlendireceğiz ve ülkemiz, bölgemiz ve dünya barışı için canla başla çalışacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12879.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

İl Müftüsü Maraşlıgil emekliğe ayrıldı
Vali Orhan Düzgün, Kayseri İl Müftülüğü görevini yürütürken emekliye ayrılan Ali
Maraşlıgil’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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Vali Düzgün, ilk olarak, Maraşlıgil’i makamında kabul etti. Veda ziyaretinde bulunan
Maraşlıgil’e, Kayseri İl Müftüsü olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali
Düzgün, doktorluk ve öğretmenlik gibi görevde bulunanların topluma hizmetlerinin emekli

olsalar bile vefat edinceye kadar devam ettiğini, müftülüğün de bu tür meslekler arasında yer
aldığını söyledi.Vali Düzgün, Maraşlıgil’in tecrübe ve deneyimlerini, bilgi birikimini bundan
sonra da kullanacağına inandığını belirtti.Maraşlıgil ise, devletin bütünlüğünü ön planda
tutarak Kur’an ve sünneti esas alarak görev yapmaya gayret ettiğini anlatarak, 2 yıl birlikte
çalışma fırsatı yakaladığı Vali Düzgün’ün kendilerini her zaman desteklediğini ve bundan
dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
- VALİ DÜZGÜN’DEN VEDA YEMEĞİ
Vali Orhan Düzgün, makam ziyaretinin ardından 2011 yılından beri Kayseri’de görev yapan
Ali Maraşlıgil’in emekliye ayrılması münasebetiyle veda yemeği verdi.Vali Yardımcısı
Zülkarnin Öztürk, İl Müftü Vekili Galip Koçer, Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftülerinin
katıldığı yemekte, Maraşlıgil’e, ailesiyle birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir emeklilik
dönemi dileyen Vali Düzgün, şunları kaydetti:“Yaklaşık 2 yıldır sayın müftümüzle beraber
din hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gayret gösterdik. Kendisi yaş haddi
münasebetiyle emekliye ayrılıyor. Bazı görevlerde resmen emeklilik olsa da fiilen hizmetleri
devam eder. Çünkü vatandaşlarımıza doğruyu yanlışı her zaman önem taşımaktadır.
Emeklilik döneminde de bulunduğu ortamlarda kendisinden istifade edilecek veya ilimizde
Ramazan Ayı ya da değişik vesilelerle misafir etmek suretiyle kendisinin bilgisinden
birikiminden, tecrübesinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki hayatında
kendisine ailesi ile huzur ve sağlık içerisinde bir ömür geçirmesini diliyorum. Burada beraber
çalıştığımız süre içerisindeki hizmetlerinde dolayı da kendisine teşekkür
ediyorum.”Duygulandığı gözlemlenen Müftü Ali Maraşlıgil ise, “Bende Sayın Valimize en
derin şükranlarımı arz ediyorum. Memuriyet hayatımızın son günlerinde Orhan Düzgün
Valimiz gibi bir beyefendi ile çalışmamanın mutluluğu ile buradan ayrılmak bizim için büyük
bir onur ve şereftir. Bu iki yıl süresince gayet rahat bir çalışma ortamının yanı sıra Sayın
Valimizin himayesinde ve desteği ile hizmetlerimizi gerçekleştirdik, düşündüğümüz
projelerimizi de hayata geçirme fırsatı bulduk. Huzurlu ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Tek
ses ve tek yürek olarak birlik ve bütünlük içerisinde çalıştık” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün tarafından Emekli Müftü Ali Maraşlıgil’e Kayseri’deki
hizmetlerinin anısı olarak tarihi Kayseri Saat Kulesi’nin kristal maketi hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12880.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

“Çiçeğimiz Seramızdan" projesi
Kayseri Şeker Fabrikası sahası içerisinde peyzaj alanları, parklar, refrüjler ve çevre
düzenlemelerinde kullanılan mevsimlik çiçekler, süs bitkileri ve salon bitkilerinin tamamının
Kayseri Şeker Çiçek Seralarında üretildiği belirtildi.
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Kayseri Şeker Park Bahçe hizmetleri bünyesinde 500 m²'lik üç serada; tohum, çelik, aşı,
daldırma, rizom, stolon ve soğan ile çoğaltma yöntemleriyle her yıl, 50 bin adet mevsimlik
çiçek, 20 bin adet süs bitkisi ve 500 adet gül üretimi yapılıyor.
Seralarda kasalara ekilen alisyum, petunya, kadife, rozet, lobelya, kazanya gibi 20 türü aşkın
çiçek tohumları özel yöntemlerle, cam altında kahverengi kağıt kapatılarak çıkışlar
gözlenmekte, yeterli boya ulaşan çiçek fideleri bir süre sonra viyolelere şaşırtılıyor. Bu
mevsimlik çiçekler, bir ay içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker Fabrikası,
Pandoğa, Pankent, Panpa, Panpet ve Pancar Bölge Müdürlükleri peyzaj alanlarında
değerlendiriliyor.
Süs bitkilerinde ise, lavantin, lavanta, acem borusu, hanımeli, mazı, ateş dikeni gibi türlerin
üretimi yıllık ihtiyaçları karşılayabilecek oranda Kayseri Şeker Seralarında gerçekleştiriliyor.
Kayseri Şeker Çiçek Serasında ayrıca, istiridye mantarı ve gilaboru fidanı deneme üretimi
yapılıyor.
İç, dış mekan ve salon bitkilerini kendi serasında üretebilen Kayseri Şeker’in “Çiçeğimiz
Seramızdan Projesi” sayesinde yıllık ortalama 50 bin TL'ye yakın bir gider kaleminin bin
TL'ye indirgenmesinden dolayı da çiçek serası önemini artırıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12881.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Merhamet devrimi
Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek
etkinlikle, Prof. Dr. Kemal Sayar tarafından 'Merhamet Devrimi' konulu konferans verilecek.
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Fuar içerisindeki Kültür Sanat Merkezi'nde yarın (30 Nisan Perşembe günü) düzenlecek olan
konferansta Prof. Sayar tarafından merhamet psikolojisi, modern dünyada annelik ve babalık
gibi konularda bilgiler verilecek.
SAAT YENİDEN DÜZENLENDİ
Fuar içerisindeki Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan konferansın saati saati de
yeniden düzenlendi. Daha önce 14.00 olarak belirlenen konferansın başlama saati 15.30 oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12882.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Kayseri Şeker, Enerji Yönetim Sistemi Belgesini
alma çalışması başlattı
Kayseri Şeker; TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini alma çalışması
başlattı.
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Kayseri Şeker, TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi çalışmalar ile direk
olarak Kurumun enerji kullanımının izlenmesi, verimliliğin artırılması, enerji girdisinin
verimliliğe yönelik azaltılmasını hedefliyor.
Kayseri Şeker’in TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi başvurusu
sonrasında tetkik süreci ve diğer aşamalarının tamamlanmasının altı aylık sürecinin olduğu
belirtildi.
Sanayi tesisleri için yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji dağıtım teknolojileri ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması zaman alacağından dolayı
Geliştirilmiş bir enerji performansı, işletme için hızlı fayda sağlayabilir, işletme enerji
kaynakları ve enerji varlıkları ile ilgili kullanımını optimize ederek böylece enerji
maliyetlerini ve tüketimini de azaltmayı sağlayacak.
Enerjinin kullanım maliyetlerine ek olarak, enerji kaynaklarının tükenmesi ve enerji üretimine
katkıda bulunan çevresel ve toplumsal maliyetler ile iklim değişikliği gibi sorunlar da
işletmeye ek maliyet olarak geri dönecek.
Diğer tüm ISO yönetim sistemi standartları gibi, TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim
Sistemi standardının etkin uygulama ile paydaşları ve müşterilere de fayda sağlaması
bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12883.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

İşyerlerini kapatanlar beyan vermek zorunda
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde işyeri olup da çeşitli nedenlerle işyerini kapatanların
belediyeye kapatma dilekçesi vermediklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
işyerini kapatanların mutlaka işyerini kapattıklarına dair bir dilekçe ile Melikgazi Belediyesi
Emlak Gelir Müdürlüğü’ne başvurmalarını gerektiğini bildirdi.
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Özellikle işyeri açma ruhsatı açısından var ise ilan ve reklam vergileri, işyeri kapansa dahi
asılı bulunan işyeri levhalarının belediyeye bildirilmesini hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin uyarıcı ve ikaz edici bir işlem uyguladığı, ceza kesip
para tahsilâtı yaparak gelir elde etmek gibi bir uygulamayı asla benimsemediklerini belirtti.
Bir dilekçe ile çözülecek olan bir sorunun umursamazlık sonucu yasal cezai işlemlere maruz
bıraktığını kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“İşyerlerini kapatanlar maliye veya defterdarlığa dilekçe ile işyerini kapattığını bildiriyor
ancak bu yeterli değil, belediye kayıtlarında açık görülüyor ve yasa gereği alınması gereken
harç ve vergiler işyeri açıkmış gibi işleniyor. Sonuçta bunu tahsil etmek zorunda kalıyoruz.
Bunun için işyerini kapatanların mutlaka işyerini kapattıklarını dair bir dilekçe ile Melikgazi
Belediyesi Emlak Gelir Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Çünkü özellikle işyeri açma
ruhsatı açısından var ise ilan ve reklam vergileri, işyeri kapansa dahi belediyede açık işyeri
olarak görülmektedir.”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin her an her yerde hizmet verdiğini
ancak Melikgazilileri de mağdur etmemek için büyük özen gösterdiğini, bu açıdan işyerlerini
kapatanları bilgilendirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12884.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgilere, Kocasinan Bulvarında meydana gelen trafik kazasında M.A. idaresindeki
33 DY 123 plakalı otomobil ile Ş.Y. hakimiyetindeki 06 NY 221 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 06 NY 221 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza
sonrası 06 NY 221 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Ş.Y. ile yolcular A.Ç, R.Ç,

S.G., G.G., N.G. ve F.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları
çeşitli hastanelere kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili
inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12885.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

KTO dış ticaret eğitimlerini sürdürüyor
Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen Dış ticaret Eğitimi Programı kapsamında
sertifika töreni düzenlendi.
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27 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı eğitim programına ilişkin düzenlenen törene;
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bahri Coşkun, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Payza, Mustafa Dulda, Mesut
Haskahveci, Nedim Olgunharputlu, İsmail Tuna ve Hüseyin Cindoruk katıldı.
Sertifika töreninin açılışında konuşan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, dış ticaretin önemine
değinerek, “Dış ticaretin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bundan sonraki
dönemde büyümesini inşallah ihracat ile yapacak. Çünkü ihracat yapabildiğimiz sürece
Türkiye’nin ekonomik manada dinamik bir ülke olacağını görüyoruz. Onun için ihracatımızın
daha da artması bakımından gayret gösteriyoruz. Oda olarak ihracatçı yetiştirmeye
çalışıyoruz. Sizin gibi değerli kardeşlerimizi burada eğitmek suretiyle, ihracatın mutfağına
ihracat aşçıları yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.
Yapılan üretimin dış pazarlarda satılması gerektiğini vurgulayan Hiçyılmaz, “Bu noktada
sizlerin çok büyük gayretleri olacak. Burada almış olduğunuz eğitimlerde ihracatı nasıl
yapacağınız hususunda bilgiler aldınız. Bugün sizlere hak etmiş olduğunuz sertifikalarınızı
veriyoruz. Ümit ediyorum almış olduğunuz sertifikalar bundan sonraki yaşamınızda size çok
büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle ihracat noktasında yapacağınız çalışmalarda sizlere
başarılar diliyorum” diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından eğitim programını başarı ile bitiren kursiyerlere
sertifikaları Başkan Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12886.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Öğrenciler Hutbe Yarışması'nın finalinde ter
döktü
Kayseri'de, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Müdürlüğü tarafından başlatılan Hutbe
Okuma Yarışması'nda finale kalan 6 öğrenci, birinci olmak için ter döktü. Yarışmayı, 6
öğrenci arasında hutbeyi güzel okuyan Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa
Öztürk kazandı.
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Hunat Camii'nde düzenlenen yarışma hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Mahmut Tatlı, "Bu yarışma Dini Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün imam hatip
liseleri arasında düzenlemiş olduğu hutbe yarışmasıdır. Amacımız, bu yarışmada
öğrencilerimizi minberde, mihrapta ve kürsüde mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve
onlara özgüven duygusunu aşılamayı amaçlıyoruz. Öncelikle bizim ilimizde bulunan tüm
imam hatip liseleri bu yarışmaya katıldılar. 2 bölge halinde bir yarışmamız oldu. 1’inci
bölgemiz Bünyan’daydı ve burada 8 okulumuz yarışmaya katıldı. İlk 3’e giren ise finale kaldı.
Bölge yarışmasının ikinci ayağı ise İncesu’da yapıldı. Burada da 8 okulumuz katıldı ve orada
da ilk 3’e giren finale kaldı. Bugün 6 okulumuz finalde yarışıyorlar" dedi.
"YARIŞMA SONUÇLANDI"
6 öğrencinin ter döktüğü yarışma sonucunda İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu'nun da katılımı ile tören düzenlendi. Törende konuşan Çandıroğlu, dereceye giren
öğrencileri tebrik etti. Allah için iş yapmanın önemli olduğunu söyleyen Çandıroğlu,
yarışmada birinci olan öğrenciye ödülünü verdi. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, yarışmayı izlemeye gelen ortaokul öğrencileri ile yakından ilgilendi.
Düzenlenen ödül töreni, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile sona erdi.
Düzenlenen yarışmada 6 kişi arasında 1'inci olan Mustafa Öztürk Kayseri'yi Hatay'da temsil
edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12887.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Çolakbayrakdar, çocuklara belediyeciliği anlattı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye başkanlığının bir meslek
olmadığını, halka hizmet etmek için gönüllü olarak üstlenilen bir görev olduğunu söyledi.
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Belediyeyi ziyarete gelen Tekden Koleji 4. sınıf öğrencilerine Yerel Yönetimler Ünitesi
kapsamında belediyeciliği anlatan Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışmalarıyla ilgili
soruları da cevaplandırdı.
Kocasinan'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, yüz ölçümde birinci, nüfusta
en büyük ikinci belediye olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kararlarımızı belediye
meclisinde alırız. Belediye meclisimizde 37 üyemiz var. Belediye meclisi karar alır, bürokrat
arkadaşlarımız da alınan kararları yerine getirir. Bir de belediye encümeni var. Encümeni de
yürütme organı gibi düşünebilirsiniz. Belediye içinde de başkana bağlı başkan yardımcıları ve
farklı
birimlerdeki
müdürlerden
oluşan
bir
çalışma
ekibi
var"
dedi.
'Bu mesleği niçin seçtiniz' şeklindeki soruya, 'Belediye Başkanlığı bir meslek değil' diyerek
cevap veren Başkan Çolakbayrakdar," Ben İnşaat Mühendisiyim. Belediye Başkanı olmak
biraz gönüllü bir hareket;. insanlara ve topluma hizmet etmek için üstlenilen gönüllü bir
görev. Ben belediye başkanlığına iş olarak değil de vatandaşımıza, şehrimize Kocasinan'a
hizmet etmeyi sevdiğim ve kısmetimde de böyle olduğu için başladım. Takdir-i İlahi de böyle
bir görev varmış. Bugün burada belediye başkanı olarak hizmet ediyorum" şeklinde konuştu.
İşinizi seviyor musunuz, gerçekleştirmek istediğiniz projeleri yaparken zorlanacağınızı
düşünüyor musunuz? Şeklindeki sorulara da Başkan Çolakbayrakdar şöyle cevap verdi," İşimi
seviyorum. Sevmeseniz bu iş yapılamaz zaten. Zorlanacağımızı düşünmüyorum. Çünkü iyi bir
kadro, iyi bir ekip var. Arkadaşlarımız sağ olsunlar çok gayretli ve konusuna hakim. Bundan
dolayı hizmet yapmakta ve projelerimizi hayata geçirmekte zorlanacağımı düşünmüyorum."
Öğrencilerin, 'belediye meclisinde çocukların istekleri de dikkate alınıyor mu' şeklindeki
soruya Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye meclisimizde vatandaşlarımızdan gelen her türlü
talep görüşülüp karara bağlanır. Yaptığımız imar planlarının özellikle daha çevreci,
çocuklarımıza daha uygun olması noktasında büyük gayret içerisindeyiz. İki şeye çok önem
veriyoruz: Biri çocuklarımız ve gençlerimiz, diğeri de yaşlılarımız. Çocuklarımız ve
gençlerimiz bizim geleceğimiz olduğu için onlara ve onlarla ilgili projelere çok önem
veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde gençlerimiz ve çocuklarımız için daha çok proje
yapacağız. Yaşlılarımız da bu toplumun hafızasıdır, bugünlere gelinmesinde insanları
yetiştiren kıymetli faktörlerdir. Onlara saygı duyuyor, hürmet ediyor, koruyup kollamak
gerektiğine inanıyoruz. Projelerimizin ana temasında şu var: Şehrimizi büyütecek,
geliştirecek, insanımızın refah seviyesini ve sosyalleşmesini artıracak her türlü proje için
omuz veriyor, gayret ediyor, destekliyoruz. Bu tür projeleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye
cevap verdi.

Öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektiren Başkan Çolakbayrakdar hediyelerle minik
misafirlerini uğurladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12888.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Müslüman ülkeler sömürülmesin
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)’nin oluşturduğu Milli İttifak adayları Gençler
Çay Evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Saadet Partisi Milletvekili Adayı Duran Soyuğur
“D8 kurulsun ve Müslüman ülkeleri sömürülmesin ABD ve Avrupa bizden sadaka dilenir”
dedi.

29 Nisan 2015 Çarşamba 15:41

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin 7 Haziran genel seçimleri için oluşturduğu Milli
İttifak adayları Gençler Çay Evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını
dinleyen adaylar seçilmeleri ve hükümeti kurmaları taktir de herkes eşit olarak hakkını
vereceğini açıkladı.
Saadet Partisi 2.Sıra Milletvekili Adayı Duran Soyuğur “ Yaş itibari ile dünü görmüş, bugünü
görmüş insanlarız. Bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde kimse yeni olarak ortaya çıkmadı.
Herkesin icraatlarını bilen duyan arkadaşlarımız var. Biz iktidara geldiğimizde herkese
hakkını verdik. 24 lira yıllık artış sizleri memnun ediyorsa bizim size söyleyecek herhangi bir
sözümüz yoktur. Fakat parayı nereden bulacak diye söylentiler var. Biz bunu geldiğimizde
verdik. Hem de nasıl verdik biliyor musunuz? 1 kuruş zam yapmadık. 1 kuruş vergi
koymadık. Üstelik insanlara dağıttığımızdan daha fazlasını sirkülasyondan dolayı alışverişin
artmasından dolayı vergi olarak topladık. Vergi olarak geldi” dedi.
Soyuğur “ Vardiyalar 1 kere çalışırken, üretim satıldığı için vardiyalar 3 kereye çıktı. Bizim
zamanımızda asgari ücret ile 32 tane tüp alınıyordu. 22 tane küçük altın alınıyordu. Şimdi
asgari ücret ile 5-6 tanesini alamıyoruz. O bakımdan biz bunları zamanında yaptık ve yine
yaparız. Refah-Yolun yıkılmasının 2 tane nedeni vardır. Yani hoca namazında niyazında birisi
olduğu için değil yıkılması. Havuz sistemini kurduk. Bankaların verdiği yüzde yüz elli beş
oranında verdiği faizi havuz sistemi ile devlet kuruluşları temin etti ve bir kuruş
borçlanmadık. O bakımdan Allah’ın izni ile biz bu işin ehliyiz” diye konuştu.
Soyuğur son olarak “ D8’ler işlerlik kazansın, Müslüman ülkeler sömürülmesin samimi
söylüyorum kaynak falan değil ABD’si, Avrupası sadaka dilenir” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12889.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

'Kısırlık ve tüp bebek' bilgilendirme toplantısı
düzenlendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği
tarafından çocuğu olmayan çiftlere yönelik 'kısırlık ve tüp bebek' tedavileri hakkında
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı hakkında bilgiler
veren Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği Başkanı Sibel Tuzcu, "Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile KAYMEK ve Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği kısırlık ve tüp bebek
tedavileri ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantısı düzenliyoruz. Toplantımızın bu
kadar ilgi görmesinden ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin salonu doldurmasından dolayı
çok mutluyum" dedi.
Toplantıda, konunun uzmanları tarafından çiftlere kısırlık ve tüp bebek tedavileri hakkında
bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12890.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Kilci seçim bürosu açtı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Hasan Ali Kilci’nin seçim
bürosu dualarla açıldı.
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Seçim bürosunun açılışında konuşan MHP Kayseri Milletvekili Adayı Hasan Ali Kilci, genel
seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini belirleyeceğini söyledi. Kilci, “Bugün bizim
önümüzde özellikle ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli olan 7 Haziran genel seçimleri var.
Herkes buna odaklanmalıdır. Bu seçim sonucu oluşacak parlamento dengeleri Türkiye
Cumhuriyeti’nin geleceğini belirleyecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli devlet olarak devam
edecek yada özerk bölgelere ayrılmış, Türkiye kimliğinin yok edildiği bir yapıya
dönüştürülecektir. Bu nedenle, MHP’nin güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmesi

gerekmektedir. Türkiye’nin umudu MHP’dir” dedi.
Konuşmanın ardından dua edildi ve seçim bürosu açıldı. Açılışa, MHP Kayseri İl Başkanı
Baki Ersoy, MHP Grup başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yufus Halaçoğlu, diğer
milletvekili adayları ve partililer katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12891.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

'Kutsal Emanetler' Sergisi açıldı
Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 'kutsal emanetler' fotoğraf sergisi açıldı.
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Hunat Cami önünde açılan sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 80 fotoğrafın sergilendiği
sergi hakkında bilgiler veren Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bekir Yan, Kutlu
Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında serginin açıldığını söyledi. Vatandaşların da sergiye
yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yan, serginin açılmasında katkıda bulunan İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12892.html
Erişim Tarihi: 29.04.2015

Bu gidiş nereye!
Hayatımızda kitle iletişim araçlarının ve hayatımızı etkisi altına alan popüler kültür
toplumumuzu, kültürümüzü, geleneğimizi ve en önemlisi gençliğimizi etkilemektedir.
Özellikle de geleceğimiz olarak adlandırdığımız gençler popüler kültürün temel yapısını
oluşturuyor. Kapitalist sitemin bir kolu olan popüler kültür, gündelik hayatı halkın ilgisini
çekecek tarzda geçici zevkler oluşturarak ortaya çıkıyor. Sonra da halk tarafından bilinçsizce
tüketilmekte ve kaybolmaktadır.

30 Nisan 2015 Perşembe 14:16

Peki bu popüler kültürde ne var da gençlerin ilgisini çekiyor?
Gençlerin genelde yaşadığı dünya, sınırsız istek, arzu, eğlence, gurur ve şiddet üzerinedir.
Kısaca eğitimden uzak olan her şeyi sevdikleri için popüler kültüre yönelmektedirler. Şuan

gençlerin bir rol modeli yok. bu gençleri sahte kimliklere, kahramanlıklara, fenomen olma
çabasına yani kendilerini reklam malzemesi yapmaya çalışıyorlar.
Maalesef gençlerin popüler kültüre yönelmeleriyle toplumumuzda ve kültürümüzde çeşitli
değişiklerde meydana geliyor. Bugün giyimden yemeğe, selamlaşmadan hal hatır sormaya,
alışverişten çalışmaya, müzikten sanata vs hayatın hemen her alanında bu değişmeler
mümkündür. Bu değişimlerin dışında kalan bireyler de bir müddet sonra toplumun içerisinde
varlığını devam ettirebilmek yada çevreden dışlanmamak için bu popüler kültürün içinde yer
almaya başlıyorlar.
Genç arkadaşlarımızın ideali yok, hayali yok. Kardeşlerimiz bir davadan yoksun olarak
yaşıyorlar.
Bir genç arkadaşla oturup ülke ve dünya siyaseti ya da dini, kültürel konuda konuşmanız 3- 5
dakika ancak sürüyordur. Sonra ki muhabbet ise “şu kız var ya çok güzel, FenerbahçeGalatasaray maçı nolur? kanka twitter da beni takip etsene, Kızım geçenlerde avmye gittim
büyük indirim var vs vs. sürekli yiyelim, içelim, gezelim…” gibi sürekli tüketme
çabasında olan bir muhabbete dönüşmektedir.
Bir önemli konu da medyanın gençler üzerinde etkisidir. Şu an sadece televizyonu
bile açtığımızda sanki Avrupa’da yaşıyoruz izlenimi veriyor . Özellikle dizilerdeki konular
insanları dünyevileşmeye ,insanların çılgınca tüketmesine yol açmaktadır. Televizyondaki
programlar kültürümüzü, geleneğimizi kötü gösterip; batı kültürünü iyi gösteriyor. Yapılan
diziler gençleri etkisi altına alarak gençleri, bilinçsiz, tepkisiz hale getirilmeye çalışmaktadır.
Şuan ülkemizde belgeseller, kültürel ve tarihi programlar en çok izlenenlere giremiyor, hatta
yayına başladığından kısa bir müddet sonra yayından kaldırılıyor. Reytinglere
baktığımızda diziler, maçlar, yarışma ve evlilik programları olduğu gözlenmektedir.
Popüler Kültürün bir diğer yayın kolu ise reklamlardır. Arka plandan insanlara farklı
mesajlar verebilmekte, çocukların ve gençlerin zihinlerine işlemekte ve bir tüketim
çılgınlığına yöneltebilmektedir. İnsanların özellikle gençleri amaçsızca ve bilinçsizce tüketim
çılgınlığına iten reklamlar popüler kültüre büyük anlamda mali destek sağlamaktadır.
Gençler popüler kültürle mutluluğu yakalamaya çalışıyorlar ama tam tersi isyankar, tatminsiz,
gayesiz kısaca mutsuz olmaktadırlar . Popüler Kültürün merkezi olan Avrupa’da gençler
mutlu mu? Çok özendiğimiz Avrupa’da yapılan istatistiklerde her 4 dakikada bir intihar olayı
meydana geliyor. İntihar edenlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyor.
Fransa’da okuyan öğrencilerin %60’ı uyuşturucu madde kullanmaktadır.
Avrupa’da kürtajın serbest bırakılması için günlerce Bonn ve Münih sokakları 14 ile 25
yaşları arasındaki binlerce kız tarafından işgal edildi. Göz yaşartıcı bombalara rağmen
polisler, çocuk yapmak istemeyen fakat diledikleri erkekle fuhuş yapmak isteyen kızları
dağıtamadı. Daha sonra devlet bu durumla baş edemeyeceğini anlayınca kürtajı serbest
bıraktı.
Avrupa’da durum bu kadar iğrenç ve vahim iken Bir de bizim gelecekte iyi işler yapmasını
beklediğimiz gençler ile ilgili araştırmaya bakalım…
#Gençlerin boş zamanlarında en sık yaptığı etkinlik televizyon(özellikle yerli dizi) izleme.
Gençlerin beşte biri internet kullanıyor.
# Gençlerin üçte biri sigara içiyor.
# Gençlerin beşte biri alkol kullanıyor ve şans oyunları oynuyor.
# Gençlerin yarısı spor yapmıyor.
(Türkiye’nin gençlik profili SETA raporu 2012)
Bu araştırma 3 sene önce yapıldı. Şimdiki durumu siz düşünün..
Bugün popüler kültürün etkisi altında kalan gençlerimizin değerlerimiz doğrultusunda ve
geleceğin sorumluluğunu da üstlenebilecek nitelikte yetişmesi zorlaşıyor. İslam alemine ve
bütün insanlığa model teşkil edecek bir gençlik yüce rabbimizden en büyük niyazımızdır.
M.SAFA ASAROĞLU- safa_asaroglu@hotmail.com

