KAYSERİ HABER ARŞİVİ
28.03.2016–31.03.2016
OSB’nin değeri 3 kat arttı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; 14.
Olağan Mali Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara yanıt vererek,
“Organize Sanayi Bölgesi’nin 1 milyar 900 milyon TL’lik değerini 5 milyar 700 milyon
yaptık. Hedefimiz 2023’te 7 milyar dolara koşmaktır” dedi.

28 Mart 2016 Pazartesi 09:48

Gerçekleştirilen genel kurula, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Vali Orhan Düzgün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYSO Başkanı Mustafa
Boydak ile sanayiciler katıldı.
İddialara yanıt verdi
Genel Kurul’da söz alan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, geçtiğimiz
günlerde bir takım iddialar ortaya atan sanayici Mustafa Özgür Kılıçarslan’a cevap vererek,
kendilerinden önce eski yönetimin eleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Nursaçan; iddia edilen 40 milyon TL azalmanın olmadığını, tam aksine şuanki hazır değerler
toplamının 97 milyon 170 bin 300 TL olduğunu söyledi.
“Teslim aldığımız güne göre yapılan 68 milyonluk yatırım ve harcamalara rağmen,
kaynaklarımızı verimli kullandığımız için bugün 5 milyon TL fazla vermekteyiz” diyen
Nursaçan, “OSB’de mevcut personel sayısının abartıldığı iddia edilmektedir. Göreve
geldiğimizde 128 personel vardı. Ancak itfaiye birimimizin güçlendirilmesi neticesinde 10
personel takviyesi, taşeron bünyesinde çalışan ve zaten maaş, prim vb. tüm giderleri OSB
tarafından karşılanmakta olan 9 personel kadromuza dahil edilmiştir. Sanayicimize daha
kaliteli hizmet verebilmek için yeni oluşturulan Beyaz Masa birimine 3, Makine İkmal
birimimize 8, Fen İşler birimimize de 6 olmak üzere nitelikli personel alımına gidilmiştir”
şeklinde konuştu.
“2023’te ihracatta 7 milyar hedefliyoruz”
Göreve geldiklerinde Organize Sanayi Bölgesi’nin değerinin 1 milyar 900 milyon TL
olduğunu dile getiren Nursaçan, şu anki değerinin ise 5 milyar 700 milyon olduğunu söyledi.
Hedeflerinin ihracatta 7 milyar dolar olduğunu ifade eden Nursaçan; “Şunu da söylemenizi
isterdim. Madem sanayicimizi o kadar seviyorsunuz; biz göreve geldiğimizde Organize
Sanayi Bölgesi’nin değeri 1 milyar 900 milyon idi. Biz göreve geldikten sonra ne oldu biliyor
musunuz? Bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin değeri 5 milyar 700 milyon TL oldu.
Ben OSB olarak 67 milyon TL yatırım yapmışım, sizi insafa davet ediyorum. İtfaiye teşkilatı
ihtiyacı karşılayamaz halde idi. Ekibi olmayan, aleti olmayan bir sistem hakimdi. Şu anda
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne günde 22 bin adet araç giriyor, hangi saatte, hangi araç

