KAYSERİ HABER ARŞİVİ
28.04.2014–30.04.2014
Mısır Büyükelçisi, SP İl Başkanını Niye Davet Etti?
Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Husseın Elsaharty, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut
Arıkan’ı Mısır’daki olaylarla ilgili görüşmek üzere Ankara’ya davet etti.
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Mısır’da darbe hükümetinin 529 kişiye verdiği idam kararı sonrasında Türkiye genelinde
büyük protestolar düzenlenmişti. Saadet Partisi’de Kayseri’de idamların durdurulması için
imza kampanyası ve çeşitli gösteriler yapmıştı. Yapılan eylemlerin ses getirdiğini söyleyen SP
İl Başkanı Mahmut Arıkan,” İdamlarla ilgili yapılan eylemler Mısır hükümetini gerçek
anlamda rahatsız etmiş durumda. Mısır’ın Ankara büyükelçiliğinden aradılar ve Büyükelçinin
Mısır’da yaşanan olaylarla ilgili görüşmek istediğini söylediler” dedi.
Başkan Arıkan, elçilik yetkililerine tam tarih vermediğini belirterek, ilerleyen günlerde böyle
bir görüşmenin yapılabileceğini ifade etti.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6888.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Umreye-Hacc’a Mı Gideceksiniz, Okumalısınız Bunları!
Spot2: Mehmed Alagaş’ın eserini okuyunca, gayri ihtiyarî sizde ihram giymiş ve bütün
yapılması gerekenleri yapıyor bir halde buluyorsunuz kendinizi. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış,
diyorsunuz yazar için Rahmete Yolculuk’u okurken. Hava alanı ve uçak maceralarından tutun
da, tüm menasıklara kadar değinmedik husus bırakmamış Alagaş. Aslında böylesinin daha iyi
olduğunu düşünüyorsunuz ve yazarın gıyabında hayır dualarda bulunuyorsunuz. Sonuçta
oralara gitmek baştan sona tecrübedir. Tecrübelerden faydalanmak da akl-ı selim’in işidir.
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Yıllar yılı içinizde büyük bir özlemle ve iştiyakla taşıdığınız, büyüttüğünüz ve yeşerttiğiniz

Umre’ye ya da Hacc’a gitme zamanının geldiğinin müjdesini tüm hücrelerinizde hissetmeye
başladığınızda neler yapmak, ne tür hazırlıklarda bulunmak isterdiniz? Kendinizden geçip
sevinç gözyaşlarına boğulmayı mı tercih ederdiniz; yoksa yine sevinç gözyaşlarınızı eksik
etmeden kendinize gelmeyi mi?
Rabbinizin sizi çağırdığını, beyt’inde misafir edeceğini, arzın merkezi ve vahyin kalbi olan
Mekke’de/Beytullah’ta hava soluyacağınızı düşünüp duruyorsunuz. Zihninizi ve aşkla
kaynayan/aşk kaynatan yüreğinizi bedeninizden evvel hazırlıyorsunuz bu yolculuğa, bu ulvi
buluşmaya. Artık kalbiniz bir başka hızda ve apayrı bir tonda atıyor, duygularınız Kâbe
merkezli gelişiyor, gözlerinizde o simsiyah örtülerin aydınlığını büyütüyorsunuz, daha
şimdiden mutluluğun haz doruklarında gezinip duruyorsunuz. Sevinçten ışıl ışıl parıldayan ve
aslında yüreğinizi resmeden gözbebekleriniz, daha önce hiçbir şey için ve hiç bu kadar
capcanlı bakışlar sunmamıştı.
Bulunduğunuz şehre binlerce kilometre uzaklıktaki Allah’ın evini, bağrında saklayıp koruyan
şehirlerin anası Mekke’ye kavuşmanın, ona ulaşmanın, onda konaklamanın hayali çepe çevre
kuşatmıştır artık sizi. Günler yaklaşıyor çünkü. Sözünüzde orası, özünüzde orası, gözünüzde
orası, gönlünüzde orası var... Başka meşguliyetleri barındırmak istemiyorsunuz “beden
ülkenizin başkenti”nde yani yüreciğinizde.
Peki nasıl ve ne şekilde bir hazırlık sürecine girilmeli, gidilmeli? Daha donanımlı ve daha bir
derinlikli anlamlara bürünmüş olarak o mübarek mekanlara adım atmak için neler yapmalı?
Bu ayın sonunda, nasipse Umre’ye, yani Allah’ın evine, yani Allah’ın Rasulüne gitme
telaşesindeki bir kardeşiniz olarak, en büyük, en kıymetli ve en erdemli hazırlığı Umre-Hacc
konulu kitapların özümsenerek okunmasında görüyorum, kabul ediyorum. Ulaşabildiğim ve
önemsediğim kitapları burada anmak ve benim gibi kaderinin ufkunda Umre veyahutta Hacc
görünen kardeşlerime hayırlı bir iş tavsiyesinde bulunmak istiyorum.
Dikkatime aldığım ve es geçilmesine razı olmadığım o kitaplar şunlar: İnsan Dergisi
Yayınları’ndan Mehmed Alagaş’a ait Rahmete Yolculuk, Özgün Yayıncılık’tan Ali Şeriati’ye
ait Hacc, yine Ali Şeriati’ye ait Fark Yayınları’ndan İbrahim ile Buluşma(bu eserin bir de
Fecr Yayınları’ndan çıkan daha geniş muhtevalı yeni versiyonu var.), Denge/Düşün
Yayınları’ndan Mustafa İslamoğlu’na ait Hacc Risalesi ve Bir Yayınları’ndan Beheşti’ye ait
Kur’an’da Hacc. Listeye başka eserler de eklenebilir elbette. Benim bu kısa sürede, acizane,
ulaşabildiğim ve tercih edebildiğim eserler bunlar.
Kitapların herbiri ayrı ayrı boyutlardan ve farklı hissiyatlarla oluşturulmuş. İslamoğlu kitabın
tamamını orada yazdığını ifade ediyor mesela. Anlaşılan o ki, duygularını sıcağı sıcağına
kaleme alarak o kalbî ısıyı korumaya çalışmış eserinde. Kimileri İslamoğlu’nun Hacc
Risalesi’nin, Şeriati’nin Hacc’ının bir anlamda taklidi olduğunu söylese de, ben ikisinin de
kendi içlerinde ayrı bir güzellik taşıdığına vakıf oldum, oluyorum.