POPÜLER KÜLTÜR VE VAR OLMA
Popüler kültür ; mevcut gençlik içinde kitleleri peşinden koşturacak ve herkesi birbirine
benzetecek kadar güçlüdür. Aslında herkesin farklı olmak isteyerek yola çıktığı popüler
kültür insanları tek tipleşmeye götürüyor .İnsanlar birbirlerine karşı merhamet duygularını
kaybetmişken ilişkilerinde sevgi nazarından yoksun kalmışken yani birlikte yaşam duygusuna
bu kadar uzak kalmışken nasıl oluyor da aynı müzikleri seviyor aynı filmler seyrediyor aynı
marka elbiseleri giyiyorlar. İşte popüler kültürün insanları nasıl tek tipleşmeye götürdüğüdür
.Sosyal hayatta var olmayı da bununla ilişkilendirebiliriz öyle bir hal aldı ki gençliğimiz belli
marka elbiseler giyerek veya belli yerlerde yemek yiyerek sosyal hayatta var olduğunu ve
değerini bununla belirliyor. Konserlerde bağırarak zıplayarak mutluluğu arayan bir hale
geldik. İslam’ın koymuş olduğu kurallardan uzaklaştıkça mutluluğa uzak olduğumuzu
öğrenemedik .Hep başka yerlerde aradık mutluluğu, modernite dedik ,popüler kültür dedik
oysa ne uzak kavramlardı bize ,ama sahiplendik .popülerleşmeyle bizim dışımızda
gerçekleşen hayat tarzını kabullendik. Bir nevi özgürlüğümüz kısıtlandı. Popüler kültürün
getirdiği kurallarla İslam’ın getirdiği kurallar arasında çatışma içinde kaldık .örneğin aynı
kıyafetin kırmızısında olsun mavisinden de olsun yani yoğun bir tüketim içine girmemizi
beklerken İslam israftan kaçınmamızı emreder. Popüler kültür marjinalleşmeyi getirirken
İslam mütevaziliği bize örnek olarak sunmuştur. Maalesef ki bugün İslami düşünceyi
benimseyen gençlik bile kaçınılmaz olarak popüler kültür etkisinde kalmış ve İslam’ın
normlarından ödün vermiştir. Yazının başlığında olduğu gibi gençliğimiz sosyal hayatta
varlığını ve var olmasını bize kanıksatılan kültürü ne kadar benimsediğiyle ölçmektedir.
Burada kavramlara takılmadan bu kültürün içeriğini İslam’ı referans alan kişileri ve bu
düşünceyi benimseyen insanları model olarak alabilirsek popüler kültürle İslam’ı düşünceyi
birleştirebiliriz.

Numan Yıldız- numan_1914_y@hotmail.com
Her şeyin sıradanlaştığı günümüz dünyasında düşünceleri de sıradanlaşmış insanlar kalabalığa
yöneliyorlar. Çünkü onları oraya çeken bir güven duygu su var. Herkes buradaysa bende
burada olmalıyım ne kaybederim ki burada olmaktan gibi bir düşüce bu birazda içgüdüsel bir
şey aslında. Hayvanlarında bu içgüdüyle hareket ettikleri yadsınamaz bir gerçek ama artık
insanlar da bu içgüdüyle sürü psikolojisiyle hareket ettiklerini ne gülünçtür ki kabul ediyorlar.
Düşünmeden eleştirmeden içine girdiği sürüyü yine aynı düşüncesizlikle koruyor ve
savunuyorlar. Farkında olmadan bunu yaparken kendini ve sürüsünü eleştirme fırsatını
kaçırıyor dolayısıyla günler geçiyor ve sürünün koyunu haline geliyor. Peki, bu nasıl oluyor?
Bazı bireyler, kuruluşlar ve topluluklar insanların düşünmelerini ve yargılamalarını
istemiyorlar ve yaptıkları bütün işlerin arkalarında durmalarını istiyorlar. Kendirlini bir çoban
olarak görüp halkı zayıf yanlarından yakalayarak kendi istediklerini yaptırmaya ve almaya
çalışıyorlar. Hal böyleyken sürü psikolojisi kendini açıkça ortaya koyuyor. Peki, bu gerçekler
gözle görülürken insanlar neden düşünmüyorlar? Düşünmek için, okuma, yazma vb.
konularda ileri düzeyde bir donanıma sahip olmaya gerek olmadığı açıkken ve insanların
kendilerinde var olan düşünme gücünü hiç kullanmamaya, kullanmayı da gereksiz ve aptalca
bir şeymiş gibi görmeye kendi elleriyle kendilerini sürülerin içlerine atmaya neden devam
ediyorlar? Öyle ki hala düşünmüyorlar ve düşünmeme uykusuna öyle dalmışlar ki
uyandırmaya çalışmasan ya da uyandırmasan asla uyanmayacaklar. Çünkü bugüne kadar
“sürüden ayrılanı kurt kapar “ gibi çıkarcı, kalıpsal ve uyutucu sözlerle gelmişler. Ama bu
psikoloji insanı geliştirmediğini, basmakalıp bir şekilde düşünmeye sevk ettiğini ve bunun da
onların istediklerinin yapılmış olduğunu görürüz. Ve onların istediği gibi davrananlar onların
izlerinden yürümüş olur, onların izinden yürüyenler ise de bu dünya da asla iz bırakamazlar.
İz bırakmak için de farklı olmak gerekir farklı olmak derken farklı düşünmeyi kastediyorum.

Fraklı olmak için de düşünmek, aklını ve iradesini doğru koordinatlara çevirmesi gerekir
çevirmediği takdirde sürünün bir parçası olmaktan kurtulamaz. Sürüden kurtulması içinde
kişinin bütün eylemlerini gözden geçirmesi ve yaptığının şuuruna varmasıyla mümkün
olabilir. Sürüden ayrılmak derken kişi bir şekilde içinde bulunduğu kalabalığın yanlışını
görüp ben buradan çıkmalıyım dediğinde başka bir kalabalık arayışına geçmemeli. Sürüden
ayrılmak demek bu sürüden ayrılıp başka bir sürüye dâhil olmak demek değil; düşünmesine,
yargılamasına vb. olanak sağlayan dan bir yere gitmesidir.
Hal böyleyken ülkemizinde içinde bulunduğu durum bundan farksız değildir. Halkımız
çobanların peşine takılıp sürülere katılıyorlar. Onlar ne derse onu yapıyor, nasıl isterse öyle
davranıyor. Peki nasıl mı? Bunun için çokça düşünmeye gerek yok medyayı takip ediyorlar
okadar. Çokta faydalandıkları söylenemez ama neyse .! Bence bu konuda Atasoy Müftüoğlu
çok güzel bir söz söylemiş:”Sürüden biri olmanız için gazete okumanız, radyo dinlemeniz,
televizyon izlemeniz yeterli olacaktır. Çünkü ortak-standart- ölçü ve ölçekler bu araç ve
aygıtlar kanalıyla yürürlüğe konulmaktadır. Standartlara uygun sürüler bu araç ve aygıtları
huşu ile izlemektedir.” Dolayısıyla bu psikoloji üstünde medyanın da etkisi büyük. Medyanın
da görevi bu degil mi zaten? İnsanların algılarıyla oynayarak onları yönlendirmek ve
görevlerini yapıyorlar ki, insanlar bu sürülerin içinde sağa sola yönlendiriliyorlar ve
kullanılınarak çıkar sağlanmaya çalışılıyor. Şöyle bir baktığımız da insanlarında bundan
şikayetçi oldukları pek söylenemez. Şikayetçi olsa neredeyse kanının son damlasına kadar
onu mu savunur? Aslında ben onlara cok görmüyorum burada onlar dediğim halk –avam- ha,
küçümsediğim için değil ama tabir öyle ya ondan hani. Neden mi? Çünkü şu içerisinde
bulunduğumuz üniversite camiasında çok katı görüşlü sürü koyunları var güya egitimli ve
donanımlıydılar ya ne oldu? Diyeceksiniz düşünmek için üniversite okumaya gerek mi var
diye ama ben sadece söyleme gereği duydum o kadar. Her neyse bizlerinde kurtulmak,
kurtarmak için çok çabaladığımız söylenemez ya. Peki ne yapmamız gerekir? Ne zaman ki
bizler içinde bulunduğumuz durumun sebenin ne olduğunu ve oraya nasıl geldiğimizi
düşünürsek öyle görünüyor ki ancak o zaman bir yerlere gelebiliriz. Kuran’dan,
İslam’dan faydalanarak karanlığı yıkıp aydınlığa çıkmak bizim ellerimizde. Kendi en
büyükvarlıgımızın –beynimizin- düşünme gücünü kullanmak için illa uyarılmamız mı
gerekiyor?
“Bakış açını genişlet ve Dikkatli bak.!!!”
MÜCAHİT YETİŞEN
POPÜLER KÜLTÜRÜN YANLIŞ ALINTILARI
Bir kavram veya olgu üzerine konuşulacağı zaman ilk olarak bu konuda bilgi verilmesi
gerekir ki söyleyeceğimiz şeylerin anlaşılması daha kolay ve anlaşılır olabilsin.Bu hikmete
binaen evvela popüler kültürün ne demek olduğu üzerinde biraz durmak istiyorum.Popüler
kültür Latincede ‘Populus /Halk’ manasında kullanılmaktadır.Popüler kültür özellikle 20.
Yüzyılda etkisini göstermeye başlamış olan ve kitleleri peşinde sürükleyebilecek ve birbirine
benzetebilecek bir etkiye sahip olarak ortaya çıkan bir olgudur.Türk Dil Kurumu tarafından
‘belli bir dönem için geçerli olan,hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel öğelerin bütünü’
olarak tanımlanan popüler kültür kavramı tüketim toplumlarınca hızlıca sindirilen ve bitirilen
dönemlik bir olgudur.Evet popüler kültürün kısaca tanımını ve özelliklerini verdikten sonra
bu olgunun etkilerinin bize nerden geldiğine bakacak olursak;sanal alemin yaygınlaşmasıyla
ortaya çıkan bu olgu hiç şüphesiz Avrupa-i bir kültür tarzıdır.Bugün için toplumumuza bir
göz gezdirdiğimiz zaman özellikle gençlerimizin bu kültürün etkisinde kaldığını ve bunu
yanlış bir şekilde değerlendirdiğini görmekteyiz.Ne yazık ki gençlerimiz sanal aletlerin teknik
ve teknolojisini alacakları yerde bu aletlerin bize getirdiği bozuk ve yapmacık olan ve bizi

kendi kültür ve değerlerimizden uzaklaştıran kültürünü almışlardır.Ama asıl hazin olan
gençlerimizin bunun farkında olmamasıdır.Yukarda tanımda da söylediğimiz ‘tüketim
toplumlarınca hızlıca sindirilen’ bölümü yerine ‘toplumları hızlıca sindiren’ diye değiştirirsek
yanlış olmazsa gerek ; çünkü internet kafelerde öldürülen onca vakitler , televizyon başında
heba edilen aileler ve daha nice tablolar bu kanımızı destekler mahiyettedir.Halbuki İslami
değer ve kültürümüzde Müslüman’ın boşa geçirecek bir dakikası bile yoktur.Kendi
kültürümüze baktığımız zaman Ebu’l vakt(vakti yerli yerince değerlendiren) diye bir tabir
görürüz.Yine İnşirah Suresi 5,6,7 ve 8. Ayetlerine baktığımız zaman Yüce Mevlamız (c.c)
bizlere şöyle hitap etmektedir:’Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır.Gerçekten zorlukla
beraber bir kolaylık vardır.O halde boşaldığın vakit yine kalk yorul ve ancak Rabbine rağbet
et.’Evet ayeti kerimelerde de geçtiği gibi Müslüman’ın boşa geçirecek bir dakikası bile
yokken populer kültürün bize getirdiği bunca boş haller ve serkeşlik.Sünneti seniyye’ye
baktığımızda bu ayetlere harfiyle uyan bir Peygamber (s.a.s) ve O’nun (s.a.s) yetiştirdiği nesil
olan Sahabeyi Kiram karşımıza çıkmaktadır.Ve bugün o Peygamberin izinde giden! bir
nesil.Şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor.’Peygamber (s.a.s) bu nesilden memnun olur
mu?’.el-Cevap ‘Hayır’.Boşa geçirilen onca vakit ve yanlış alıntıların getirdiği İslami
değerlerden uzaklanış ve onları küçük görme afeti.Evet afet hemde öyle bir afet ki
müslüman’ın hem dünyasını hem de ahiretini harap eden bir afet.’Peki bu durum nasıl sıhhat
bulacak’ denecek olursa Efendimiz (s.a.s)’in hayatından şu kesit ile bu durumun nasıl
geçileceğini bizzat Efendimiz (s.a.s)’in rehberliğinde söylemek isteriz.’ Sahabe-i Kiramdan
bir zat Şam taraflarından aldığı bir kandili getirip Mescid-i nebi’ye asar. Ashabı kiram bu
kandili Kafir bir diyardan getirildiği için hoş karşılamamış ve Peygamber (s.a.s) ‘inde bunu
hoş karşılamayacağını söylemişler. Ancak Efendimiz (s.a.s) Mescit’teki bu aydınlığı görünce
sevinmiş ve o sahabiye dua etmiştir.’Evet hadiseden anlaşıldığına göre İslam teknik ve
teknoloji ilerlemelerine karşı değil, bilakis bunların getirdiği ve İslami değerlere tamamen zıt
olan kültüre karşıdır.Gençlerimize düşen görev bu teknolojilerin yanlışlıklarını değil bizzat
kendisini alarak bu sanal bağımlılıktan kurtulup İslam’ın gür sedasını bütün dünyaya
ecdadımızın haykırdığı gibi haykırmaktır.EY GENÇ KARDEŞİM sen bu dünyaya küffarın
kültürüne mahküm olmak için değil bilakis Rabbinin ismini yüceltmek ve İslamın ve
Müslümanların azizliğini bütün dünyaya göstermek için geldin.Ve bu ruhu yakalamak için
başkalarına değil kendi pak ve şanlı geçmişine bakman yeterli olacaktır.
İYC İLAHİYAT TALEBELERİ