girdi çıktı izlenmekte. Niye bunlara bakıp incelemiyorsunuz. Eski camimiz akıyordu,
sıkıntıları vardı, biz geldik ve olması gereken hale getirdik. Bizim hedefimiz Devletimizin
koymuş olduğu 2023 hedeflerinde ihracatta 7 milyar dolara koşmaktır. Siz kitapçığa bakarken
aynı zamanda bizim web sayfamıza girseydiniz 13. Yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu
döneminde Pınarbaşı’nın Yabanlu Pazarı’nın Pazarören’de kurulduğunu, 13. yüzyılda
uluslararası fuarının nasıl yapıldığını görürdünüz. Adı çıkmış ‘Kayserili işini bilir’ diye.
Kayserili kendi işini çok iyi bilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Konya’nın, Gaziantep’in,
Adana’nın ihracatının altındayız” diye konuştu.
Ucuz elektrik müjdesi
Başkan Tahir Nursaçan, yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, “Sanayicimiz 01
Nisan 2016’dan itibaren enerjiyi yüzde 12.75 daha ucuz kullanacak” dedi.
Ardından,19 maddeden ibaret Genel Kurul maddeleri üzerinde değerlendirmeler yapılarak
maddeler oylandı ve kabul edildi.
Elitaş: Türkiye 6 yılda 5,1 büyümeyi gerçekleştirdi
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise genel kurulda yaptığı konuşmada Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi’nin kurulduğundan günümüze gelene kadar kendisini geliştirerek, parselde
Türkiye’nin en büyük Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi.
Elitaş, “Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun yıllar önce müteşebbis üyesi
olarak görev yaptığım, katılımcı olarak bulunduğum Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye
ekonomisine katkı sağlayan birisi olarak ve bugün Kayseri’nin gelişmesinde, Türkiye’nin
gelişmesinde büyük katkı sağlayan sanayici olmanın zevkini, gururunu yaşayarak siz değerli
sanayicilerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk yaşıyorum. İlk defa bugün geçmişe doğru
baktığımızda 1970’lerin ikinci yarısından itibaren kurulan bir Organize Sanayi Bölgesi. O
günden bu tarafa geldikçe Türkiye’de örnek olarak gösterilen bir sanayi bölgesi. 1980’lerin ilk
yarısından itibaren yeni yeni atak yapmaya başlayan ama 1983 yılında ilk defa temelini
attığımız Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde 6. fabrikayı açtık. Bizden önce açılan
fabrikalar faaliyetteydi, biz de 6. fabrika olarak temel atmıştık. O günden sonra gelen süre
içerisinde 2002-2003 yılına kadar Organize Sanayi Bölgesi’nde hibeler kazandı. Ne zaman ki
2002’de Türkiye’ye huzur ve istikrar geldi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi de kendine
geldi. 2004 yılından itibaren ki tarihe geçmiş aynı anda 141 temel atmanın başarısını ortaya
koyduk” şeklinde konuştu.
Ekonomi Bakanlığı olarak sanayiciye teşvikler verildiğini ve sanayicilerin bunu
değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Elitaş şunları söyledi:
“Ekonomi Bakanlığı olarak sanayinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, sanayicinin
heyecanını harekete geçirmek için kurulmuş bir bakanlığız. Ekonomi Bakanlığı’nın vermiş
olduğu önemli teşvikler var. Ekonomi Bakanlığı olarak hem yatırım, hem ihracat konusunda
bazı eksikliklerin var olduğunu gördük. Onun üzerine odalar birliği başkanımızla aldığımız
karar gereğince en yakın zamanda tüm Türkiye’deki sanayileşme yolunda ilerleyen illerimizle
Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı işleri konusunda aydınlatıcı fikirler vermek üzere
sanayicilerimizle yaptığımız toplantıda Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı toplantılarla sizlerle
paylaşacaklar. Bu imkanlarla da en iyi şekilde faydalanacaksınız diye düşünüyorum.
Faydalanmamız gerekiyor, çünkü Türkiye’nin üretmeye, büyümeye ihtiyacı var. 2008 küresel
krizin başladığında dünya ekonomisinin nereye gideceği endişesi varken Türkiye teğet geçti
hamdolsun.

En yakın komşumuz Yunanistan, İtalya, İspanya gibi Avrupa’nın en büyük yerlerinde kriz
devam ederken Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. 6 yıldır 5,1 büyümeyi
gerçekleştirmiş Türkiye ekonomisi ile karşı karşıyayız. Gayretlerimiz devam ediyor.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16858.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Lozan söylentileri, şehir efsanesi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sakin, Lozan
Antlaşması’nın 2023 yılında sona erdiği söylentilerini, ‘şehir efsanesi’ olarak niteledi.
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ERÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Serdar Sakin, Lozan Antlaşması’nın, gizli maddeleri olduğu ve 2023 yılında
sona ereceğine dair söylentileri yalanladı. “Bu söylentiler tamamen, şehir efsanesinden ibaret,
yalan-yanlış, uydurma söylentiler ve haberler.” diyen Doç. Dr. Serdar Sakin, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Delinin biri bir kuyuya taş atmış…”
“Delinin biri bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Bunu kim söyledi, kim uydurdu,
siyaseten farklı birileri mi bunu yaptı, başka çevreler mi ortaya attı bilemiyoruz. Ama sıkıntılı
bir durum. Toplum nezdinde dikkate alınan bir spekülasyon olduğunu üzülerek görüyoruz.”
Lozan’da herhangi bir gizli madde olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Serdar Sakin, 143
maddeden oluşan Antlaşmanın tamamının Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinden
okunabileceğini söyledi. Antlaşmanın orijinal metninin Fransızca olduğunu da belirten Doç.
Dr. Serdar Sakin, “Lozan toplamda 143 maddeden ibaret bir anlaşma metnidir. Herhangi bir
gizli, ek, bilmediğimiz maddeleri yoktur. Açıp rahatlıkla orijinal metnini bulabilirsiniz.
Üstelik orijinal metni Fransızca’dır. Orijinal Fransızca metni günümüzde Paris’te Dışişleri
Bakanlığı’nda bulunmaktadır. Neden Paris’te derseniz, o dönemin resmi dili Fransızca’dır.
Ama Türkçe metnini de, ‘düstur’ dediğimiz kanunnamelerin yazıldığı kitapta bulabiliyoruz.
Bu düstur da Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinde bulunmaktadır” diye konuştu.
“Boğazlar meselesi ve sınırlar konularında Lozan geçerli değil”
Bunun yanı sıra, Lozan’ın her maddesinin günümüzde geçerli olmadığına da değinen Doç. Dr.
Serdar Sakin, Lozan Antlaşması ile ilgili olarak, ‘Boğazlar Meselesi’, ‘sınırlar’ ve ‘halifelik’
konularına dair spekülasyonları şöyle değerlendirdi:
“Boğazlar Meselesi ile ilgili, Lozan, günümüzde geçerli değildir zaten. Çünkü, Lozan’daki
maddeye göre, Boğazlar için uluslararası bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.
Boğazların yönetilmesi için uluslararası bir komisyon kurulmuştur, Türkiye’de, o
komisyondaki ülkelerden biridir. İşte bu bağlılık, 1936’da değişmiştir. Yani günümüzde,
1936’da imzaladığımız Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre, geçiş hakkını ya da statüsünü