Şeriati’nin Hacc’ını okuyup da tesirinden çok zamanlar kurtulamayanları biliyorum. Bizzat
yaşadıklarını yüklemiş cümlelerine bu şehit adam. Aslında tercümesini okuyarak bu denli
etkilenen bizler, acaba orijinal acem dilinden muhatap olsaydık kitaba, ne tür bir hale
bürünürdük merak ediyorum gerçekten! İbrahim ile Buluşma’da ise, Hacc’ın ontolojisine
iniyor Şeriati. Mekke’yle tanışıyorsunuz tâ Kâbe’nin doğduğu günlerden başlayarak.
Tevhid’in atasıyla duvarlarını örüp İsmail’lerinizi serpiştiriyorsunuz çevresine bir bir.
Alagaş’ın eserini okuyunca, gayri ihtiyarî sizde ihram giymiş ve bütün yapılması gerekenleri
yapıyor bir halde buluyorsunuz kendinizi. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış, diyorsunuz yazar için
Rahmete Yolculuk’u okurken. Hava alanı ve uçak maceralarından tutun da, tüm menasıklara
kadar değinmedik husus bırakmamış Alagaş. Aslında böylesinin daha iyi olduğunu
düşünüyorsunuz ve yazarın gıyabında hayır dualarda bulunuyorsunuz. Sonuçta oralara gitmek
baştan sona tecrübedir. Tecrübelerden faydalanmak da akl-ı selim’in işidir.
Beheşti’nin eserinde de ağırlıklı olarak Kerim Kitabımız Kur’an penceresinden Hacc’ı ve
Hacc mekanlarını tanıma yollarına koyuluyorsunuz. İlerleyen sayfalarda Şia’nın o

topraklardaki görevinden bahis açan Beheşti, kendisini takdir etmemi sağlayacak sözler sarf
etmiş. O mübarek mekanlarda, asla ve asla sünni kardeşlerinin incitilmemesine ve onlara
ibadetlerinde yardımcı olunması gerektiğini bile vurgulamış. İsteyenler bu yaklaşıma takiyye
diyebilir. Ancak ben okuduğumdan hareket ederek, eğer böyleyse ne güzel, diyorum. Bu denli
yaklaşımlara, yani sünni-şii meselelerine mezhep taassubu içermeyecek bir şekilde güzel
pencerelerin açıldığına Ali Şeriati’nin Muhammed Kimdir ve Muhammed’i Tanıyalım isimli
Rasulullah’ı (aleyhissealatu vesselam) ele aldığı eserlerinde şahit olmuştum. Bu çalışmalarını
sünni kaynaklara(İbn İshak, İbn Hişam vd.) göre hazırladığını ve sünni kardeşlerinin de şia
kaynaklı eserlerden faydalanarak siyer yazabilmelerini ümit ettiğini ifadelendiriyor.
Benim şu an yaşadığım vuslat sevincini ve taşıdığım bu büyük ve tariflere gelmez heyecanı,
inanıyorum ki o beldelere ilk kez gitmiş ya da gidecek olanların tümü yaşıyordur, yaşamıştır.
Mekke, Kâbe, Medine... bilincimizi, daha vahyin doğduğu, büyüyüp meyve verdiği o
muazzez topraklara ayak basmadan önce oluşturmak ve içimizdeki duygu selini pratiğe
çevirmek için teori kısmını bize aşılayan bu kitap çalışmalarıyla taclandırmak güzel olmaz
mı?
Bizim, çıkınımızda henüz taze tuttuğumuz hisleri, belki misliyle yaşamış olan bu eserlerin
yazarlarına şükranlarımızı arz etmeyi bir borç biliriz.
Rabbimiz, öncelikle fırsatını bulup gidebilmeyi, hayırla ve hikmetle oraları içtenlikle,
özümseyerek solumayı ve bu hayırlı ve hikmetli hali, bir ömür boyu lekelemeden diri
tutabilmeyi nasip etsin cümle Muhammed Ümmetine. Amin.
FATİH PALA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6889.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Türkiye-Latin Amerika Ticaret Köprüsü, Kayseri'de
Kuruldu
Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Genel Başkanı Rızanur
Meral, siyasi gündeme değil işlerine baktıklarını söyledi.Genç Sanayici ve İşadamları
Derneği'nin (GESİAD) ev sahipliğinde TUSKON'un Kayseri'de düzenlediği,...
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Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Genel Başkanı Rızanur
Meral, siyasi gündeme değil işlerine baktıklarını söyledi.Genç Sanayici ve İşadamları
Derneği'nin (GESİAD) ev sahipliğinde TUSKON'un Kayseri'de düzenlediği, ''Türkiye-Latin
Amerika Ticaret Köprüsü'' toplantısına, Arjantin, Kolombiya, Küba, Meksika, Peru ve
Ekvator Büyükelçisi, Şili Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sebahastian Marin, Brezilya
Büyükelçiliği Ticaret Bölümü Başkanı Marcio Gayoso, Latin Amerikalı işadamları, ticaretle
ilgili kuruluşların temsilcileri ile Kayserili işadamları katıldı.