YÜREKTEN KAĞIDA DÖKÜLENLER
“Ne derler acaba” diye kahrolası bir put vardır.- İSMET ÖZEL
Bana “çağ dışı” diyorlarmış. Ne büyük bir onur! Ben bu çağın dışında kalmayayım da, içinde
mi boğulayım? –NECİP FAZIL KISAKÜREK
Dün kızlarını diri diri toprağa gömen babaların yerine bugün yavrularını sinemaya, diziye,
eğlenceye kurban eden ebeveynler var. – HALİT İSTANBULLU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12893.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Küçük Millet Meclisi (kMM) Ankara’da
toplandı
20 ilde faaliyetlerini sürdüren kMM’ler 23-24 Nisan günlerinde Ankara’da toplanarak bir
yıllık faaliyetlerinin değerlendirmesini yaptılar.
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Van’dan İstanbul’a, Bursa’dan Kayseri’ye 20 ilde Ekim – Haziran ayları arasında her ayın ilk
Cumartesi günü illerin sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen, o ay
ülkede en çok konuşulan Türkiye gündemi ve birde yerel gündem konusunun konuşulup,
katılımcıların konularla ilgili kanaatlerinin rapor edilerek Ankara’da ki küçük Millet Meclisi
merkezine oradan da TBMM’ye taşındığı kMM’lerin Ankara’da ki toplantısına katılım firesiz
oldu.
Kayseri kMM’yi temsilen il temsilcisi Adnan EVSEN ve Ahmet TAŞ’ın katıldığı 23-24
Nisan Ankara toplantısının ilk günü, illerde kMM faaliyetlerini yürüten temsilciler ekim
ayından bugüne yaptıkları toplantılar, toplantılara katılım ve verimlilik ile karşılaşılan
problemler ve yaşanan aksaklıklar konusunda bilgiler verip raporlar sundu.
Aynı gün daha önceki yıllarda yapılan TBMM ziyareti bu yıl seçim çalışmaları sebebiyle
ziyaretçi kabul edilmediği için bu seneki ziyaret Ulustaki müze haline getirilen eski meclis
binasına yapıldı. Burada basın açıklaması yaparak toplu fotoğraf çektirdiler.
Toplantının ikinci günü kMM’nin merkezinde görev yapan ve mutfak diye tabir edilen
bölümün görevlileri 1 yıl boyunca yaptıkları faaliyetler, merkezle iller arasındaki
koordinasyon, siyasi partiler ve Büyük Millet Meclisi yönetimi ile ilişkiler konusunda bilgiler
verdiler.
24 Nisan günü öğleden sonraki bölümde ise Denge ve Denetleme Ağı ve diğer sivil toplum
temsilcileri, kendilerinin yaptıkları çalışmaların tanıtımını yaptılar. kMM ile birlikte yapılacak
hizmetler hakkında bilgiler verdiler.
2 gün süren ve yoğun bir katılımın görüldüğü kMM 23-24 Nisan Ankara buluşması
gündemdeki konuların görüşülmesinin ve ziyaretlerin ardından çalışmalarını tamamladı. İl
temsilcileriyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından seneye buluşmak dilekleriyle
vedalaştılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12894.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Kayseri'de 3'ü çocuk 4 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi tedavi altına
alındı.
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Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Kasabası Kayapul Mahallesi’ndeki ikametlerinde sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları M.D., E.D. ve N.D., sağlık
ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zehirlenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12895.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Bizim iktidarımızda herkes hakkını alacak
Saadet Partisi(SP) ve Büyük Birlik Partisi(BBP)’nin desteklediği Milli İttifak adayları Kayseri
Çelik İş Sendikası Başkanı Celalettin Korkmazyürek’i ziyaret etti. Saadet Partisi Kayseri
2.Sıra Milletvekili Adayı Duran Soyuğur “Millet Milli İttifakı hoş karşıladı inşallah iktidara
da yürüyeceğiz” dedi.
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Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin desteklediği Milli İttifak adayları seçim çalışmaları
kapsamında Kayseri Çelik-İş Sendikasını ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile
getiren Kayseri Çelik-İş Sendikası Başkanı Celalettin Korkmazyürek “ Ziyaretlerinde dolayı
Milli İttifak adaylarına çok teşekkür ediyorum. Parti programlarınızı yakından takip ediyoruz.
Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz” dedi.‘Bizim iktidarımızda herkes hakkını alacak’
diye konuşan Saadet Partisi 2.Sıra Kayseri Milletvekili Adayı Duran Soyuğur “ Bildiğiniz gibi
biz emek yoğun çalışıyoruz. Bizi televizyonlarda görme şansınız biraz azdır. Ulaşabildiğimiz
her yere ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Bizim iktidarımızda Allah’ın izni ile herkes
hakkını alacak. Biz sadece laf olsun adalet olsun diye değil biz bir zati bunu icra eden bir
siyasi partiyiz. Bizi iktidarda herkes tanıyor ve biliyor. Birlik partisinin de mertliği ile birliği
ile herhangi bir şaibeye bulaşmamasıyla herkes biliyor ve tanıyor. İkisinin de ittifakı inşallah
çok güzel değerlendirilir” diye konuştu.
Soyuğur “ Allah yar ve yardımcımız olsun. Gerçekten de ülke iye gitmiyor. Ben dün bir
markete girdim baktım peynir 36 lira 39 lira yani asgari ücretli bir insanın iş sahibi sayılıyor.

Sanki kazandığı ile geçindiği düşünülüyor. Biliyorsunuz ki biz iktidarda iken bir asgari ücretli
kardeşimiz 42 tüp alıyordu, küçük altınlardan 22 tane alıyordu. Şimdi 5-6 tane küçük altın
bile alamıyor. Siyasi partilere şükür oy ile olur. Bu nedenle destekleyeceksiniz ki bir daha ki
sefer daha iyi şartlar bulabilesiniz. Millet Milli İttifakı hoş karşıladı ve inşallah iktidara da
yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12896.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Türk - İş '1 Mayıs'ı Zonguldak Ve Ankara'da
kutlayacak
Türk-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı İdris Güven,
Bayramı'nda,sendikalarının Ankara ve Zonguldak'ta düzenlenecek
katılacağını söyledi.

1 Mayıs İşçi
olan etkinliklere
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Türk - İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı İdris Güven, sendikalarının Kayseri'deki
etkinliklere katılmayacağını belirtti. Güven, bu sene ve geçtiğimiz sene maden facialarının
yaşandığı illerdeki 1 Mayıs Kutlamalarına katılacaklarını söyleyerek, Ankara ve Zonguldak'ın
bu illerin başında olduğunu ifade etti. Güven,"1 Mayıs işçilerin uluslararası düzeyde
mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığı gösterdiği gündür.
Tüm dünyada emekçiler, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi,
ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun,
yurdumuzda ve dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırıyor"
diyerek şöyle konuştu:
"Yine dünyaya ve ülkemize eşitliği, barışı, kardeşliği, özgürlüğü çağıracağız. Emeğin
çıkarının savaşta değil, barışta olduğunu biliyor, savaştan yana hiç bir politikaya onay
vermeyeceğimizi haykıracağız. Biz daha çok demokrasiyi herkes için hemen istiyoruz. İnsana
yakışır şartlarda yaşamak istiyoruz.
Tüm dünyada emekçiler, daha dün kölelik koşullarında çalışmaya karşı çıkarken, 8 saatlik
çalışma uğruna canlarını verirken, bugün, hala birçok ülkede, benzeri çalışma koşullarının var
olmasını kabul etmiyoruz. Şimdiye kadar uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, işçiler,
kamu emekçileri, emekliler, köylüler, esnaf, yani iktisaden güçsüz geniş halk kesimleri bedel
ödemek durumunda bırakılıyor. Artık bu gidişe “dur” diyeceğiz.
Biz insana yakışır koşullarda çalışmak ve yaşamak istiyoruz.

Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşama
koşulları ve sendikal haklar istiyoruz.Özgürlükçü, adaletli, barış içinde bir dünya ve ülke
istiyoruz. Alanlardan yankılanan bu sesimiz iyi anlaşılmalıdır. Emekçilerin hak ve özgürlük
taleplerine kulak verilmelidir. Emek karşıtı politikaların ekonomik refah ve toplumsal barış
getirmeyeceği bilinmelidir.
Şimdi karar verme zamanıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12897.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Bilim Merkezi, Antalya'da kendini tanıttı
TRT Çocuk kanalı tarafından düzenlenen 'TRT 37.Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'
etkinliklerinde stand açan Kayseri Bilim Merkezi, sergilediği deneyler ve etkinliklerle ilgi
odağı oldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Kayseri Bilim
Merkezi, Antalya'da düzenlenen etkinlikte boy göstererek hem bilim merkezinin tanıtımını
yaptı hem de bilimsel gösterilerle ilgi odağı oldu.
Çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçilerin meraklı bakışları arasında
gerçekleştirilen deney ve bilimsel gösteriler büyük beğeni toplarken, çocuklar da zaman
zaman deneyler yaparak bilgi ve tecrübesini artırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12898.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Yeni seslerden yeni besteler
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, 'Yeni Seslerden Yeni Besteler' konseriyle
devam etti.
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Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından hazırlanan konsere
ilgi büyüktü.
Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Şef Osman Akpınar yönetiminde beraber ve
solo şarkılar seslendiren sanatçılar, salonu dolduran müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12899.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Vali Düzgün Kırgızistan kaftanı giydi
Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün'ü makamında ziyaret etti. Vali Düzgün ziyarette, Kırgızistan ata babalarının giydiği
ve Kırgızistan'da değerli misafirlere giydirilen kaftan giyerek poz verdi.
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Türkiye'de okuyan Kırgızistanlı öğrenciler arasında geleneksel olarak düzenlenen ve bu yılda
Kayseri'de düzenlenecek olan futbol turnuvasını izlemek üzere Kayseri'ye gelen Kırgızistan
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü
makamında ziyaret etti. Büyükelçi Dzhunusov'u valilik önünde karşılayan Vali Düzgün,
ziyarette yaptığı konuşmasında İbragim Dzhunusov'a Kayseri hakkında bilgiler verdi.
Büyükelçi İbragim Dzhunusov ise, büyükelçilik görevine 6 ay önce başladığını söyleyerek,
büyükelçiliğin
çalışmaları
hakkında
Vali
Düzgün'e
bilgiler
aktardı.
Vali Düzgün ziyarette, İbragim Dzhunusov'un hediye ettiği kaftanı giyerek basın
mensuplarına poz verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12900.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Trafik kazası:3 yaralı
Kayseri'de, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Bulvarında meydana gelen trafik kazasında M.G.
idaresindeki 06 AF 9179 plakalı otomobil ile A.Ö. hakimiyetindeki 38 YY 520 plakalı
otomobil çarpıştı. Kazada 06 AF 9179 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü M.G. ve iki
yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12901.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Üniversite öğrencilerinden anlamlı kermes
Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenciler ve Kayseri Hayvanları Koruma
Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kermes açıldı. Kermesten elde edilen gelir
sokak hayvanların tedavisi ve beslenmesi için kullanılacak.
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Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda açılan kermese, öğrenciler yoğun ilgi
gösterdi. Hayvanların fotoğrafının yer aldığı fişleri belirlenen para karşılığında alan
öğrenciler, sokak hayvanları yararına yemek ve kıyafetler aldı. Kermes hakkında bilgiler
veren Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sibel Gürevin, "Bugün burada çok güzel
bir etkinlik için buluştuk. Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Okulu hocaları ve öğrencileri,
çok güzel bir kermes düzenlediler. Bizde onlara katkıda bulunduk. Hayvan severler ve kendi
sosyal çevremizdeki arkadaşlarımız da bizlere destekte bulundular. Kermesimizde birçok şey
satılıyor. Kullanılmayan kıyafetler, kitaplar ve el emeği göz nuru eşyalar, pastalar ve
yemekler satılıyor. Burada okuyan öğrenciler de annelerin yaptığı ev yemeklerine hasret
kaldığı için yoğun bir talep var" dedi.
Gürevin ayrıca, "Buradan elde edeceğimiz gelirin tamamını sokak hayvanları için
kullanacağız. İhtiyacı olan ve muhtaç olan hayvanların tedavisine, kısırlaştırılmasına ve aynı
zamanda sokak beslemeleri için kullanacağız. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği olarak
herhangi bir gelirimiz yok. O yüzden bu tür aktiviteler ile hem derneğimizi tanıtıp hem de
sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek için bu tip girişimlerde bulunuyoruz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12902.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Kayseri Kültür Ve Turizm Derneğinden 3 Mayıs
Türkçülük Günü açıklaması
Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alim Gerçel, 3 Mayıs Türkçülük
Günü öncesi basın toplantısı düzenledi.
30 Nisan 2015 Perşembe 15:40
Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Kültür ve Turizm
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alim Gerçel, "Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944 tarihinde
Hüseyin Nihal atsız ve arkadaşları olan Türk milliyetçilerinin komünizme 'dur' dedikleri, o
devrin dikta rejimine karşı protestolarını başlattıkları kutsal hareketin adıdır. Türk gençliğine
utanılacak zulümlerin haksızlık ve şiddet hareketlerinin emperyalist Rus Devletinin baskısı ile
resmen başlatıldığı bir ibret tarihidir. Türkçülük daima hak, hürriyet ve millet menfaatinden
yana ve herzaman parolamız herşey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından olmuştur" diye
konuştu.
Gerçel ayrıca, "Günümüzde de geçmişteki olaylar tekrar edilmektedir. Yine hepimizin bildiği
dış güçler, emperyalist ülkeler baskılarını artırmakta, onların yerli işbirlikçileri Türk milletine
zulüm etmektedir. Her yıl 3 Mayıs Türkçülük Günü yurtiçinde ve yurtdışında Türk
milliyetçilerinin bulunduğu her yerde yapılan programlarla kutlanmaktadır. Şehrimizde de
birçok kuruluş Türkçülük Gününü kutlama programı yapmaktadırlar" şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Gerçel, "Kayseri Kültür ve Turizm Derneği olarak 3 Mayıs Pazar Günü
saat 11.00'de Melikgazi ilçesi Turan mahallesinde 1910 yılında Kayseri'nin ilk gazetesi olan
Erciyes'i yayınlayan Türkçü gazeteci Yunus Bekir'in mezarı başında yapılacak anma
programına Türkçülük Günü kutlama programı çerçevesinde bütün hemşerilerimizi davet
ediyoruz" ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12903.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Şehit Maraşlıoğlu kabri başında anıldı
12 Eylül öncesi şehit olan Mustafa Maraşlıoğlu, şehadetinin 38. yıldönümünde mezarı başında
anıldı.
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Taş Medreseli Ülkücüler Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen anma programına Taş
Medreseli Ülkücüler Kayseri İl Temsilcisi Gazi Gülmez, MHP İl Başkan Yardımcısı Kürşat
Açıkgöz, MHP Milletvekili Adayı Mete Taştan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Selim Gümüş, Ülkü
Ocakları eski il Başkanı Çetin Başpınar ve taş medreseli ülkücü katıldı.