gerçekleştirebiliyoruz. Sınırlar meselesine gelince; örneğin Suriye sınırı o dönemde,
Fransızların egemenliği altındaydı. Dolayısıyla Suriye ile aramızda kabul ettiğimiz sınırlar,
Fransa ile 1921 yılında imzaladığımız, Ankara İtilafnamesi doğrultusunda geçerli olan
sınırlardır. Yani Lozan’da biz, Ankara İtilafnamesi sınırlarını kabul ettik. Yine, günümüzde
Güney sınırları, yani Suriye ile olan sınırlarımız Lozan’a tabi değildir. Çünkü 1939 yılında,
Hatay’ı Türkiye sınırlarına dahil etmek suretiyle biz o sınırları tekrar değiştirmişiz. Yine Irak
sınırımızı da Lozan’a göre gerçekleştiremedik, sonrasına bıraktık. Lozan sonrasında 1926
yılında Türkiye ile İngiltere’nin imzaladığı Ankara Anlaşması’nda Irak sınırı belirlenmiş oldu.
Lozan nere, halifelik nere
“Spekülasyonlardan biri de, Lozan’da güya, halifelik kaldırılıyormuş gibi bir söylenti var. Bu
da doğru değildir, biz Lozan’a bağlı ya da Lozan’dan güç alarak halifeliği kaldırmış değiliz.
Lozan’ın yürürlüğe girdiği tarih Ağustos 1924’tür. Bütün taraf devletlerin meclisleri
onayladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Ama halifelik Mart 1924’te, Lozan yürürlüğe
girmeden yaklaşık 6 ay önceye denk gelmiştir. Dolayısıyla Lozan’dan güç alarak halifeliğin
kaldırıldığı şeklindeki söylentiler de yanlıştır.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16859.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Akay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yozgat ziyaretinde görüşen Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Lisanslı depo çalışmaları
hakkında bilgilendirerek toplu açılışa davet etti.
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Akay; "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bozok Üniversitesine
teşriflerinde karşılayarak lisanslı depo çalışmalarımız hakkında bilgi arz edip, inşaatların
bitiminde yapacağımız toplu açılış törenine teşrif etmeleri için davet ettik" dedi.
Akay ayrıca lisanslı depo çalışmaları ile ilgili olarak, "Boğazlıyan, Develi ve Şarkışla'da
yükselen bu dev tesisler inşallah Temmuz ayında Türk çiftçisinin hizmetine girecek ve
ürününe değer katacaktır. Böylece Kayseri Şeker, şeker pancarı dışında da tarım sektörüne
önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.
Kayseri Şeker, 2016 yılı yatırımları kapsamında Yozgat Boğazlıyan’da 40 bin ton kapasiteli
20 adet, Sivas Şarkışla’da 20 bin ton kapasiteli 16 adet ve Kayseri Develi’de 20 bin ton
kapasiteli 16 adet olmak üzere toplamda 52 adet Lisanslı Depoların çalışmalarına devam
ediyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16860.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