TUSKON Başkanı Rızanur Meral, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'de düzenlenen
toplantıda, 10 Latin Amerika ülkesinden 80 misafiri ağırladıklarını belirterek, ''Onları, 200
civarında Kayserili işadamlarıyla bir araya getirmiş olacağız ve karşılıklı iş yapmaları için
güzel bir platform oluşturacağız. Bugün ağırlamakta olduğumuz 10 ülkenin toplam nüfusları
da 490 milyon civarında. Yani bu coğrafyanın çok önemli bir kısmını kapsıyoruz. Ama daha
da yapacak çok iş olduğuna inanıyoruz. Bugün Kayseri'de mobilya, çelik kapı, gıda, tekstil,
otomotiv, metal eşya, makina sanayi, beyaz ve kahverengi ev eşyalarını ön plana çıkarıyoruz''
ifadelerini kullandı.Meral, “Türkiye’de siyasi gündem farklı olabilir. Ancak işadamları olarak
biz işimize bakıyoruz. TUSKON, dünya ile Türkiye’nin işadamlarını buluşturmaya devam
ediyor. İstanbul’da düzenlediğimiz dünya ticaret köprülerinden sonra Anadolu’da bunları
bölge bölge sürdürüyoruz. Gaziantep ve Bursa’da dünyanın farklı ülkelerinden işadamlarını
getirmiştik. Kayseri’de de Latin Amerika ve Karayip bölgesinden işadamlarını Türkiye ile
ticaret gelişsin davet ettik” dedi.Latin Amerika ülkelerinde Türk işadamlarının yapacağı çok
önemli iş fırsatları bulunduğunu kaydeden Meral, ''Gıda konusunda, hızlı tüketim mallarında,
tekstilde, enerji sektöründe, madencilik, ulaşım, lojistik gibi birçok alanda çok büyük fırsatlar
var. Bu fırsatları beraber değerlendirmemiz lazım. Şu anda 8.1 milyar dolar olan TürkiyeLatin Amerika ülkeleri ticaret hacmimizi en kısa sürede 20 milyar dolara çıkarmamızın
mümkün olduğuna inanıyorum'' diye konuştu.
Toplantıda, büyükelçiler de birer konuşma yaparak, toplantının önemini ve Türkiye ile Latin
Amerika ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesine sağlayacağı katkıları vurguladılar.
Konuşmaların ardından GESİAD Başkanı Hamdi Kınaş, toplantıya katılan Büyükelçiler ile
elçilik temsilcilerine birer plaket verdi. Toplantının açılış kurdelası ise TUSKON Başkanı
Rızanur Meral ve konuk büyükelçiler tarafından kesildi.
Toplantının açılışından sonra ise, büyükelçiler ile misafir işadamları, salonda açılan stantları
gezerek, ikili iş görüşmeleri yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6890.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Her Turist Bin Dolar Harcıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizm sektörü ile ilgili olarak açıkladığı verilere göre,
Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde gelen ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 949 dolar
oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği...
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizm sektörü ile ilgili olarak açıkladığı verilere göre,
Türkiye'ye yılın ilk çeyreğinde gelen ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 949 dolar

oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Başaran
Ulusoy, “Bin dolara yaklaşmış bir vaziyetteyiz. Bin dolar da gayet başarılı bir rakam” dedi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, yılın ilk 3 ayında Türkiye’ye gelen
turistlerin kişi başına harcamasının 949 dolar olması ile ilgili olarak, “TÜİK’in açıklamış
olduğu 949 dolar, 600 dolarlardan 700-800-850’den 949 dolara çıktı. Yani turist çoğaldıkça
gelir, aşağı doğru düşer. O bakımdan başarılı bir şekilde yürüyor. Ben sene sonunda bin dolar
ile bin 25 dolar bandında olacağını hesaplıyorum. Mesela burada gelen turist sayısı 50 milyon
oldu. Rakam yine düşebilir çünkü geliri düşük olanlar da sana gelmeye başlıyor. Zengin turist
gelecek diye bir olay yok ki. Bin dolara yaklaşmış bir vaziyetteyiz. Bin dolar da gayet başarılı
bir rakam” diye konuştu.Ulusoy ayrıca, “Bu yıl 39 milyon 500 bin kişi ağırlayacağız. Kişi
başına da sene sonunda bin ile bin 25 bandını yakalayacağız çünkü bu birinci çeyrek. İkinci
çeyrekte kongre turizmi, sağlık turizmi de devreye girecektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6891.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

1 Mayıs İşçi Bayramı
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ''Toplumun her
kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçilerimizin 1 Mayıs işçi bayramını en içten
duygularımla kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım'' dedi.Akay, 1...
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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ''Toplumun her
kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçilerimizin 1 Mayıs işçi bayramını en içten
duygularımla kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım'' dedi.Akay, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle
bir mesaj yayımladı. Mesajında, ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli yeri olan
fabrikalar ve iş sahalarında büyük emeği bulunan işçilerin, çalışarak hem ülke ekonomisine
katkı sağlamaları hem de evine, çoluk-çocuğuna, helalinden ekmek götürme gayreti içerisinde
olmalarının üstün bir meziyet olduğunu belirterek, ''İşçilerimiz bu üstünlüğü aynı zamanda
topluma hizmet ederek en güzel şekilde yaşamaktadırlar. Yaşamımızın her anında işçi
kardeşlerimizin emeği vardır. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan
işçilerimizin 1 Mayıs işçi bayramını en içten duygularımla kutlar saygı ve sevgilerimi
sunarım'' ifadelerine yer verdi.Başkan Akay, ayrıca, İslam dininde önemli yeri bulunan 3
Aylar'ın başlangıcı olan Regaib Kandili'ni de tebrik etti. Akay, ''Mübarek Regaip Kandilinizi
tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını
diliyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6892.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Kayseri Şeker'de 60. Yıl Etkinlikleri, Bayrak Anıtı
İle Start Aldı
6 Kasım 1955 tarihinde merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından işletmeye açılan
Kayseri Şeker Fabrikası kuruluşunun 60. yılında seri etkinlikler yapmayı hedefliyor.Kayseri
Şeker'de 60 yıl etkinlikleri Şeker Fabrika Meydanındaki Bayrak direği...
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6 Kasım 1955 tarihinde merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından işletmeye açılan
Kayseri Şeker Fabrikası kuruluşunun 60. yılında seri etkinlikler yapmayı hedefliyor.
Kayseri Şeker'de 60 yıl etkinlikleri Şeker Fabrika Meydanındaki Bayrak direği yanına yapılan
Bayrak Anıtı ile start aldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay;
Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak günü yazdığı ünlü 'Bayrak' şiirinden dolayı 'Bayrak
Şairi' olarak da anılan Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirinin ilk defa Kayseri Şeker tarafından 5
metrelik anıt kitabe haline getirilerek Şeker Meydanına konulduğunu belirterek, ''Bu örnek
çalışmayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz'' dedi.
Ünlü Şair Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri:
Bayrak
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.
Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin dibinde öleceğim.
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!