1980 öncesi öldürülen ülkücü şehit Mustafa Maraşlıoğlu mezarı başında dualarla anıldı.
Maraşlıoğlu’nun mezarı başında okutulan Kur'an-ı Kerim öncesi açıklama yapan Gazi
Gülmez, bundan 38 yıl önce şehit edilen Mustafa Maraşlıoğlu’nu unutmadıklarını kaydetti.
Gülmez, "Bugünlere kolay ulaşmadık. En büyük delilimiz işte burada hayatının baharında din
için, devlet için, Türklük içi toprağın kara bağrında yatan şehidimizin kabridir. Turana giden
yolda bu milletin en büyük güvencesi sizler, yani Ülkücü gençliktir. Şehidimize sizlerin
huzurunda Allah'tan rahmet ve mekanının cennet olmasını diliyorum” dedi.
Okunan duaların ardından daha sonra Taş medreseli ülkücülerden Haşim Karabaşoğlu’nun da
kabri ziyaret edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12904.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Gökyüzündeki özgürlüğe 42 kişi daha katıldı
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 2015 yılının ilk yamaç paraşütü başlangıç ve tekamül
kurslarını başarıyla tamamlayan 42 kişi sertifikalarını alarak gökyüzünde özgürce uçmanın
keyfini yaşadı.
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2015 yılının ilk başlangıç ve tekamül kurslarını başarıyla tamamlayan askeri personel ve
sağlık çalışanlarından yerli ve yabancı öğrencilere kadar çeşitli mesleklerden uçma sevdalıları
için Ali Dağı eteklerindeki Mehmet Şafak Yaşam ve Paraşüt İniş Alanında tören düzenlendi.
Yamaç paraşütüyle uçmak için gerekli P2 ve P3 kurslarını 3 eğitimci nezaretinde 2 hafta ile 1
ay arasında değişen sürede tamamlayan kursiyerlere sertifika töreninde konuşan Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ali Dağı'nın hava sporlarındaki önemine dikkat çekti.
Başkan Palancıoğlu, 2016 Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için
çalıştıklarını belirterek, "Hava sporlarında eğitim faaliyetleri önemli. Ayrıca başlattığımız Ali
Dağı 360 Projesi ile yürüyüş ve bisiklet turunun yanı sıra zirvede dağın yapısıyla da uygun
modern tesisleşme gerçekleşecek. Ali Dağı birkaç yıl içinde Erciyes gibi tesisleşerek hava
sporlarında en önemli tesislere sahip merkez olacak." dedi.
Ali Dağı'nda yamaç paraşütüyle uçmak isteyenlerin güvenliğiyle de ilgili çalıştıklarını
kaydeden Başkan Palancıoğlu, "Dağa giriş çıkışları kontrol altına alarak uçuş yapanların
güvenliğini sağlayacağız. Bizden izin alacak." diye konuştu. Kursu başarıyla tamamlayan Çad
vatandaşı Timan Ahmet Geruk, "Erciyes Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum.
Bize böyle bir fırsatı sunan Talas Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullandı.
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Afganistanlı Beşir
Amatayderi, "Eğitimin başında çok korkmuştum ama uçtuktan sonra sevmeye başladım"
şeklinde konuştu.

Azeri öğrenci Bedelof Ferad, ilk baştaki korkunun yerini heyecana bıraktığını anlatarak
şunları söyledi: "Uçuşun bitmesini hiç istemiyorduk. Her hafta olması için ısrar ediyorduk.
Uçmak çok güzel."
Yamaç paraşütü tutkusuyla tanışıp nişanlanan Deniz Başarır-Seyit Erdoğan çifti ise, "2 yıl
önce kursta tanıştık ve nişanlandık. Bu yaz da düğünümüz var. Talas Belediyesi Yamaç
Paraşütü takımında aynı heyecanı yaşayanlar olarak bir araya gelip tanışmamıza vesile oldu"
diye konuştu.
Konuşmalarının ardından Başkan Palancıoğlu kursiyerlere sertifikalarını verirken, tören
birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12905.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

8 mahalle evi inşaatı devam ediyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gerçek mahalle kültürünün ve ruhunun
yaygınlaşması amacıyla başlatılan 8 Mahalle Evi inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.
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Sabah saatlerinde Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Mahalle Evleri'nin inşaatında
incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Mahalle
Evleri’nde, mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak, hep özlem duyduğumuz, gerçek
mahalle kültürünü ve ruhunu yaygınlaştıracak, gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan
sağlayacak nitelikte donanımlar yer alacak " dedi.Mahalle Evleri'nin bir semt konağı kıvamında
donatılarak, hizmet kalitesinin üst düzeyde olması için gereken her türlü özenin, ayrıntının
düşünüldüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Burada, muhtar ofisi, taziye alanı,
yaşlılarımız için sosyal alanlar, çocuklar için kütüphane, okuma salonu, fatura ödeme
noktaları ve bankamatikler yer alacak. Yaşlılar ve emeklilerin de oturup vakit geçirebileceği,
çay içebileceği fonksiyonel yaşam alanları olacak. Mahalleli bir çok sosyal ve kültürel
ihtiyacını tek mekanda, çağın gereklerine uygun bir şekilde karşılayabilecek" şeklinde bilgiler
verdi.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle bitirdi; "Mimar Sinan, Ziya Gökalp, Kayabaşı,
Beyazşehir, Mevlana, Boztepe, Yeşil ve Yeni Mahalle'de başlattığımız Mahalle Evleri inşaatı
aralıksız devam ediyor. Haziran ayı içinde Beyazşehir ve Yeşil Mahalle'deki 2 Mahalle
Evimizi İnşallah hizmete sunuyoruz. Onları yaz sonuna kadar diğerleri izleyecek.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12906.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Milli Savunma Bakanı Yılmaz Kayseri’de
Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, Vali Orhan Düzgün ve Kırgızistan Büyükelçisi
İbragim Dzhunusov ile yemekte bir araya geldi.
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Sivas’ta ki programlara katılmak için Ankara’dan hareket eden Bakan Sayın Yılmaz, Vali
Orhan Düzgün ile telefon görüşmesi sırasında Kırgızistan Büyükelçisi Dzhunusov ve
beraberindeki heyetle birlikte olduğunu öğrenince kısa süreli mola verdi. Anadolu Harikalar
Diyarında Vali Düzgün, Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve Mustafa Masatlı tarafından
karşılanan Bakan İsmet Yılmaz, burada Büyükelçi Dzhunusov ile bir araya geldi. Konuk
Büyükelçi ile bir süre sohbet eden ve Kayseri programı hakkında bilgiler alan Bakan Sayın
Yılmaz, daha önce Kırgızistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere ilişkin anılarını da paylaştı.
Bakan Sayın Yılmaz görüşmenin ardından resmi programlarına katılmak üzere Sivas’a
hareket etti. 'Kırgız Öğrenciler Geleneksel Şehirler Arası Futbol Turnuvası' için Kayseri’ye
gelen Kırgız Büyükelçi ve beraberindeki heyet Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etmiş, Vali Düzgün de konuk Büyükelçi ve beraberindekiler ile öğle yemeğinde buluşmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12908.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Kırgızistan Büyükelçisi Dzhunusov'dan Kto
Başkanı Hiçyılmaz'a ziyaret
Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı makamında ziyaret etti.
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Yapılan ziyarette konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Burada bulunmanız bizim için
çok büyük bir mutluluk. Bu açıdan size teşekkür ediyorum. Kayseri Ticaret Odası Kayseri’nin
en büyük sivil toplum kuruluşlarından birtanesi. 17 bin civarında üyemiz var ve 40 meslek
grubu altında toplanmış olan üyelerimiz var. Bu 40 meslek komitesi çalışmalarını yapar ve

her meslek komitesi kendi problemlerini ve sıkıntılarını yönetim kuruluna iletmek suretiyle
yönetim kurulu tarafından çözüm kavuşturulur. Kayseri’ de 3 organize sanayi bölgemiz, 1
serbest bölgemiz var. Ticaret ve sanayi bakımından önde giden illerden biriyiz. Bundan sonra
da turizmi de işin içine katmak suretiyle Kayseri’nin daha da gelişmesi ve büyümesi
bakımından gayretlerimiz var" diye konuştu.
Hiçyılmaz ayrıca, "Tabi Kırgızistan ile olan ilişkilerimize baktığımızda Türkiye’nin ve
Kayseri’nin ticari anlamda çok fazla ilişkisi olduğunu maalesef göremiyoruz. Türkiye’nin
Kırgızistan ile olan ticaret hacmi 500 milyon dolara bile varmamış. 420 milyon dolar
civarında biz size ihracat yapıyoruz, sizden de 66 milyon dolar civarında ithalat yapıyoruz.
Dost ve kardeş her iki ülkenin bu ticaret hacmini daha da yukarılara çıkartmak için karşılıklı
gayret göstermesi gerekir. Bizde Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimiz nezdinde neler
yapmak gerekiyorsa karşılıklı bu faaliyetleri beraberce yürütmeyi arzu ederiz" şeklinde
konuştu.
Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov ise, Türkiye ile
Kırgızistan'ın dost iki ülke olduğunu belirterek, Hiçyılmaz ve işadamlarını Kırgızistan'a
yatırım yapmaya davet etti. Dzhunusov ayrıca Kırgızistan hakkında Hiçyılmaz'a bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12909.html
Erişim Tarihi: 04.05.2015

Düşünce bir kişinin değil bütün bir
medeniyetindir
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” 11. hafta
dersleri ile devam etti. Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda devam eden akademi
derslerinin 1. oturumunda Kayseri Valisi Orhan Düzgün "Türkiye ve Kayseri'de Turizm
Potansiyeli" konusunda akademi öğrencilerine gerek Kayseri turizmi ve gerekse turizm
potansiyelleri ilgili açıklamalarda bulundu. Akademinin 2. oturumunda Medeniyet
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker "Osmanlı Entellektüel Geleneği"
konusunu ele aldı. 3. oturumda da yine Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker "Öteki" başlığı ile
insanların ve toplumların nasıl ötekileştirildiği konularında değerlendirmelerde bulundu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün “Liderlik Atölyesi” öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Onların
sorularını cevaplandırdı. Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun ile beraberindeki
Afganistan, Cezayir, Moğolistan, Somali, Irak, Bulgaristan, Singapur, Endonezya,
Azerbaycan, Nijerya, Çad ve Dağıstan’dan gelen “Liderlik Atölyesi” öğrencilerini kabul eden
Vali Düzgün, farklı ülkelerden, farklı milletlerden gençlerin dünyayı tanıma ve kişiliklerinin
oluşması çağında birbirlerini tanımasının dünya barışı adına son derece önemli olduğunu
söyledi.