"Bütün terör örgütleri aynı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin alfabedeki tüm harfleri
tüketircesine sürekli farklı isimlerle dünyayı aldatmaya çalıştıklarını belirterek, hangi harfi,
hangi kısaltmayı kullanırsa kullansın hepsinin aynı olduğunu söyledi.
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Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine verilen Fahri Doktora Unvanı
Takdim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, Bozok
Üniversitesi yönetimine kendisine bu fahri doktora unvanına layık gördükleri için özellikle
teşekkür etti. 1 Mart 2006 tarihin Bozok Üniversitesi ile ilgili attıkları tarihi adımı hatırlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben bu vesileyle bu kuruluşta emeği geçen gerek Cemil Çiçek
Bey'e, gerek Bekir Bey'e, gerek o dönemdeki milletvekili arkadaşlarımıza huzurunuzda çok
çok teşekkür ediyorum. Bozok Üniversitemizin kuruluşunun Başbakanlığımın dönemine
isabet etmesinden dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Nereden başladık,
nereye geldik. Üniversiteleri lüzumsuz addedenlere şu anda 13 bini aşkın öğrencisiyle bu
üniversitemiz aslında çok iyi bir cevaptır” dedi.
“Üniversitelerin molotoflarla, camlarını indiriyorlar”
Bugün Türkiye’de 193 üniversitenin bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu
yola 76 üniversite ile çıktık. Ülkemizin üçte birinde vardık. Bizim asıl hedefimiz Muş'taki,
Hakkari'deki bir genç üniversiteye girmek isterse nasıl girecek. Ailesinin mali imkanları
yeterli mi? İstanbul'a, Ankara'ya nasıl gelecek? Orada kalma imkanları var mı? Şimdi artık
Hakkari'deki öğrenci benim şehrimde üniversitem var diyor. Biz üniversiteyi inşa ederken
bölücü terör örgütünün mensupları o ayrımcılar, ayrılıkçılar, bu güzelim üniversitelerimizi
molotoflarla, taşlarla, sopalarla cam çerçeve indirdiler. Selahaddin Eyyubi havalimanı yaptık
Hakkari'ye. Havan toplarıyla bu havalimanını vurdular. Dört tane müteahhit değişti.
Havalimanını Hakkari'ye kuruyorsun, İstanbul'la Hakkari arasını 1 saat 40 dakikaya
indiriyorsun. Ama bunlarda medeniyet insanlık anlayışı yok ki. Müteahhitleri kaçırdılar. Biz
buna rağmen Hakkari'de Selahaddin Eyyubi havaalanını bitirdik. Çünkü bizim bir derdimiz
vardı. Ben Tayyip Erdoğan olarak ülkemin dört bir yanına bir insan olarak gitmeyi arzu
ediyorsam, Hakkarili bir kardeşim de ülkenin dört bir yanına rahatlıkla gitme imkanına sahip
olmalıdır. İnsana insan olarak değer vermek budur. “Atalarımız ‘vakit nakittir’ demiş ya.
Vakti nakde çevirmek buradan geçiyor. Geçmişte Hakkari'den otobüse bindiğinizde İstanbul'a
iki günde varılıyordu. Şimdi 1 saat 40 dakikada varıyorsun. Nakde dönüştürmek bu artık
modern dünyanın, medeni olmanın imkanlarından istifade edebilmenin yolu buradan geçiyor”
dedi.
Türkiye'de 25 havalimanı varken şu anda 57 havalimanının olduğunu belirten Erdoğan,
“Buralara bir azimle, gayretle geldik. Bütün bu adımlar atılırken de 76 üniversite bu ülkeye
yetmez dedik, 81 ilimizin her birine en az bir üniversite yapacağız dedik ve 193 üniversiteyi
81 vilayetimize yaptık. Bu tabi aynı zamanda inancın işi. Gençler, başarının altyapısında
inanmak, çalışmak, araştırmak, uygulamak var. Ondan sonra takip, takip, takip. Neticeye
böyle ulaşırsınız. Şu anda 193 üniversitemiz arasında bilimsel bir rekabetin yaşanıyor olması
ülkemiz için bir kazançtır. Bu yarışta Bozok Üniversitesi'nin hiç de küçümsenemeyecek bir