Arif Nihat Asya
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6893.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Kayserigaz, “dünya Kitap Günü Ve Kütüphaneler
Haftası”nda Çocukları Yalnız Bırakmadı
Topluma olan hassasiyetini her zaman maksimum seviyede tutan Kayserigaz, “Dünya Kitap
Günü ve Kütüphaneler Haftası” münasebetiyle çocuklar için hazırladığı “Dolgi ve Arkadaşları
İş Başında” isimli hikâye kitabını yayımladı.Alman...
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Topluma olan hassasiyetini her zaman maksimum seviyede tutan Kayserigaz, “Dünya Kitap
Günü ve Kütüphaneler Haftası” münasebetiyle çocuklar için hazırladığı “Dolgi ve Arkadaşları
İş Başında” isimli hikâye kitabını yayımladı.
Alman Enerji şirketlerinden EWE A.G çatısı altında 2003 yılından bu yana Kayseri ilinin
güvenli ve düzenli gaz arzını sağlayan Kayserigaz, topluma karşı gösterdiği duyarlı
davranışlarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiği pek çok sosyal sorumluluk
projeleri ile güçlü imajını koruyan Kayserigaz, bu kez de geleceğin parlayan yıldızları
çocuklara kitap ikramında bulunuyor.
“Dolgi ve Arkadaşları İş Başında” olarak isimlendirilen hikâye kitabı, 2009 yılında
yayımlanan “Dolgi Doğalgazı Öğretiyor” isimli hikâyenin 2. versiyonu olarak çocukların
karşısına çıkıyor. Doğalgazın yararlarından, toplumsal hayatta yapılması ve yapılmaması
gereken davranışlara kadar birçok sosyal mesajı içeren hikâye, görsel çizimleri sayesinde de
çocukların kavrama gücünü hızlandırıyor. Tüm hakları Kayserigaz’a ait olan eser, kaliteli
baskısı, kolay anlaşılabilir dili ile çocukların beğenisini topluyor.
Kitabın hazırlanmasında büyük katkı gösteren Kayserigaz Kurumsal İletişim Birimi, konuyla
ilgili olarak ”Dünya Kitap ve Kütüphaneler Haftası” dolayısıyla kitapların önemine atıfta
bulunurken, çocuklar için böylesine bir faaliyette bulunmalarının kendileri için son derece
memnun edici olduğunu vurguluyor. İlk aşamada 5 bin adet olarak basılan kitap, çeşitli
faaliyetler aracılığıyla çocuklara sunuluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6894.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Kaymek'ten Klasik İslam Sanatları Sergisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) tarafından
Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde Klasik İslam Sanatları Sergisi açıldı. Sergide, hat, tezhip ve
ebru sanatlarına ait eserler yer alıyor.KAYMEK kursları arasında...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) tarafından
Hunat Hatun Kültür Merkezi'nde Klasik İslam Sanatları Sergisi açıldı. Sergide, hat, tezhip ve
ebru sanatlarına ait eserler yer alıyor.
KAYMEK kursları arasında yer alan hat, tezhip ve ebru gibi klasik İslam sanatlarına ait
kurslara devam eden kursiyerlerce hazırlanan sergide 29 eser yer aldı. Hunat Hatun Kültür
Merkezi'ndeki sergiyi Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü
Refik Tuzcuoğlu açtı. Açılışta konuşan Tuzcuoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Hunat
Hatun Kültür Merkezinde birçok kültürel etkinliğin altına imza attığını ve bu yönüyle Hunat
Hatun Kültür Merkezi'nin Kayseri'ye gelen ziyaretçilerin uğrak yerlerinden birisi olduğunu
söyledi. Tuzcuoğlu, Klasik İslam Sanatları sergisinden dolayı emeği geçen KAYMEK
hocaları ve kursiyerlerine de teşekkür etti.
BEF Genel Koordinatörü Tuzcuoğlu tarafından açılışı yapılan Klasik İslam Sanatları
Sergisi'nde hat, tezhip ve ebru sanatlarında yapılmış 29 eser yer alıyor. Sergi dört gün
boyunca gezilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6895.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Ab Müsteşarı Büyükşehir'de
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni
ziyaret etti. Müsteşar Francois Naucodie, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Serdar
Altuntuğ ile görüş alışverişinde bulundu.Avrupa Birliği-Türkiye...
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni
ziyaret etti. Müsteşar Francois Naucodie, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Serdar
Altuntuğ ile görüş alışverişinde bulundu.
Avrupa Birliği-Türkiye Gençlik Forumu'na katılmak üzere Kayseri'ye gelen Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Francois Naucodie, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nde Başkanvekili Serdar Altuntuğ tarafından karşılandı.
Ziyarette konuk müsteşara Kayseri hakkında bilgiler veren Başkanvekili Altuntuğ, Erciyes
Kış Turizm Merkezi ile Kayseri Mahallesi, Kale İçi Kültür Merkezi gibi kültürel projeler
hakkında detaylar sundu.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Naucodie da Kayseri'yi görmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve karşılıklı işbirliği içerisinde önemli çalışmalar
yapabileceklerine dikkat çekti.
Ziyaretin sonunda Başkanvekili Serdar Altuntuğ tarafından AB Müsteşarına Kültepe'deki
kazılardan çıkarılan tarihi eserlerden esinlenerek yapılan bir içecek kabı hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6896.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Kayseri'de Ki Gezi Parkı Olayları
Kayseri'de çıkan gezi parkı olayları sırasında olaylara karışan ve haklarında 4 aydan 3 yıla
kadar hapis cezası istenen 161 kişinin yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.8. Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde ki duruşmada, Kayseri'de ki...
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Kayseri'de çıkan gezi parkı olayları sırasında olaylara karışan ve haklarında 4 aydan 3 yıla
kadar hapis cezası istenen 161 kişinin yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.