"FARKLI MİLLETLER OSMANLI BAYRAĞI ALTINDA YÜZLERCE YIL KARDEŞÇE
YAŞADI"
Vali Orhan Düzgün, Osmanlı bayrağı altında yüzlerce yıl farklı milletlerin bir arada kardeşçe
yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:
“Sadece Müslüman unsurlar değil gayri Müslim unsurlar da aynı bayrak altında barış içinde
yaşamışlardır. Talas’taki Ali Saip Paşa Sokağında camiler ile kiliselerin yan yana olduğunu
görürsünüz. Bu da yüzlerce yıl beraber farklı dinlere mensup insanlar, aynı sokakta kardeşçe
yaşamış olduklarının en güzel göstergesidir. Müslümanlar Ermenilerin Paskalya bayramını
kutlamış, Ermeniler de Müslümanların Ramazan bayramını kutlamış hatta Ramazan aylarında
Müslümanların gözü önünde yemek yemekten bile kaçınmışlardır.”
Vali Düzgün, öğrencilerden gelen sorulara da cevap vererek, “Liderlik Atölyesi”
öğrencilerine Türkiye’de il idaresi ve bir liderin, yöneticinin iş ve sosyal hayatında nelere
dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi:
'Başarılı bir yönetici olabilmek için öncelikle iyi dinlemek lazım.’ diyen Vali Düzgün, bir
olayla ilgili tüm tarafları dinlemeden son kararı vermemeleri gerektiği konusunda da
öğrencilere nasihatlarda bulundu. Vali Düzgün, çalıştığınız kişilerle ilişkilerin de dengede
olması gerektiğine vurgu yaparak, “Eğer birlikte çalıştığınız kişilere sert davranırsanız, sadece
sizin duymak isteyeceğiniz şeyleri dile getireceklerdir. Doğruları öğrenemezsiniz, sizinle
beraber çalışan insanların size doğruları söyleyecek kadar onlara cesaret vermeniz, onların
görüşlerine açık olduğunuzu ifade etmeniz gerekir. İdarecilikte sertlik ve yumuşaklığı bir
arada tutmak lazım, eğer çok yumuşak olursanız karmaşa olabilir, ama çok sert de olursanız o
zaman siz tek başınıza kalırsınız. Sizi kimse doğruya yönlendirmeyebilir. Bu hassas dengeyi
çalışanlarınız ile kurmanız gerekir. Yöneticilik bir takım oyunudur, astlarınız sizden bazen
olayı daha net görebilir bunu göz ardı etmemeniz lazım” diye konuştu.
Farklı ülkelerden ve milletlerden öğrencileri bir arada görmüş olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Vali Düzgün, ‘Sizler de inşallah buradaki eğitimlerinizi bitirince
dünyanın dört bir tarafına dağılacak ve insanlığın gelişimi ve kalkınması için büyük gayret
göstereceksiniz. Bu süre zarfında da inşallah şehrimizden, ülkemizden güzel hatıralarla
ayrılacağınızı ümit ediyorum ve ülkenize döndüğünüzde de turizm elçilerimiz olarak
Kayseri’yi tanıtmanızı arzu ediyorum.’ dedi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisinde turizmle ilgili
tecrübelerini öğrencilerle paylaştı
"TÜRKİYE VE KAYSERİ’NİN TURİZM ELÇİSİ OLACAKSINIZ”
Uluslararası Öğrenciler Akademisi öğrencilerine “Türkiye ve Kayseri’nin Turizm
Potansiyeli” konulu konferans verdi. Konferansta Vali Düzgün, öğrencilerin eğitim gördükleri
alanlarda ülkelerine döndüklerinde çeşitli hizmetler yaptıklarını hem de Türkiye'nin ve
Kayseri'nin birer turizm elçisi olacaklarına inandığını belirtti.
Valilik Konferans salonunda gerçekleşen Uluslararası Öğrenciler Akademisi 11. Hafta
Programında Vali Düzgün, Kayseri’nin ve Türkiye’nin sahip olduğu turizm değerlerini ve bu
değerlerin turizm sektörüne en iyi şekilde sunulması hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Vali Düzgün, dünyada bir yılda yaklaşık 1 milyar insanın turizm etkinliğinde bulunduğunu
belirterek artık insanların deniz turizminden daha çok farklı turizm alanlarına yöneldiklerini
ve bu sektörlerde turizm sektörünün geliştiğini vurguladı. Her ülkenin bu alanlarda
gelişmeleri yakaladıkları takdirde turizminin geliştirdiğini belirtti.
Vali Düzgün, bir bölgede turizmin gelişebilmesi için öncelikle 3 ana unsurda eksiklerinin
olmaması gerektiğini belirterek, bu 3 ana unsuru konu başlıkları altında örnekler ile
öğrencilere anlattı. Turizmde gelişmek isteyen bölgelerin ve illerin bu alanlarda çalışma
yapması gerektiğini belirterek bunun ilk şartı da kolay ulaşım olduğunun altını çizdi.

Vali Düzgün, ulaşım yanında diğer iki ana unsurun, konaklama ve tanıtım faaliyetleri
olduğunu belirtti. Özellikle havayolu imkanlarının geliştirilmesinin bunun birinci şartı
olduğunu belirtti. Bunun yanında karayolu imkanlarının da gelişmiş olmasının önemine vurgu
yaptı. Standartlarının geliştirilmesinin de turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını
ifade etti. Seri ve konforlu ulaşımın önemine vurgu yaptı. Ulaşımın hemen ardından gelen
diğer önemli imkanın konaklama imkanı olduğunu ve insanların kolay ulaşabileceği
konaklama yerlerinin olmasının önemine vurgu yaptı. Hava limanından sonra insanları iki üç
saat kalacakları yere götürmenin uygun olmadığını belirtti. Kayseri'nin turizmde yatak
kapasitesinin 6 bin olduğunu ve bu imkanların Türkiye'de giderek arttığını belirtti. Türkiye'nin
turizm gelirlerinde dünyada altıncı sırada olduğunu belirterek, bugün itibariyle ülkemize 30
milyon turistin geldiğini ve özellikle daha fazla gelir getiren turizm alanlarına örneğin kongre
ve sağlık turizmine yönelmenin faydalı olacağını ifade etti. Bu anlamda turizm geliri ile turist
sayısının orantılı olmadığını vurguladı. Vali Düzgün konuşmasında şunları kaydetti:
"Son yıllarda Erciyes'te Erciyes Master Planı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar Kayseri Büyükşehir Belediyesi
uhdesine verilmek suretiyle şu anda oradaki alt yapı çalışmaları, kayak tesisleri ile ilgili
çalışmalar sürdürülüyor. Bu sene yeterli kar yağışı sebebiyle kayak sezonu devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl 1 ay kadar önce sezon kapanmıştı. İnşallah bundan sonraki yıllarda da
Erciyes'ten verimi elde edebiliriz. Daha fazla turist geldiğinde bunların kalma imkanı ile ilgili
de çalışmalar yapılıyor. Erciyes'te şu anda 9 otelin yapımı devam ediyor ve kısa zamanda
yatak kapasitesi 6 bine çıkacak. Diğer bir konu, turizmin gelişmesi için olmazsa olmaz
şeylerden birisi de tanıtımdır. Türkiye'ye gelen turistler gideceği yerleri tercih ederken, niçin
Kayseri'ye gelmeleri gerektiğinin cevabını vermemiz gerekiyor. Tanıtımın da birkaç yolu var.
Basın yayın yolu ile, internet yolu ile ve sosyal medyada bu tanıtımların yapılması gerekiyor.
Ve isteyenin istediği dilde bu materyallere ulaşması gerekiyor. Bu tanıtımın mutlaka
yapılması gerekiyor. Bir diğeri de farklı ülkelerde açılan fuarlara katılmaktır. Bu fuarlar
sektörün bir araya geldiği yerlerdir. Buralarda da seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin
sizin ilinizi paketlerine almaları gerekir. Bu amaçla biz de geçtiğimiz yıl içerisinde yedi sekiz
ülkeden tur operatörlerini davet ederek Kayseri'yi tur kapsamına alınması için çalışmalar
yaptık. Ayrıca insanların boş vakitlerinin olduğu yerleri tespit edip oralarda tanıtım yapmak
etkilidir. Örneğin herkesin uçağa bindiği ortamda uçaktaki yayınlar ve dergiler gibi alanlarda
da yer almak etkili tanıtım sağlar. Bu amaçla da çeşitli uçak ve otobüs firmalarının
dergilerinde yer aldık. Bu anlamda farklı alanlarda tanıtım yapmaya gayret ettik. Bu yıl birçok
yerde Erciyes'in tanıtımına yer verdik. Kayseri'yi tanıtıcı anlamda yapılan tanıtım filminin de
gösterimini farklı dillerde yayınladık, gösterime sunduk. Bu çalışmaları çeşitli tur
operatörlerine gönderdik. Bilboardlarda da yer almanın önemini inanıyorum. Özellikle
havaalanlarının bulunduğu yerlerde tanıtım yapmak çok önemlidir. Kayseri bugüne kadar
turizm faaliyetlerinden istediği katkıyı sağlayamadı. Bu konuda alt yapı eksiklerinin
giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kış turizmi adına yapılacak şeylerin tamamlanması,
bunun yanında kültür varlıkları ile ilgili kültür mirasımız, tarihi eserlerin restorasyonun
yapılması, rehberlik hizmetlerinin eksiklerinin giderilmesi bu yapılanlar arasındadır. Bunun
için çok önemli bir proje gerçekleştirdik. Stap to City adında bir projeyle, akıllı telefonlara
indirilebilen bir sistemle çeşitli mekanlarının tanıtımını sağladık. Yeme, içme, turistik
mekanlar ve tarihi mekanlar konusunda bu projeden faydalanılabilir."
Vali Orhan Düzgün, daha sonra Kayseri'de gezilip görülebilecek yerlerle ilgili kısa bir
bilgilendirme yaptı. Bu kapsamda, Kapuzbaşı Şelalesi, Soğanlı Ören Yeri, Selçuklu
eserlerinin bulunduğu mekanların bunlar arasında olduğunu belirtti. Ayrıca Mimar Sinan'ın
Kayserili olması hasebiyle, doğduğu evin bulunduğu Ağırnas'ın da gezilebilecek yerler
arasında olduğunu vurguladı.
"FARKLI MİLLETLER KAYSERİ'DE YÜZYILLARCA KARDEŞÇE YAŞADI"

Konferans sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Vali Düzgün’e özellikle Afrika
ülkeleri ile olan ulaşım imkanlarının zorluğu soruldu. Vali Düzgün'de grup olarak çıkılan
gezilerde çok daha uygun koşullarda bu imkanların sağlanabileceğini ve bu noktada da arz
imkanlarının artmasının önemine vurgu yaptı. Bu anlamda burada öğrenim gören öğrencilerin
okullarını bitirmelerinin ardından ülkeleri ve Türkiye arasında turizm elçisi olmalarının
aradaki irtibatın artmasına vesile olacağını belirtti. Arz ve talebin birlikte olmasının önemli
olduğunu ve özel sektörün bu anlamda teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
Vali Düzgün'e Ermeni lobisinin Türkiye ile ilgili olumsuz faaliyetleri ve Ermeni iddiaları ile
ilgili Türkiye'nin daha aktif davranıp davranamayacağı ile ilgili soruya karşılık, Türkiye'de
birçok inanç sahibi kişinin Kayseri'de yüzyıllar boyunca yaşadığını, saygı ve sevgi kültürü
içinde birlikte yaşam kültürü oluştuğunu belirtti. Ancak Osmanlının son döneminde
Ermenilerin kışkırtılması sonucu Ermenilerin ülke içerisindeki isyanların sonucunda bazı
nakillerden hem Ermenilerin hem de Türklerin zarar gördüğünü ve örneğin Van ve Kars gibi
birçok ilde müslümanların katledildiğini altını çizerek, Türkiye'nin bu haklı tezini anlatmak
için gayretler edildiğini ancak bu alanlarda uluslararası konularda farklı yaklaşımların
görüldüğünün altını çizdi. Haklılığımızın anlatılmasının önemli olduğunu ancak bazen ön
yargıların bu tür bilgilerin anlaşılmasını engellediğini vurguladı.
Bazı tarihi eserlerinin özellikle Talas'taki kilise ve Amerikan Kolejinin kapalı olması ile ilgili
soruya karşılık Vali Düzgün, bu eserlerin gerek restorasyonu gerekse açılışı ile ilgili
çalışmaların devam ettiğini belirtti ve bazılarının yakın bir zamanda açılacağının altını çizdi.
Özellikle restorasyonu tamamlanan eserlerle ilgili de bilgiler verdi. Öğrencilerin betonlaşma
ile ilgili bir sorusu üzerine, Kayseri'nin tarihi dokusunun olduğu bölgelerde yüksek binaların
olmadığını bu konunun belediye hizmetleri ile ilgili bir durum olduğunun altını çizdi.
İllerin Valileri ile ilgili yaptıkları görev ve sorumluluklarının neler olduğu ile ilgili soruya da
valinin sorumluluğunda olan konularla ilgili bilgeler aktardı. Eğitim, sağlık, tarım gibi
konularda sorumluluğunun olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerinin de yetkilerinin farklı
alanları kapsadığını belirtti.
Kapuzbaşı Şelalesi'nin ulaşım imkanları ve konaklama imkanlarının az olmasının sorulması
üzerine, yol hizmetlerinin makul bir şekilde olması için çalışmalar yapıldığını ancak bu yolun
çok genişletilmesinin de doğaya zarar vereceği için mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca
Kapuzbaşı'ndaki konaklama imkanlarının da gelişmesinin gerektiğini ifade etti.
Kayseri'ye gelen turist sayısı ile ilgili soru üzerine de verdiği cevapta Vali Düzgün, Kayseri'ye
geçtiğimiz yıl 60 bin civarında turistin geldiğini belirtti ve Kayseri'nin bu konuda mesafe
katetmesi gerektiğini ifade etti. Tanıtımın artmasının önemli olduğunu ve Kapadokya'ya gelen
turistlerin yaklaşık yarısının Kayseri havaalanını kullandığını ve bunun bir imkan olduğunu
belirterek, Ürgüp, Göreme için gelen turistlerin Kayseri'de konaklaması için ve Erciyes için
gelen turistlerin de oralara yönlendirilmesi için çalışmaların olduğunu ve bunun gelişmesi
gerektiğini belirtti.
YABANCI ÖĞRENCİLERDEN VALİ ORHAN DÜZGÜN'E ÇOK ÖNEMLİ PROJE
TEKLİFİ
Kayseri'de çeşitli Afrika ülkelerini tanıtıcı yerlerin ve çeşitli mekanların yapılması ve o
ülkeleri tanıtıcı müze veya buna benzer gibi bazı uygulamanın yapılmasının güzel olacağı ile
ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:
"Bu gerçekten güzel bir proje, Birleşmiş Milletler Müzesi gibi bir proje. Her öğrencimiz kendi
ülkesini tanıtıcı bir birim kursa bu Kayseri'de turizmi de geliştirir. Bu hem bu ülkelerin
kültürünün temsili anlamında hem de böyle bir müzenin olduğunu bilenlerin burayı görmek
isteyebilirler. Bununla ilgili bir proje yürütelim. Birleşmiş Milletler Köyü, Dünya Köyü
şeklinde bir alan oluşturulabilir. Bu mali imkanlara göre her ülkenin kendi mimarisini
yansıtan bir ev yapılarak orada o ülkenin özelliklerini yansıtan eserler yer alabilir"