aşamada olduğunu biliyorum ama hocam daha fazlasını bekliyorum” diye konuştu.
Türkiye'yi hedeflerinden koparmak istiyorlar
Türkiye’nin çok yoğun bir terör saldırısı altında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Terör eylemlerinin sadece bölgenin dinamikleriyle ilgili olmadığını aynı zamanda küresel
güç mücadelesinin yansımalarını da içinde barındırdığını biliyoruz. Bugün Şefaatli ilçemizde
bir şehidimizi daha toprağa verdik. Yozgat 10 şehit verdi. Bin yıldır kesintisiz süren bir
mücadeleden söz ediyoruz. Kuru toprağa vatan diyemezsiniz. Tabuta bir arsa vardır bir de
arazi vardır. Bir toprağın vatan olması için onun şehit kanıyla sulanması lazım. Bizim
bayrağımızın renginin kırmızı olması da tesadüf değildir. Rengini şehitlerin kanından almıştır.
Ülkemizi ve milletimizi hedef alan saldırıların bu derece artması Türkiye'yi hedeflerinden
kopartıp, yeniden kendi içine kapatma amacına yöneliktir. 13 sene önce Türkiye'nin milli
geliri 230 milyar dolar civarındaydı şu anda 700 milyar doların üstündeyiz. Hamdolsun şu
anda kişi başına milli gelire bakarsak 10 bin dolar gibi bir rakamı yakalamışız. Ama bu
Türkiye'ye yakışmıyor. Bu millet daha da üste bu rakamı taşır. Planlarımızı, programlarımızı
adım adım uygulamaya devam edeceğiz. Bizim 2023 hedefimiz dünyanın ilk 10
ekonomisinden biri haline geleceğiz. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına milli gelire
de 25 bin dolara çıkartacağız dedik. Savunma sanayimizde dışa bağımlılıktan kurtulacağız
dedik. Kendi uçağımızı üretebilen bir ülke olacağız. İhracatımızı 500 milyar dolara
çıkartacağız. Bozok Üniversite rektörümüz gözünü uzaya dikmiş vaziyette. Aynı şekilde
savunma sanayinin Ankara'yı üs merkezi haline getirme çalışmamız var. Cari açığı kapatma
hedefimiz var. İşsizliği tek haneli rakama indirme hedefimiz var. Yoksulluğu azaltma
hedefimiz var. İstanbul'u en önemli bölgesel ve küresel bir merkez haline getireceğiz. Olmaz
böyle şey dedikleri tüm projeler gerçekleşiyor. İşte Marmaray Projesi. Boğazın altında
Marmaray geçiyor. 2,5 yılda yaklaşık 125 milyon yolcu taşıyor Marmaray. Hiçbir zaman bir
aksama olmadı” diye konuştu.
“26 Ağustos'tan önce köprünün açılışını yapmak istiyoruz”
“Şimdi hamdolsun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bitirdik. Hedefimiz 26 Ağustos'tan önce
köprünün açılışını yapmak” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
“Bunlar sıradan olaylar değil. Kanal İstanbul'la birileri dalga geçti. İnandık, çalıştık, sağolsun
Ulaştırma Bakanımla beraber buna kafa yorduk. Gittik, geldik güzergah takibi yaptık. Biz
bunu yapar mıyız, yaparız. Şu anda inşallah çalışmalar başlıyor, kısa bir zaman sonra ihalesi
yapılır. Karadeniz'i Marmaray'a bağlamak suretiyle biter. Bu proje aynı zamanda siyasi bir
projedir. Sadece gelir amaçlı bir proje değil. Türk milleti bu projeyle bir tarih yazacak.
Dedemiz Fatih kadırgaları karadan yürüttü, biz de Marmaray'ı denizin altından yürüttük. Bir
de bu yıl Avrasya Tüneli'ni açıyoruz. Avrasya Tüneli'nden herkes aracıyla geçecek denizin
altından. Bu aşılmakta zorlanan İstanbul trafiğini aşmak için yapıyoruz. Atalarımız hazıra dağ
dayanmaz der. Siz milli bütçeden bunları yapacağım dersen çoğu zaman yapamazsın. Aslolan
siz bütçe oluşturabiliyor musunuz, çeşitlendirebiliyor musunuz? Acaba bu dev projeleri
gerçekleştirebiliyor musunuz? İşte biz bunu yaptık. Bunu yaparken bazı arkadaşlarımız,
dostlarımız 'olmaz' dediler ama biz yaptık. Havalimanların çoğu devletin kasasından bir kuruş
çıkmadan yapılan projelerdir. Yavuz Sultan Selim projesinde bizim cebimizden çıkmadı.
Yeni enerji, ulaşım, haberleşme projelerini süratle hayata geçirerek Türkiye'yi çok güçlü bir
altyapıyı oluşturacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı için tam 100 ayrı hedefi hayata
geçireceğiz. Terör örgütlerinin sokaklara, evlere döşedikleri bombalar bu vizyonumuzu da
hedef alıyor. Ankara'da, İstanbul'da patlayan bombalar oradaki masum insanlarla birlikte bu
hedeflerimize de zarar vermeye yöneliktir. Türkiye'nin bu kadar dayanaklı, basiretli,
soğukkanlı olacağını bunlar hesaba katamadılar. Onun için bugün işler farklı istikamette
gelişti.”
“Biz Ensar’ız”