8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ki duruşmada, Kayseri'de ki gezi parkı olayları sırasında
gözaltına alınanlar kişiler hazır bulundu. Dava, gezi parkı olaylarına katılanların ifadelerinin
alınması ile devam edildi. Davada, mahkeme başkanı ifadelerine başvurduğu kişilere,
'Olayları yönelten biri var mıydı?' sorusunu sordu. Olaylara karıştığı için yargılanan M.K.
verdiği ifadede, "Protestoyu sosyal medya üzerinden öğrendim. Türkiye genelinde böyle
eylemler vardı. Demokrat bir öğrenci olduğum için bu tür eylemlere katılıyorum" diye ifade
verdi.Bir başka sanık A.T. ise, "Alışveriş amaçlı gittim. Kalabalık bir grup vardı. Orada
arkadaşlarımı gördüm ve öylelikle eyleme katıldım ama hakaret içeren bir slogan atmadım"
diyerek ifadesini verdi. Gezi parkı olayları davası, mahkeme başkanı tarafından olayların
yaşandığı bölgelerde bulunan MOBESE kameralarının ve olayda görüntü alan haber
ajanslarının çektiği görüntülerin izlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6897.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Mazlumder 529 İdam Mahkumuna Sahip Çıktı
Mazlumder Kayseri şubesi Mısırda 529 kişiye verilen idam kararını protesto etti.Mazlumder
Kayseri Şubesinin Mısırda 529 kişiye verilen idam kararı protesto etti. Çok sayıda vatandaşın
katıldığı protestoda, basın açıklaması yapan Kayseri...
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Mazlumder Kayseri şubesi Mısırda 529 kişiye verilen idam kararını protesto etti.
Mazlumder Kayseri Şubesinin Mısırda 529 kişiye verilen idam kararı protesto etti. Çok sayıda
vatandaşın katıldığı protestoda, basın açıklaması yapan Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği
üyesi Sadi Özmen “Mısır’da darbe mahkemesi 3 Temmuz askeri darbesinin ardından sözde
hukuki 2 karara daha imza attı. Minya Ceza Mahkemesi, 529 darbe karşıtı eylemcinin 37’sini
idamını nihai olarak onaylarken 492 sanığın çoğununda cezasını müebbet hapse çevirdi. Aynı
mahkeme aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed
Bedii’nin de bulunduğu darbe karşıtı 683 kişi hakkında da idam kararı verdi. İnsanlığa ve
hukuka karşı bu kararı kınamak, Mısırlı mazlum kardeşlerimizin sesine ses katabilmek için
tüm vicdan sahiplerini harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.
Özmen “ Mısır’da yüzlerce kişinin hayatına son yerecek olan kararın birkaç ayda nasıl böyle
yargılama sürecine sokulduğu soru işaretleriyle doludur. Hukukun en temel prensiplerinden
olan ‘savunma hakkının bile kullanılmasına izin verilmeyen birkaç oturum ardından,
fütursuzca ve özensiz kararlar ortaya çıkmıştır. Her iki davada da bir kısmı tutuklu olan
sanıkların göstermelik bile olsa savunma hakkı verilmemiştir. Ülke dışına kaçmak zorunda
olan kimi göstericilerde savunmaları dahi alınmadan gıyabında idama mahkum olmuştur”
diye konuştu.
“ Darbe karşıtları dünyanın gözleri önünde camilerde katleden cunta, binlerce kişinin
öldürüldüğü bu katliamlardan sağ kurtulanları da böyle bir idam kararıyla cezalandırmıştır.
Karar, bu devlet terörüne karşı çıkanlara gözdağı vermektedir” diyen Özmen “ Mısır halkı ne
yazık ki tüm katliam, yaralama, yasa dışı baskı ve sindirmelere karşı yalnız bırakmıştır. Halkı
yalnız bırakmayıp birde cuntaya sahip çıkan batılı devletler ve bazı Arap ülkelerinin tutumu
cuntayı cesaretlendirmiştir. Son karar bu açıdan darbecilere verilen siyasi kredilerin
sonuçlarıdır” dedi.
Özmen son olarak “ En azından Türkiye’de bir ağacın kesilmesi ya da Twitter’ın
kapatılmasına gösterdiği sertlikte Mısır’daki idamlara eleştiri getirmesi beklenen Batılı
ülkeler, ikiyüzlü yaklaşımları ile yine sınıfta kalmıştır. Demokratik değerler üzerine inşa
edildiği iddiasındaki Batı, Mısır’da darbe olduğunda ses çıkarmadığı gibi, üstelik darbecilere
siyasi ve ekonomik kredi açmış, Müslümanlar söz konusu olduğunda demokratik değerlerin
çiğneyebileceğini göstermiştir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6898.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Ağırnas Halkı İle Halk Meclisi Melikgazi İle
Kucaklaştı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2014 gününden itibaren
Melikgazi ilçesine dahil olan Ağırnas Halkının bundan böyle şehircilik alanında ne hizmet ve
yatırım var ise hak ettiğinden fazlasını alacağını söyledi.Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2014 gününden itibaren
Melikgazi ilçesine dahil olan Ağırnas Halkının bundan böyle şehircilik alanında ne hizmet ve
yatırım var ise hak ettiğinden fazlasını alacağını söyledi.
Melikgazi Belediyesi Müdür ve şefleri ile Ağırnas Mahalle muhtarları ile Ağırnaslıların
katıldığını halk meclisinde önce tanışma sohbeti arkasından ise yatırım değerlendirilmesinin
yapıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç“Ağırnas 31 mart gününden itibaren
Melikgazi hizmet ve yatırım sorumluluk alanına dahil olmuştur. Ancak Melikgazi Hizmetleri
bu bölgeye daha önceden zaten gerçekleştiriliyordu. Ağırnas halkı ile bir halk meclisi yaparak
hem çalışanlarımız ile tanışmalarını hem de genel anlamda istek ve sorunlarını tespit etmek
istedik. Bu amaç ile yapılan halk meclisine daire müdürleri, şefler, Kaski, Otobüs işletmesi ve
elektrik şirket temsilcilerinde iştirak etiği bir toplantı düzenledik. Ağırnaslıların büyük ilgi
gösterdiği halk meclisinde herkes talebini ve sorunlarını dile getirdi. Bu talepler
değerlendirilmeye alındı. Ağırnaslılar bundan böyle hak ettikleri hizmet ve yatırımları
alacaktır. Kayseri de ne var ise Ağırnas’ta da bu yatırımlar olacaktır. Açık alan basketbol ve
spor sahları, açık alan fitnes aletleri, kapalı sosyal ve spor tesisleri, su kanalları, büyük ölçekli
parklar tüm bu hizmetler en kısa sürede yerine getirilecektir “ dedi.