Turistlere karşı yapılan olumsuz davranışlar ve yabancı bilmeme konusundaki eksikliğin ve
Kapuzbaşı Şelalesi'nin yeterince tanıtılmamasının eksiklik olduğunun sorulması üzerine Vali
Düzgün, bu konularla ilgili olarak esnafların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile ilgili
çalışmaların yapıldığını ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.
Konferansın sonunda, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi
takdim edildi. Ayrıca Medeniyetin Burçları Derneği tarafından yeni yayınlanan Sezai Karakoç
kitabı da Vali Düzgün'e hediye edildi. Öğrencilerle birlikte çekilen toplu fotoğrafın ardından
konferans sona erdi.
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker:
"DÜŞÜNCE BİR KİŞİNİN DEĞİL BÜTÜN BİR MEDENİYETİNDİR"
Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2. oturumunda konuşan Medeniyet Üniversitesi İktisadi ve
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker "Osmanlı Entellektüel Geleneği" konusunda
bilgiler verdi. Şeker, konuşmasında Osmanlının entellektüel birikimi ve düşünce
geleneğimizin zirveye çıktığı Osmanlı asırları konusunda bilgiler verdi. Özellikle Osmanlı
düşünce geleneğinin yokluğundan bahseden fikir ve düşünce adamlarının düştükleri hatalar
üzerinde durarak, düşüncenin varlığı ve yokluğunu belirleyen şeyin bir medeniyet düşüncesi
olduğunu dolayısıyla düşüncenin sadece bir kişinin değil bütün bir medeniyetin mahsulü
olduğunun altını çizdi. Batılıların ilgi duyduğu Osmanlı Düşüncesine ve batıda kurulan
Osmanlı Araştırma Merkezlerine de değinen Şeker, bu kurumların faaliyetleri ve gördükleri
işlevlerden de bahsetti. Şeker konuşmasında şunları kaydetti:
"Maziye gidip gelmeye çalışan bir insan geçmişin günümüze nasıl aktarılabileceğinin
mücadelesini veriyor demektir. Geçmişte ne olduğunu bilen gelecekte ne olacağını bulacaktır.
Tarih felsefemiz çevrimseldir. Keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner anlayışı vardır.
Dünyanın belli merkezlerinde Osmanlıyı araştıran kürsüler kurulmasının sebebi, bu adamlar
bu kadar yıl dünyaya hükmettiler. Bu yüzden gelecekte de muhtemelen bu olabilir. İşte bu
endişeyle, bu düşünceyle Osmanlı tarihi araştırıyorlar. Osmanlı deyince herkesin kafasında bir
tablo vardır. Birçok Osmanlı tanımı vardır. Görebildiğim kadarıyla Osmanlının ne olup
olmadığı ile ilgili en önemli tanımı iki kişi yapıyor. Gelibolulu Mustafa Ali ile Bağdatlı
Ahmet Haşim yapıyor. Ahmet Haşim şarklılar az çok birbirine benzer. Türk, Arap, Acemin
orta seviyede bir benzeri olan Osmanlı ise hepsine birden benzer. Bu tanım, Osmanlı
Türkçesine de benzer. Osmanlıca aslı Çağatayca olan ve Arapça ve Farsçayla söz hazinesi
zenginleşen bir dildir. Nasıl ki Osmanlının dünya görüşü coğrafyasını kucaklayacak derecede
meziyete sahipse, Osmanlı Türkçesi, yani Osmanlıca dediğimiz dilin içinde hakim unsur
Arapça ve Acemcedir. Arap, Acem, Türk, aklımıza gelebilecek ne varsa bir kazana koyduk ve
kaynatmaya çalıştık. Bu bizim dünyamızda böyle olduğu gibi Avrupalıların dünyasında da
böyledir. Milletleri mayalayan şey kan değil dindir. Mesela Osmanlı entellektüel geleneğinin
cümle kapısı olabilecek, cümle kapısı olarak mukayese standardı olarak görebileceğimiz kişi
Gazali'dir. Gazali'nin aslı nerelidir Farslıdır. Fakat şunu söylüyor, Selçuklu Devleti'nin
geleceği endişesiyle hayatım karardı. Veya Sokullu Mehmet Paşa. Paşa köken itibariyle nedir,
bir rivayete göre Boşnak veya Sırp papazıdır. Fakat nerede yatıyor Eyüp Sultan'da yatıyor.
Yani Fatih Sultan Mehmet kadar bu topraklara ait bir adamdır. Bir nesebi asabiyet var yani
kan bağı dediğimiz şey, bu Cenab-ı Hakkın lütfettiği şeydir. Bir de sebebi asabiyet var. Yani
zihni ve fikri seviyede insanları biraraya getiren şeydir. İşte Osmanlıyı farklı kılan şey bu
sebebi asabiyet dediğimiz beraberlik anlamında insanları bir kıvamda tutmasıdır. Bir cümle
ile söyleyecek olursak, tefekkür etme noktasında ortak tavra sahip olan insanların aynı
milletten olduğunu söyleyebiliriz, hangi coğrafyadan gelirse gelsin. Bu batılılar için de
böyledir. Mesela 1. Dünya savaşında Alman ve Fransız askerleri savaşıyor. Fransız
askerlerinin sırt çantasında Alman düşünür Heideger'in kitapları var. Milletleri mayalayan
şey kan değil, duygu, düşünce ve dindir. Mesela batı felsefesi dediğimiz de akla kim gelir.

Modern batı felsefesi Kant'a düşülmüş bir dipnottur. Amerikalılar, İngilizlere ne diyor. Bu
Almanları ortadan kaldıralım. İngilizler, akıllı ve kurnaz bir millettir. Bu bizim işimize de
gelir. Kaldırmaya kaldıralım da bu Kant'ı ne yapacağız diyorlar. Dolayısıyla Kant'ın Alman
olmasıyla, modern batı düşüncesinin kurucu filozofu olan Descartes'ın Fransız olması esaslı
bir ayrım değildir. Mesela Sopenhaur Kant'ın en önem verdiği talebesi fakat İngiltere'yi vatanı
bilen bir Alman. Mesela Rus coğrafyasına geçtiğimizde de değişmez. Rus denildiğinde
aklımıza Dostoyevski geliyor. Onun Puşkin üzerine yaptığı konuşmalarda Rusya'nın
geleceğinin Avrupa ile bağlantılı olduğunu, Ari ırkın kaderiyle geleceğiyle aynı olduğunu
söyler. Zindanda okuduğu kitaplardan birisi Kant'ın, Saf Aklın Tenkidi kitabıdır. O yüzden
Dostoyevski okuyacak bir adamın önce Marks'ı okuması gerekir. Aynı şekilde Kant'ı da
okuması gerekir. Günlüklerinde, İstanbul'u ne zaman fethedeceğiz diyor. Kafayı İstanbul'u
almakla kırmış bir adam. Soruyu şöyle sormak lazım. Dostoyevski İstanbul'u fethetti mi
sorusudur. Burada üstad Nuri Pakdil'in bir sözünü hatırlatmak gerekiyor. Ortalama bir dünya
vatandaşı olabilmek için Dostoyevski'yi en az üç kez, ortalama bir yazar olabilmek için ise en
az beş kez okumak gerekir. Şimdi bu sözden hareket edersek, Dostoyeski İstanbul'u fethetmiş
midir? Bu taraftan doğru ama madalyonun öbür tarafından bakarsak, Dostoyevski'nin sadece
İstanbul'u değil dünyayı fethettiğini söyleyebiliriz. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanların
okuduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci dünya savaşında çarpışan Fransız askerlerinin
çantalarında Alman düşünür Heideger'in kitapları var. Dolayısıyla birbirimize en uzak
olduğumuz zamanlarda bile aslında zannedildiğinden daha yakınız diyor Dostoyevski. Bir
başka örnek ise, 1933'de Heideger'in Der Spegel'e verdiği bir mülakatta, bizi bir tek Tanrı
kurtarabilir diyor. Kimin Tanrısı bu Hristiyanlığın Tanrısı. Aynı cümle Yeraltından Notlar
kitabında Dostoyevski'de şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yeryüzünde hayranlığa değer yegane
sembol Hz. İsa'dır. Neyi anlatmaya çalışıyorum. Birisinin Rusya'da birisi Almanya'da
olmasına rağmen, endişeleri nedir bu insanların endişeleri aynıdır. Coğrafya, kan insanları
ayırsa da aynı düşünceleri, aynı hedefe, aynı dünya görüşünü paylaşmak insanları
birleştiriyor. Bir Osmanlı Düşünce Geleneği var mıdır yok mudur. Kimler yok diyor kısaca
bakalım. Mesela Firizabadi diyor; İlim güneşi Arapların burcunun ucunda doğdu, Acemlerin
memleketinde zirveye vardı. Anadolu'da da dibi gördü. Yani Türklerin olduğu yerde düşünce
falan olmaz tarzında bir iddia ileri sürüyor. Bir başka örnek. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu,
hayatının bir dönemini Paris'te geçirmiş bir insan. 300 yıllık bir hikaye. Hoca Tahsin'in bir
lafı; Paris'e git be hey efendi aklı fikri var ise, dünyaya gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e.
Hoca Tahsin'in bu sözünün peşine düşüp Paris'e gidiyor ve dönüşte kurduğu cümle şu;
Türkiye'de bir düşünce hayatı olduğunu düşünmek Sibirya'da hurma yetiştirmek gibidir. Yani
Ziyaeddin Fahri'de bir Türk, Osmanlı düşüncesinin olamayacağını söylüyor. Hilmi Ziya
Ülken ise şöyle diyor; Garp mütefekkirleri ile karşılaştırılabilecek bir Osmanlı düşünürü
yoktur. Bir diğer örnek Cemil Meriç ne diyor; Osmanlı'da büyük düşünür çıkmadı. Çünkü
ellerinde kılıç vardı. Çünkü kılıç düşünceye, kaleme ihtiyaç bırakmıyordu. Şimdi bu adamlar
önemli adamlar. Bu sözlerini Osmanlı kaynaklarına vurduğumuz zaman bu insanların
ellerinde iyi niyetlerinden başka bir şeyin kalmayacağını düşünüyorum. İsmi var cismi yok
gibi bir şey, bir anka kuşu gibi bir şey Osmanlı düşüncesi. Burada gözden kaçırılan şey şudur;
Düşünce bir kişinin değil, bütün bir medeniyetindir. Yok diyen adamlar bu yokluğun içine,
yokluk deryasına kendilerini atıyorlar. Düşünce bir kişinin değil bir medeniyetindir. Bu sözü
söyleyenlerden birisi de Osmanlı'da düşünce yok diyen Hilmi Ziya Ülken'dir. Yani zahiren
yok diyor. Ama cilayı kazıdığın zaman altından koca bir var çıkıyor. Andre Jeat diyor ki; Her
şey çoktan söylendi diyor. Zannederim, Mevlana'nın Mesnevisinde de böyle bir ifade var.
Osmanlı kaynaklarımıza vurduğumuzda elimizde iyi niyetlerimizden başka bir şey kalmaz.
Osmanlı medrese veya düşünce geleneğinin zirvesindeki şahsiyeti Taşköprüzade 'dir. Onun
Şakaiki Osmani yani Osmanlının içinde ve dışında yer alan herkesi Osmanlı düşüncesinin bir
parçası olarak ele alıyor. Yani Kanuni döneminin ruhuna uygun olarak geride bırakılan