Türkiye’ye gelen 3 milyon göçmen için kimseden para istemediklerini ifade eden Erdoğan,
“Biz kimseden para istedik mi? Hayır, tam aksine kapılarımızı açtık. Bir taraftan çadır
kentleri, bir taraftan konteynerler oluşturduk. Niye, gücümüz ve güvenimiz vardı. Bugün de
var gücümüz, güvenimiz. Biz göreve gelmeden önce 2002'nin sonunda veren el değildik, alan
eldik. Ama şimdi veren el konumundayız. Veren el alan elden hayırlıdır, bunu biliyoruz.
Dünyada dönor ülkeler arasında üçüncü ülkesiyiz. Bir Amerika, iki İngiltere, üç biziz. Eğer
milli gelire göre hesaplarsak birinci ülkeyiz. Onların cebinde bir şeyler var ama çıkmıyor. Şu
anda yılda 3 milyar avro vereceğiz vs. diyorlar. İnşallah verirler. Verseler de vermeseler de
biz ensarız, onlar şu anda muhacir, gereğini yaparız” dedi.
“Terör örgütünün ismi ne olursa olsun hepsi aynı”
Terör örgütü şehit ettiği asker, polis, korucu, sivil vatandaşları hedef aldığına değinen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saldırılar bizim canımızı yakıyor. Ama emin olun, güvendikleri
dağdan birer birer devrilmeye ve arkalarından ç başladı. Yaşanan her hadise terörün yüzünü
uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösteriyor. Buradan onlara sesleniyorum; bölücü terör
örgütü alfabedeki tüm harfleri tüketircesine sürekli farklı isimlerle dünyayı aldatmaya
çalışıyor. Hangi kısaltmayı kullanırsa kullansın hepsi aynı. İster PKK, ister KCK, YPG, TAK,
DHKP/C olsun ne olursa olsun. DAİŞ, El Kaide, Eşşebab, Boko Haram bunların hepsi
insanlık düşmanı, demokrasi düşmanı, özgürlük düşmanı yapılardır, bunu böyle bilin.
Bunların dini, vatanı, ırkı, milleti yoktur. Günahsız bir insana silah doğrultuyorsanız sizin
insanlıktan nasibiniz yoktur. Şayet siz PKK tamam ama PYD terör örgütü değildir derseniz
sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Bunların başları bu belgelerde bu isimleri kullanıyor
zaten. Geçen Sayın Barzani yaptığı açıklama bunların ikisinin de aynı olduğunu açıkça
söyledi. Bu örgütünün mensupları da, biz de bu tavrınıza güler ey dünya ey batı. Deve kuşu
gibi kafayı kuma gömmek ortadaki gerçeği değiştirmiyor. Geçtiğimiz günlerde Belçika
hükümetini eleştirmiş, Belçika'ya koynunuzda yılan besliyorsunuz diye ikaz etmiştim. Bugün
Belçika'nın durumu ortadır. Biz Gaziantep'te yakalıyoruz, Belçika'ya iade ediyoruz ve
maalesef serbest bırakıyorlar. Aynı ikazı PYD terör örgütü değildir diyenler için de
yapıyorum. Belçika'da eylem yapan canlı bombaların DAEŞ mensubu olması kimseyi
yanıltmasın. Çıkar çatışması içerisine girildiği an bölücü örgütün farklı harflerle kendini ifade
eden yapılarından herhangi birinin mensubu da her hangi bir Avrupa Amerika veya Rusya
şehrinde yapabilir. Rusya zaden diyor ki Moskova’da bunlara ofis açtırttım bol bol da silah
veriyorum. Bunu da biliyorum, bumerang gibi döner bir gün seni de vurur. Ankara'da masum
halkı hedef alan örgüt zaten hiçbir insani ve ahlaki ölçüsü kalmamış bir yapıdır. Onlar için
Ankara ile Londra’nın, İstanbul ile Berlin’in Newyork ile Moskova’nın farkı yok ki bu
gerçeği görmek için ne çok derin istihbarat bilgilere ne de fiyakalı unvanlara sahip olmaya
ihtiyaç yok, her şey tüm çıplaklığıyla ortada. Siz teröristlere şu veya bu gerekçe ile kucak
açar, birlikte yol yürümeye kalkarsanız o terörist eninde sonunda silahını bombasını size de
çevirir. Damdan düşenin halinden ancak damdan düşen anlar diye bize Nasrettin Hoca'dan
miras kalan bir söz var ya. Biz sadece bölücülü örgüt ile mücadelesi 30 yıl süren neredeyse
dünyadaki neredeyse tüm terör örgütlerinin hedefi olan bir ülkeyiz. Terör konusunda bizden
daha gerçekçi tavsiye alınabilecek bir başka ülke bulamazsınız. Terör örgütleri karşısında
ilkeli durun, kendinizi de kurtarın bize de faydanız dokunsun diyoruz. Avrupa'da birçok
terörist var. Sadece bir ülkeye 4 bin dosya teslim ettim. O günden bugüne en ufak bir gelişme
yok. O ülke başkanı bana 'o dosyaların sayısı şuanda 4 bin 500 oldu, hepsi yargıda' dedi. Sizin
yargınız bu kadar ağır mı çalışıyor. Hani geciken adalet adalet değildir diyordunuz. Şu anda
onlar da 'yandım' diyenlerden. Neyle mülteci konusunda. Ama terör orada onları da vuracak.
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye bir söz var. Biz de dirayetsiz yöneticilerin cezasını
masum insanlar çekmesin diye bu ikazları yapıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın içinde
bulunduğu sıkıntılardan çıkış yolu ararken en büyük desteği üniversitelerden bekliyoruz”

dedi.
“Akademisyenler devletinin milletinin yanında olmalı”
Bazı akademisyenlerin ve onları koruyan üniversitelerin terör örgütlerinin yanında yer almayı
tercih ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tavrın hakla, hukukla, demokrasiyle,
özgürlükle, hakla, hukukla bir alakası yok. Düşünce, inanç özgürlüğünün elde edilmesinin
yolu terör olamaz. Terör örgütünün yanında yer almak ancak ideolojik körlükle izah edilebilir.
Çünkü terörün gözü kördür. Biz böyle bir bağnazlıkla yaklaşım tarzını akademisyenlere
yakıştıramıyoruz. Ama biliyoruz ki üniversitelerimizde 150 bin akademisyen içinde bu tür
düşünce içerisinde olan akademisyenlerimizin sayısı 3-5 bini geçmez. Aynı şekilde paralel
yapılanmaya sempatiyle bakan akademisyenlerin sayısının da az olduğunu biliyorum. Ancak
sütün içindeki kıl gibi sayıları az da olsa bu kişilerin üniversitelerde sergiledikleri görüntü
maalesef en çok bu kurumlara zarar veriyor.
Ben buradan ülkesini ve milletini seven gelişmeleri sağduyulu bir şekilde değerlendirebilen,
bilimsel ve kişisel ahlak sahibi akademisyenlerimize çağrıda bulunuyorum. Sizlerde
düşüncenizi, tavrınızı, endişelerinizi gür bir sesle kamuoyuna duyurmalısınız. Bunu elbette
öncelikle bilimsel çalışmalarınızla ve eserlerinizle yapacaksınız. Bununla birlikte iç ve dış
kamuoyuna bu ülkenin, bu milletin akademisyenler tarafından da sahiplendiğini gösterecek
güçlü kampanyalar yürütmelisiniz. Burada cumhurbaşkanı sıfatıyla söz ediyorum. Ülkemizin
ve milletimizin bekası söz konusu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16861.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Erciyes engelleri kaldırdı
Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’nin bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirildi. Festivali takip eden
ve Erciyes’te engellilerle bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, bu festivalin ve bu festivale katılanların engelliler için bir moral-motivasyon kaynağı
olduğunu söyledi.