Ağırnas Dünya Kültür v doğa bölgesidir…
Anadolu Kent mimari örneklerin yer aldığı, yer altı şehri ve doğal güzellikleri ile Ağırnas Bir
dünya şehridir, dolayısıyla bu Melikgazi ve Kayserimiz için bir fırsat olduğunu ifade eden
BaşkanDr. Memduh Büyükkılıç, Halk meclisinde not alanın taleplerin değerlendirilmesinin
birkaç ay sonra yapılacağını kaydetti.
BaşkanDr. Memduh Büyükkılıç, Nisan ayının ilk haftasında Ağırnas Bölgesinde 7000 ton
asfalt kullanarak tüm ana cadde ve sokakların asfaltlandığını dolayısı ile Melikgazili olmanın
farkını yaşamaya başladıklarını sözlerine ekledi.
Ağırnas Mahalle muhtarı Muharrem Uzun ise Melikgazi Belediyesince tüm yolların
asfaltlandığını, çocuk oyun gurubunun yerleştirildiğini ve çöp konteynırların dağıtımına
başlanıldığını belirterek, belediye yetkilileri ile irtibatlı olarak çalıştıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6899.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Kayseri’nin En Genç Kadın Muhtarından Başkan
Çelik’e Ziyaret
Son yapılan mahalli idareler seçiminde erkek rakiplerini geride bırakarak Seyrani Mahallesi
Muhtarlığına seçilen Gültan Özdemir Ak Parti ’den Kocasinan İlçesi Belediye Başkalığına
seçilen Mustafa Çelik’i ziyaret etti.Ziyaretten memnuniyet...
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Son yapılan mahalli idareler seçiminde erkek rakiplerini geride bırakarak Seyrani Mahallesi
Muhtarlığına seçilen Gültan Özdemir Ak Parti ’den Kocasinan İlçesi Belediye Başkalığına
seçilen Mustafa Çelik’i ziyaret etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kocasinan İlçesinin yeni Belediye Başkanı
Mustafa Çelik “ İlçemizin 117 mahallesi bulunmakta. Bu mahallelerimizin ihtiyaçlarını
biliyoruz. Sorunlarını tespit ettik. İlçemizde bulunan tüm mahallelerimizin muhtarlarının
sıkıntılarını çözme gayretinde olacağız. Bize nezaket ziyaretinde bulundukları için Seyrani
Mahallesi ve ilimizin en genç muhtarı , üstelikte hanım muhtarımız Sayın Gültan Özdemir’e
teşekkür ederiz. Her zaman mahallemizin yanında olacağız. Sorunları birlikte çözerek,
mahalle sakinlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmış olacağız .” dedi.
Başkan Çelik’i Kutlayan Seyrani mahallesi muhtarı Gültan Özdemir’de ziyaret ile ilgili
şunları söyledi:
“ Mahalle sakinlerimizin sorunlarını çözebilmek amacı ile aday olmuştum. Seçimlerde
mahalle sakinlerinin bana ve ekibime göstermiş oldukları teveccühe ve desteğe teşekkür
ediyorum. Sayın Kocasinan Belediye Başkanımıza , mahallemizin sıkıntılarını ilk ağızdan
duyurmak, sorunlarımızı paylaşmak amacı ile ziyaret de bulundum. Başkanımızın göstermiş
olduğu ilgiye ve vereceği desteğe şimdiden teşekkür ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6900.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Agü Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu:
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türkiye’nin 2023
hedeflerine ulaşabilmesinin, nitelikli insan gücünün sağlanmasıyla olabileceğini söyledi.AGÜ
tarafından Kayseri Fen Lisesi’nde 'Kariyer Günü' düzenlendi....
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türkiye’nin 2023
hedeflerine ulaşabilmesinin, nitelikli insan gücünün sağlanmasıyla olabileceğini söyledi.
AGÜ tarafından Kayseri Fen Lisesi’nde 'Kariyer Günü' düzenlendi. Kariyer Günü’nde Fen
Lisesi’nin son sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,
üniversite adayları öğrencilere kariyer planlamasına ilişkin ipuçları verdi. Türkiye’de iki
büyük eksikliğin altını çizen Sabuncuoğlu, bunlardan birincisinin bilim insanı sayısının azlığı,
ikincisinin de beyin göçü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ’de tersine beyin
göçünü sağlamak için çaba göstermekte olduklarını kaydetti. Öğrencilere, iş ve sanayi
dünyasının üniversitelerden beklentilerini anlatan Sabuncuoğlu, iş ve sanayi dünyasının
nitelikli insan gücü beklediğini ifade etti.
Sabuncuoğlu, ‘’Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun olan öğrenciler bile hemen
mezun olur olmaz işe başlayamıyorlar. Şirketlerin istediği mezunlar hemen yetişmiyor. Bugün
işe alınıp yarın işe başlayacak, iş yapacak insanları yetiştiremiyoruz’’ dedi. Öğrencilerin
sorularını yanıtlayan Sabuncuoğlu, şöyle devam etti:
"Öncelikle aktif öğrenme modellerinin hayata geçirilmesi gerekli. Çok okumalı ve projeler
üretmelisiniz. Bilimsel toplantılarda yer almalı ve imkanlarınızı olabildiğince kullanmalısınız.
Kendi özel yetenekleriniz doğrultusunda sevdiğiniz meslekleri araştırmalı, yol haritanızı ona
göre belirlemelisiniz. Sosyal anlamda da kendinizi geliştirerek dünya ile entegre
olabilmelisiniz. Dünya ile entegre olmanın tek yolu da yabancı dil bilmektir.’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6901.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Kto Heyeti, Ekonomi Bakanı Zeybekçi’yi Ziyaret
Etti
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi’yi makamında ziyaret etti.Zeybekçi’nin Ekonomi Bakanlığı’ndaki
makamında samimi bir havada geçen ziyarete, Kayseri Ticaret Odası Başkan...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi’yi makamında ziyaret etti.
Zeybekçi’nin Ekonomi Bakanlığı’ndaki makamında samimi bir havada geçen ziyarete,
Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer de eşlik etti.
Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası tarafından Kuzey Irak’ın Erbil kentinde kurulacak olan
ticaret ofisi başta olmak üzere Kayseri’nin üretim, sanayi ve ticaret hayatına ilişkin
görüşmelerde bulunuldu.
Kayseri Ticaret Odası tarafından hazırlık çalışmaları yapılan ve son aşamaya gelinen, Kuzey
Irak’ın Erbil kentinde kurulacak ticaret ofisine ilişkin bakanlık destekleri konusunda görüş
alışverişinin yapıldığı görüşmede, bakanlık yetkilileri tarafından izlenecek yol konusunda
notlar alındı. Başkan Hiçyılmaz ziyarette ayrıca, Kayseri’nin ekonomik alandaki geldiği
noktadan bahsetti ve Kayseri Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretin sonunda, Başkan Hiçyılmaz tarafından, Bakan Zeybekçi’ye Kayseri’yi simgeleyen
kümbet şeklindeki plaket hediye edildi.
KTO HEYETİ, MÜSTEŞAR ŞENEL İLE DE GÖRÜŞTÜ
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Başkan Yardımcısı
Ferhat Akmermer’den oluşan KTO heyeti daha sonra, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim
Şenel ile bir araya geldi. Müsteşar Şenel ile yapılan görüşmede de Kuzey Irak’ın Erbil
kentinde kurulacak olan ticaret ofisi konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alış
verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6902.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

200 Kilo Esrarla Yakalandılar
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan operasyonda 2 kişi 200 kilo esrar ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan operasyonda 2 kişi 200 kilo esrar ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda yaptığı çalışmalarda bir
otomobilin durdurulduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramalarda yaklaşık 200 kilo esrar
maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili olarak M.B. ve D.S.'nin gözaltına alındığı, haklarında soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6903.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Vali Orhan Düzgün’ün 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma
Günü Mesajı
Vali Orhan Düzgün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali
Orhan Düzgün, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışan kesimlerin hak taleplerini dile
getirdiği bir platform olarak toplum hayatında önemli bir yer...
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Vali Orhan Düzgün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Orhan Düzgün, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışan kesimlerin hak taleplerini
dile getirdiği bir platform olarak toplum hayatında önemli bir yer edinmiştir" ifadesinde
bulunduğu mesajına şu şekilde devam etti:
"Dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan
ve tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri konumundaki 1 Mayıs Emek ve

Dayanışma Günü, çalışma hayatıyla ilgili sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde
çözüme kavuşacağı sembol günlerin en önemlisidir.
En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de
bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin
hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültüre sahibiz. Bu kültürün
gelecek nesillere taşınması adına, 1 Mayıs çok büyük anlam ifade etmektedir.
Çalışan vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü’nü, huzur içinde, coşkuyla, bir bayram havasında kutlamasının aynı
zamanda toplumsal barışa da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.
1 Mayıs’ın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi dileğiyle; Ülkemizin gelişmesine ve
kalkınmasına büyük emek veren çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü
kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6904.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

İtfaiye Ve Sağlık'tan İşbirliği
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 112 Acil Servis ekiplerine Yangın Güvenlik Eğitimi
verdi. 5-6 Mayıs tarihlerinde ise İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri İtfaiye personeline İlk Yardım
Eğitimi verecek.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 112 Acil Servis ekiplerine Yangın Güvenlik Eğitimi
verdi. 5-6 Mayıs tarihlerinde ise İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri İtfaiye personeline İlk Yardım
Eğitimi verecek.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen ve 6 gün
süren teorik ve uygulamalı eğitime 300 sağlık personeli katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde verilen Yangın Güvenlik Eğitimine
sahada ve komutada çalışan 112 ekipleri iştirak etti.İnsanların hayatları boyunca herhangi bir
şekilde yangınla karşılaşabileceklerini belirten İtfaiye Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Yasin
Öz, yangına ilk müdahale konusunda bilgi sahibi olunmasının can ve mal güvenliği açısından
büyük önem arzettiğini söyledi.Yanlış müdahalenin yangının daha da büyümesine ve
zararların artmasına neden olabileceğini ifade eden Öz, her yıl yaşanan yangınlarda binlerce
insanın hayatını kaybettiğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin hayati önem taşıdığını kaydetti.
İTFAİYE PERSONELİ'NE DE İLK YARDIM EĞİTİMİ
Öte yandan karşılıklı işbirliğini içeren program kapsamında 5-6 Mayıs tarihlerinde de itfaiye
personeline İlk Yardım Eğitimi verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6905.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Regaip Kandiliniz Kutlu Olsun
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Regaip Kandili ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada ‘ Bütün İslam aleminin mübarek Regaip Kandillerini kutlar , hayırlara vesile
olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim ‘ dedi.Sosyal...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Regaip Kandili ile ilgili olarak yaptığı
açıklamada ‘ Bütün İslam aleminin mübarek Regaip Kandillerini kutlar , hayırlara vesile
olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim ‘ dedi.
Sosyal davranışlarında ahlak ve fazilet ilkeleri…
Üç ayların ve kandillerin Müslümanların nazarında müstesna bir yeri bulunduğunu hatırlatan
Dr. Memduh Büyükkılıç, insan hırsında kazanma ve rekabet gücünü hep körüklediğini
bununda bireylerin kazanma uğruna her şeyi mubah görmelerine neden olduğunu sonuçta
bireylerin toplumdaki ilişkilerinde sosyal davranışlarında ahlak ve fazilet ilkelerinin
unutulduğunu söyledi.