mirasın tamamının Osmanlı tarafından içselleştirildiğini söylüyor. Osmanlının geçmişle olan
irtibatının tabii bir oluşum haline koyuyor. Yani biz Osmanlıya baktığımız zaman İslam
entellektüel geleneğinin bütününü görebiliriz. Gazali'nin peşine düşülmesinin esprisi de
budur. Osmanlı Gazalicidir. Az önce dedim ya İngilizler Amerikalılara ne demişti. Peki şu
Kant'ı ne yapacağız. Bu sözü biz söyleyecek olsak ne derdik Amerikalılara, şu Türkleri
ortadan kaldıralım deseler cevap olarak ne derdi İngilizler, Peki Gazali ne yapacağız derlerdi.
Gazali, hem entellektüel standardı üst düzeyde olan insanları besleyen bir adam, hem de en alt
düzeydeki hacı amcaya bile hitap eden bir dili tutturan bir adamdır. Eskiden köylerde
Gazali'nin İhya-ı Ulumiddin kitabı vardı. İhya, İslam'a ait bütün kitaplar yok olsa bütün
düşünce geleneğimizi bu İhya'dan hareketle kurabiliriz."
"OSMANLIDA DÜŞÜNCE YOKTUR DEMEK ASLA DOĞRU DEĞİLDİR"
Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker, Osmanlı'da düşünce yoktur diyenlerin görüşlerinin doğru
olmadığını açıklayan, İslam düşüncesinin klasik dönemlerine ait düşünürlerden de örnekler
vererek, düşüncenin bir medeniyetin ortak mirası olduğunun altını çizdi. Şeker konuşmasında
şunları kaydetti:
"Osmanlı'da düşünce yok diyenlere verilebilecek cevaplardan birisi de şudur. İslam
entellektüel klasik zamanlarında büyük düşünür diye selamladığımız adamları büyük kılan
şey nedir. Antik felsefi mirastan akıp gelen unsurları ne yapılar yeniden güncelleştirmeleridir.
Osmanlı'da aynı şeyi yapıyor. Kendisinin önceki birikimi alıyor. Öncekiler orjinal düşünür
oluyor da sonrakiler olmuyor. O orjinal düşünürlerden birisi olan Farabi'dir. Medinetül
Fazıla'yı yazıyor. Birisinin düşünür olabilmesi için hem bilecek hem de uygulayacak diyor.
Ancak kendisinin böyle bir şansı yok. Bir ideal devlet nasıl kurulur ancak bunu yapabilme
şansı yok. Osmanlılar diyor ki, biz hem biliyoruz hem de bildiklerimizi hayata geçiriyoruz.
Örneğin Kanuni veya Fatih Sultan Mehmet hem hükümdar hem de filozof kral mıdır. Bir
tarafı ile kraldır diğer tarafı ile de filozoftur. Farabi ne diyor. Yaşadıkları dönemin en birinci
sınıf adamlarını etraflarına toplamalıdır. Bu adamlar da o dönemin en iyi insanlarını bir araya
toplamışlardır. Siyaset dünyayı tanzim etme sanatıdır. Dolayısıyla hükümdarla, düşünürler
birbirinden ayrı değildir. Mesela Hitler'i Yahudileri öldürmeye sevkeden şey, Kant'tır. Mesela
Sopenhaur Kant'ın felsefe tarihinde yaptığı en önemli başarı, Hristiyanlığa sızan Yahudi
tanrıcılığını ortadan kaldırdı. Yani Yahudi düşüncesini gaz odasına atan Kant'tır diyor. Fakat
siz Kant'a küfreden bir batılı gördünüz mü? Hitler'den hiçbir farkı yoktur. Bunlar Hitler'in
yaptığını üniversite kürsüsünde yapmışlardır. Dolayısıyla bunlar arasında doğrudan bir irtibat
vardır. Peki Osmanlılar ne diyordu. Klasik gelenekten farkımız şu, biz hem biliriz hem
yaparız. İşte ortadaki örnekler de şunlar, şunlardır. Dolayısıyla şunu da söylüyorlar, Nübüvvet
Hz. Peygamberle sona ermiştir, milletler de Osmanlı ile sona ermiştir değerlendirmesini
yapıyorlar. Fakat Osmanlı'da düşünce yoktur diyenler ne diyor. Ortada siyasi açıdan kemale
eren bir devlet yapısı var ama bu devlet 600 sene düşüncesiz yaşamış, burada fatura kime
kesiliyor, Gazali'ye kesiliyor. Gazali'nin yaşadığı dönem, Selçuklu dönemi. Dolayısıyla bu
dönemde düşünce yoktur diyor. Yani sistem, siyasi olarak göremediği hesabı ne üzerinden
görüyor, fikriyat, düşünce ve felsefe üzerinden görüyor. Bunlar da bir felsefe yok, Gazali'de
filozof değildir diyor. Gazali gerçekten filozof değil mi, bütün lise ve üniversite kitaplarında
şu söylenir. Gazali ile birlikte felsefe bitmiştir. Halbuki bir filozofun hesabını gören bir
adamın iddiası nedir. Ben bu işleri ondan daha iyi biliyorum ki, onun hesabını görüyorum
demektedir. Ancak Gazali bütün bu iddialara karşı kendisi de cevap veren kitaplar yazmıştır.
El-Munkız Mineddelal kitabını bunun için yazmıştır."
ÖTEKİ ALGISI
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker, konferansının ikinci
bölümünde ise "Öteki" algısı ve ötekinin özellikle İslam Medeniyeti açısından ne ifade ettiği
üzerinde durarak, batı medeniyetinde ve İslam medeniyetindeki öteki algısı arasındaki farklar
üzerinde durdu.

"İSLAM MEDENİYETİ BİR HAREKET VE TRANSİT MEDENİYETİDİR"
Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker düşünce ve fikir dünyasında öteki algısı ile ilgili
açıklamalarında, İslam Medeniyeti ve diğer medeniyetlerde etkilenmelerin karşılıklı olduğunu
vurguladı. Şeker şunları ifade etti:
"Fatih İstanbul'u fethettiği zaman lakapları şunlardır. Hem hükümdar, hem padişah, hem
hakan, hem kayzer, yani doğuya da batıya da hitap edebilecek bütün hasletleri daha
protokolde kullandığı ünvanlardan görebiliyoruz. Tabi etkilenme karşılıklıdır. Muhammed
İkbal'in, İslam'da dini düşüncenin yeniden teşekkülü isimli bir kitabı vardır. Burada diyor ki,
batı düşünce geleneğinin, rönesansın arkasında ne vardır, İslam düşüncesi vardır. Biz an önce
belirttiğim gibi antik felsefeden etkilendiysek, onlarda etkilenmişlerdir. Burada bununla
alakalı Rasim Özdenören'in bir sözünü hatırlatmak gerekiyor. Batı bu değerleri alırken içlerini
boşaltmıştır diyor. Bunu biz şöyle anlayalım, yani kendi iklimine uygun hale getiriyor. Naima
tarihinde güzel bir örnek vardır. Büyük düşünürlerin burunları mumdandır. Bu burnu siz çekip
istediğiniz tarafa götürebilirsiniz. Karizmatik otorite diye bir ifade var. Yani Aristo üzerinden
konuştuğunuz zaman daha etkili oluyor. Burada anlattığım konuları bazı yerlerden alıntı
yaptığım gibi, bazıları bir yerlerden alabilir. Etkilenme karşılıklıdır. Dante, İlahi Komedya'yı
yazarken, İbn-i Arabi'nin cennet ve cehennem tasvirlerini ödünç alarak yazdı diyorlar. Mesela
büyük Alman şairi Goethe, zannediyorum ihtiyarladıktan sonra Hammer'in, İranlı şair Hafız'ın
çevirilerini okuyor ve Farsça öğrenme ihtiyacı hissediyor. Mesela Don Kişot'un yazarı
Cervantes, Dostoyevski bu eser için insanlığın en zirve noktasıdır der. Cervantes, İstanbul'da
köle olarak bir caminin inşaatında çalışıyor ve Osmanlıya ve müslümanlara olan hıncını
orada çıkarıyor.
İslam Medeniyeti, ötekinden bahsedecek olursak, bunu büyük harflerle, sülüs harflerle
yazmamız lazım, bir transit ve hareket medeniyetidir. Türkistan'dan başlar, Rumeliye kadar
uzanan ırk, millet hareket halindedir. Her dil birbirinden almadır. Her dilin içinde mutlaka
başka unsurlar vardır. Birbiriyle bağlantısız gibi gözüken şeyler birbiri ile bağlantılıdır. Biz
tarihi olarak hem fiziki olarak hem de kültürel olarak diğer milletlerle karışmışız. Dolayısıyla
siz böyle bir ortamda ırkçılık yapamazsınız. İslam öncesi dönemde bizim en çok irtibatta
olduğumuz millet Çinlilerdir. Bir başka etkilendiğimiz millet Farslardır. Peygamber diyoruz,
Resul demiyoruz. Müslüman Farsçadır. Namaz, oruç, abdest, şehzade, payitaht hepsi
Farsçadır. Selçuklu sarayında Keyhüsrev, Keykubat bunların hepsi Farsçadır. Dini
ıstılahlarımızın çoğu kendileri vasıtasıyla müslüman olduğumuz acemden geliyor. Daha
sonra biz onları askeri olarak hakimiyet altına alırken onlarda medeniyet olarak tesirleri altına
alıyorlar. Minyatür nereden geliyor bize Acem'den geliyor. Osmanlı siyaset düşüncesinin
kaynaklarına gittiğimizde hep örnek olarak eski İran hükümdarları verilir. Mesela adalette en
çok vurgu yapılan isim Hz. Ömer'in yanında Nurşi Revan'dır. Adaleti gerçekleştirmek için 80
bin insanı astığı söylenir. Her düşünür kendi kültürüne kök salarak başka kültürlere dal budak
salar. Eflatun için denir ki, bütün batı felsefe geleneği Eflatun'a düşülmüş bir dipnottur. Fakat
Eflatun kimin adamıdır Yunanlıların adamıdır. Yunan kültürünün içinden çıkarak konuşur.
Evrensel olmak için önce yerel olmak lazımdır."
"YAHUDİLİK BU DÜNYAYA, HRİSTİYANLIK AHİRETE, İSLAM HER İKİSİNE DE
BAKAR
Aliya İzzetbegoviç'in, Doğu ve Batı Arasında İslam adlı kitabına da değinerek, İslam ve
Hristiyanlık mukayesesini en iyi yapan kişi olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Aliya İzzetbegoviç'in, Doğu ve Batı arasında İslam" kitabı, çağdaş dönemde yazılan eli yüzü
düzgün, okunmaya değer, 10 kitap saysak bunlardan birisidir. Eflatun ve Farabi'nin filizof
kral anlayışını hem müşahhas hem de soyut olarak ete kemiğe büründüren birisidir Aliya İzzet
Begoviç. O diyor ki, İslamiyeti anlamak için önce Hristiyanlığı ve Yahudiliği anlamak gerekir
diyor. Benzer ifadeler Mevlana'da da vardır. Öteki dediğimizde bizim kültürümüzde

hristiyanlık ve yahudilik akla gelir. Yahudilik dünyeviliği ve sol eğilimi temsil eder.
Yahudiler cenneti bu dünyada ararlar. Ünlü filozof Spinoza, Yahudi cemaati tarafından
kovulmuş bir yahudidir. Halbuki Spinoza hakiki bir yahudidir. O panteisttir. Yani kainat
dediğimiz şeye Tanrı diyor. Yani aleme Tanrı diyen bir adam bütün uhrevi olanı bu dünyaya
getirmiş, indirgemiş oldu. Yani Yahudilerin dünyadaki cennet arayışının başka bir şeklidir.
Mesela yeryüzünde cenneti arayanlardan birisi kimdir işçi sınıfı üzerinden Karl Marks'tır.
Bütün ütopyalar diyorlar Yahudi kaynaklıdır ve Karl Marks'ta bir Yahudidir. Yani Yahudiliği
Marksizme uyarlamıştır. Aziz Agustinus'da hristiyanlığa uyarlamıştır. İslam tarih felsefesi
daireseldir. Yani Endülüs'te düşersin, İstanbul'u fethedersin. Yeryüzündeki bütün iktisadi ve
sosyal gelişmeler Yahudi menşelidir. Yahudiler hiçbir zaman kültüre iştirak etmezler. Hep
uygarlığın ve medeniyetin olduğu yerdedirler. Bir yerde kültür bitip medeniyet başladığında
Yahudiler hemen oraya postu sererler. Russel'in ifadesidir, bütün ortaçağ boyunca Yahudilik
Hristiyanlık üzerinde hiçbir tesir icra edememiştir. Uygarlığa ve medeniyete ait oldukları için.
Osmanlı'nın devşirme almadığı yegane millet Yahudiliktir. Şehirli olan adamı devşirme
yapamazsın. Atom çağının babası sayılan Einstein Yahudidir. Yahudiler Allah'tan emindir.
Hristiyanlar ise tam tersine umudu kesen bir anlayışa sahiptir. Yahudi şunu şunu yaparsam
Tanrı bunu yapmak zorundadır der. Bizim klasik gelenekteki insan tipi nasıl düşünür. Kaza
gelince göz kör olur. Kadere rıza gösterir. Modern dönemin insan tipi ne der. Göz kör olunca
kaza geldi der. Çaktırmadan Allah'ı devreden çıkarır. İşte zihniyet dünyasında
Yahudileşmenin çok net örneğidir. Yahudilikte dişe diş, göze göz intikam hissi vardır.
Hristiyanlıkta, sağ yanağına vuranı sol yanağını da çevir. Belalara sabredebildiğin kadar
sabret. İslam'da ne esas, hristiyanlıktan ve yahudilikten hareket etmeden anlayamazsınız.
İslamiyet bu atomlardan bir terkip meydana getiriyor. Kısas esastır ancak affetmeniz Allah
indinde sizin için daha iyidir. Yahudilik bu dünyaya bakıyor, hristiyanlık ahirete bakıyor,
İslam ise hem bu dünyaya hem de öbür dünyaya bakıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya
için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak İslam inancının gereğidir. Aliya İzzetbegoviç,
hristiyanlığın insan fıtratını zorladığını ve bu zorlamadan dolayı hristiyanların çoğunun
riyakar olduğunu söylüyor. Bunu uygulamak zordur diyor. Hristiyanlık dünyadan kopuktur.
İslamiyet için konuşacak olursak, peygamber mesela gece teheccüd ile hakka aittir. Gündüz
tebliğ ile halka aittir. Hira mağarasına çekilir ama niçin çekilir, halkın dünyasına dönmek için
çekilir."
Konferansının ardından, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih
Şeker'e, Medeniyetin Burçları Derneği tarafından yayınlanan Sezai Karakoç kitabı hediye
edildi.
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