28 Mart 2016 Pazartesi 10:10

Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’nin 6’ıncısı büyük bir katılımla yapıldı. Festivale
ülkemizin farklı illerinden 200’ü aşkın engelli katıldı.
Festivalin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 6’ıncısını
yaptıkları ve geleneksel hale getirdikleri festivali çok önemsediklerini söyledi. Daha büyük
katılımlarla bu festivali sürdüreceklerini dile getiren Başkan Çelik, “Buraya ülkemizin farklı
yörelerinden gelen engelli tüm kardeşlerimiz için bir moral ve motivasyon kaynağı. Çünkü
spor yapanları gören engellilerimiz özgüven kazanıyorlar” dedi. Başkan Çelik,
organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.
Festivale katılan Vali Orhan Düzgün de engelli vatandaşlarımızın spor müsabakaları ve
kültürel aktivitelere katılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Mart ayının son haftasına

rağmen hala Erciyes’te kayak sezonunun açık olmasına da dikkat çeken Vali Düzgün,
Erciyes’e gelen turistlerin her geçen yıl artacağını kaydetti.
Açılış töreninde İstanbul’da engelliler okulunda eğitimcilik yapan Mehmet Sümerli de Başkan
Mustafa Çelik’e üzerinde “Engellilerle ilgili projelerinizi takdire şayan buluyorum. Engeller
sayenizde aşılacak inşallah” yazılı bir plaket verdi. Mehmet Sümerli, engellilere önem veren
Türkiye’nin tek belediye başkanı olarak da Başkan Mustafa Çelik’i gördüğünü kaydetti.
Organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen Kadircan Gökalp de, İstanbul,
İzmir, Ankara, Mardin gibi birçok şehirden festivale katılım olduğunu söyledi ve herkesin tek
amacının engellileri hayata daha sıkı bağlamak olduğunu kaydetti.
Bir Umut Derneği Kocaeli-Darıca Şube Başkanı Meltem Benek de, böyle etkinliklerin her
zaman ve her ilde olmasını arzu ettiklerini söyledi.
Tüm Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aysun Toygar da konuşmasında sevgiyle tüm
engellerin aşılabileceğini belirtti ve sevgiyle düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür
etti. Toygar, Başkan Mustafa Çelik ve Vali Orhan Düzgün’e de bir teşekkür plaketi verdi.
Festivalin açılış töreninin ardından engelli sporcular Kuzey ve Alp Disiplini branşlarında
yarıştı. Yarışmalarda engellilerin kayak sporuyla tanışması ve güvenli bir şekilde kayak
yapabilmeleri için özel olarak tasarlanmış kayak takımları kullanıldı. Yarışlara milli sporcular
da katıldı. Festival kapsamında ayrıca, engelliler için çeşitli aktiviteler de düzenlendi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16862.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Bekir Yıldız’ın acı günü
KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı, Kocasinan
Belediyesi eski Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Bekir Yıldız’ın
ağabeyi Ömer Yıldız 76 yaşında vefat etti. Yıldız’ın cenazesi Cami-i Kebir’de öğle namazını
müteakip İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı.
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Cenazeye, Yıldız ailesinin yanı sıra, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Başbakan Başdanışmanı
Ahmet Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki,
Ak Parti Genel Başkan Danışmanı ve Kayseri Milletvekii Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, Kayseri eski milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir
Belediyesi Meclis Üyeleri, işadamları, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Şahin Güven’in öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardın Ömer
Yıldız’ın naaşı aile Kabristanı’nda toprağa verildi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16863.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