Değerlendirmemiz ve nefis muhasebesi yapmamız için…
Mübarek gün ve gecelerin insanın kendisini yargılamasına ve sorgulamasına neden olduğunu
bunun için bu anlamlı günlerin bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
kandillerin münasebetlerimizi değerlendirmemiz ve nefis muhasebesi yapmamız için son
derece değerli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6906.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Uçurtma Ve Bahar Şenliği Uçurtma Yarışmasına Ve
Eğlenceye Davet
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince
‘Gökyüzü Rengarenk’ adı altında uçurtma şenliği düzenlendiğini söyledi.Yarışmalar, ödüllü
oyunlar, palyaço ve animasyon gösterisiUçurtma Şenliğinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince
‘Gökyüzü Rengarenk’ adı altında uçurtma şenliği düzenlendiğini söyledi.Yarışmalar, ödüllü
oyunlar, palyaço ve animasyon gösterisi
Uçurtma Şenliğinde Yarışmalar, Ödüllü Oyunlar, Palyaço gösterisi, hediyeler, animasyon
gösterisi gibi etkinliklerin yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç ” Bahar ayı
geldi. Çocukların bu bahar havasında hem eğlenecekleri, hem yeteneklerini gösterebilecekleri
hem de birbirleriyle kaynaşabilecekleri bir etkinliği gerçekleştireceğiz. Çocuk Meclisince
organize edilen uçurtma yarışı 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü yapılacak olup, tüm uçurtma
severleri yarışmaya bekliyoruz. Ayrıca uçurtması olmayan çocuklara verilmek üzere 1000
adet uçurtma alındı. Uçurtma şenliğine iştirak eden misafirlere ekmek arası kıyma kavurması
ve ayran ikram edilecektir“ dedi.yüz boyama, çuval yarışması, yoğurt yeme yarışması,
çeşitli eğlenceler ve ödüllü yarışmalarUçurtma Yarışması ile birlikte yüz boyama, çuval
yarışması, yoğurt yeme yarışması, çeşitli eğlenceler, ödüllü yarışmalar düzenleneceğini ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Bahar Şenliği ve Uçurtma Yarışmasının 3 Mayıs 2014
Cumartesi günü saat 10.00 ‘ de Gesi Mesire alanında yapılacağını kaydetti.
Yarışma da dereceye girenlere özel ödüller
Başkan Memduh Büyükkılıç, Yarışmada her kategoride birinci olanlara sürpriz hediyeler
verileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6907.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

Mhp İl Başkanı Mete Eke’nin Regaib Kandili
Kutlama Mesajı
MHP İl Başkanı Mete Eke, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mete Eke kandil
mesajında şu ifadelere yer verdi:"Rahmeti, Bereketi ve Mağfireti ile Türk İslam Âlemini
kuşatan, sevginin kardeşliğin birlik ve beraberliğin vücut bulmasına...
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MHP İl Başkanı Mete Eke, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mete Eke kandil mesajında şu ifadelere yer verdi:"Rahmeti, Bereketi ve Mağfireti ile Türk
İslam Âlemini kuşatan, sevginin kardeşliğin birlik ve beraberliğin vücut bulmasına vesile olan
üç aylarla beraber bu gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili, Türk İslam Âlemi tarafından
mübarek ve anlamlı bir gece oluşu sebebi ile her yıl olduğu gibi bu yılda coşku, sevinç ve
hoşgörü içerisinde kutlanacaktır.Komşularımızın ve İslam Âleminin içine düşmüş olduğu
bunalımların, vahşetin, ızdırabın ve kötü günlerin bu gece vesilesi ile ortadan kalkması en
önemli dileğimizdir. Yüce dinimizin her vecibesi bütün insanlığı kucaklamak onları Allah’ın
yarattığı, eşrefül mahlûkat olarak görmek ve Müslüman, Müslüman’ın kardeşi ölçüsünden
hareket ederek Sevginin ve Muhabbetin kabul görmesini sağlamak herkesin başlıca görevi
olmalıdır.Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandilini Tebrik ediyor, Başta Kayseri Halkımız

olmak üzere Türk İslam Âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan
niyaz ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6908.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

İlk Ermenice ders kitabını, ERÜ yayınladı
Türkiye'de ilk kez Doğu Ermenicesinin öğretilmesi amacıyla Kayseri’de bir kitap yayınlandı.
Kitabı hazırlayan Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev,
Türk ve Ermeni arşivlerinin açılması durumunda her iki toplum tarafından anlaşılabilir olması
ve daha iyi değerlendirilebilmesi açısından hazırlanan kitabın büyük önem taşıdığına dikkat
çekti.
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Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev tarafından hazırlanan, 'Ermenice Dersler-Kendi
Kendine Ermenice Öğrenenler İçin' adlı kitap, Doğu Ermenicesinin öğretilmesi için
yayımlanan ilk kitap olma özelliği yanında, kendi kendine Ermenice öğrenmek isteyenler için
özel olarak hazırlanmış rehber kitap özelliği de taşıyor. Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda misafir öğretim üyesi olarak görev
yapan Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı
Mehdiyev, kitabın son yıllarda sürekli olarak gündemde kalan Türk-Ermeni ilişkilerinin
anlaşılabilmesi yanında, Türk ve Ermeni arşivlerinin açılması sonrasında her iki toplum
tarafından anlaşılabilir olması ve daha iyi değerlendirilebilmesi açısından büyük önem
taşıdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Mehdiyev, kitabın aynı zamanda Ermenice öğrenmek
isteyenler için de bir el kitabı olma özelliği taşıdığını kaydetti. Doç. Dr. Mehdiyev, son
yıllarda, öğrencilerin üniversitelerin Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümlerine büyük ilgi
gösterdiklerini belirterek kitapla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Ermenice Dersler-Kendi
Kendine Ermenice Öğrenenler İçin kitabında, öncelikle Ermeni Dili'nin özellikleri ve Ermeni
Dili'nin geçirdiği süreçler anlatılmakta, kitabın ilk bölümünde Ermeni Alfabesi ile ilgili
bilgiler yer almaktadır. Bilindiği üzere, Ermeni Alfabesi 405 yılında Mesrop Mastost
tarafından oluşturulmuş, ilk önce 36 harften oluşan ermeni alfabesine, daha sonra 3 harf
eklenerek harf sayısı 39'a çıkarılmıştır. Kitapta, Ermenice'nin ses sistemi, cümle yapısı ve
morfolojisi ile ilgili derslerin sayısı 16'dır. Kitabın son bölümünde, Ermeni Edebiyatı'ndan
derlenmeler verilmiştir. 2013 yılı sonlarında Erciyes Üniversitesi Yayınları arasında basılan
kitap, şu anda Türkiye'de ders kitabı olarak okutulan tek kitaptır."
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6909.html
Erişim Tarihi: 02.05.2014