‘Sporla tanışmasaydım hapishanede
olabilirdim’
16 yaşındaki Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Selçuk Güneş’in hayatı,
dövüş sporları kursuna gitmesiyle değişti. Birçok şampiyonluklar elde eden Güneş, ‘Sporla
tanışmasaydım şuan hapishanede olabilirdim’ dedi.
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Çevresindekilerle sürekli kavga eden Selçuk Güneş annesinin yönlendirmesiyle mahallesinde
bulunan okuldaki dövüş sporları kursuna gitti. 8 yaşındayken dövüş sporlarıyla ilgilenmeye
başlayan Güneş, bugüne kadar Wushu, Muaythai, Kickboks gibi spor dallarında Türkiye ve
dünyada birçok başarı elde etti.
Güneş, sporun hayatını değiştirdiğini vurgulayarak, “Benim oturduğum mahalle gelişmiş bir
mahalle değildir. Kötü bir mahalle. O yüzden sporla tanışmasaydım şuan hapishanede
olabilirdim” dedi.
8 yıldır Kickboks, Muaythai, Wushu gibi sporlarla uğraştığını söyleyen Güneş spora başlama
hikayesini şu şekilde anlattı: “Ben küçükken arkadaşlarımla çok dövüşürdüm. Mahalleye
gelenlerle baktıkları için, kapımın önünden geçtikleri için dövüşürdüm. Bir gün kuzenimin
okulundaki bir öğretmenin okulda dövüş sporları başlattığını duydum. Ben de heveslendim.
Annem kavgalarımdan bıkmıştı ve beni okula getirdi. Öğretmen beni ilk gördüğü an bana
devam edersen sen dünya şampiyonu olacaksın demişti. Dünya ikincisi oldum. İnşallah
önümüzdeki maçlarda hedefim dünya şampiyonu olmak. Wushu’da Türkiye şampiyonluğu,
Muaytha’de Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği, Kickboks’ta da Türkiye
şampiyonluğum var. Avrupa milli sporcu oldum ama derecem yok inşallah onda da şampiyon
olacağım. Önümüzde Kickboks maçı var. Ona hazırlanıyorum.”
Güneş: ”hedefim dünya şampiyonu olmak”
Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Güneş “Bir yandan da YGS sınavına
çalışıyorum. İleride antrenörlük yapmak ve beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Bunun
için çabalıyorum. Yaşıtım gençlere şunları söylüyorum: Sokakta dövüşmek bir şey
kazandırmıyor. Ama gelip burada spor yapmak hem sağlık açısından önemli hem de çevre
açısından daha çok hoş görülüyor. Buraya gelen gençler milli bayrağımızı temsil etmek için
dövüşecektir. Arkadaşlarıma bu sporu tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Güneş: ”Spora başlamasaydım şuan hapishanede olabilirdim”
Kötü bir alışkanlığının olmadığını belirten Güneş,”Benim oturduğum mahalle gelişmiş bir
mahalle değildir. Kötü bir mahalle. O yüzden sporla tanışmasaydım şuan hapishanede
olabilirdim. Çünkü mahalle öyle bir mahalle. Ayrıca sporla tanışmasaydım ben
okumayacaktım. Ben en başından beri okumayacağımı biliyordum. Bunu ailem de biliyordu.
Spor sayesinde okuyorum şuan” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16864.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Birkonfed’den Taner Yıldız’a ziyaret
Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Kayseri İl Başkanı Tuğba Yörük
Öztürk ve beraberindeki heyet, Başbakan Davutoğlu’nun danışmanlarından ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’i
ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan BİRKONFED İl Başkanı Tuğba Yörük Öztürk, BİRKONFED’in
çalışmaları hakkında Başbakan danışmanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'a
bilgiler verdi. Öztürk, "Bugün BİRKONFED Kayseri ailesi olarak değerli vekilimiz Taner
Yıldız’ı ziyaret ettik. Nöbetçi vekil uygulamasıyla Kayseri’mizde halkla sık sık bir araya
gelen vekillerimizin STK’lara da ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Taner
Yıldız’a faaliyetlerimiz ve yapacaklarımız hakkında bilgiler verdik. İnşallah Kayseri için
güzel gelişmeler hepimizi bekliyor. Ziyaretimizde özellikle yapacağımız projeleri anlattık.
Kendilerinden destek istedik. Onlarda hem Kayseri’de hem de Ankara’da yapabilecekleri tüm
destekleri bizimle paylaşacaklarını bildirdiler. Bundan dolayı da ayrıca mutluluk duyduk."
ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16865.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Alperenler, Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı
Kayseri Alperen Ocakları 7 yıl önce şaibeli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşları için mevlit okuttu.
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2009 yılı yerel seçimlerinden önce şaibeli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin
Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için Kayseri Alperen Ocakları tarafından mevlit okutuldu.
Hunat Camii’nde başta olmak üzere tüm ilçe merkez camilerinde mevlit okutuldu. Programa
katılan çok sayıda vatandaş ve Alperenler, Kur’an tilaveti ve okunan naatlardan sonra yapılan
duaya hep birlikte ‘Amin’ dedi. Program sonrası lokum dağıtan Alperenler Muhsin
Yazıcıoğlu ve tüm şehitler için dua istedi.

Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16866.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Meteorolojiden "Zirai Don" uyarısı
İç Anadolu Bölgesi’nde bugünden itibaren 3 gün boyunca zirai don tehlikesi yaşanabileceği
belirtilerek, çiftçilerden tedbirli olmaları istendi.

28 Mart 2016 Pazartesi 10:50

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün İç Anadolu’nun
kuzeydoğusunda hafif, yarın İç Anadolu’nun tamamında orta kuvvette, Çarşamba günü ise İç
Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli zirai don olayı yaşanılacağı tahmin edilirken,
tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Hafif kar yağışı bekleniyor
Kentimizde bugün hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacağı belirtilen
açıklamada, gün boyunca hafif kar yağışı bekleniyor. Yağışla birlikte ise sıcaklık değerlerinin
en yüksek 5, en düşük -1 olacağı tahmin ediliyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16867.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Uluslararası öğrenciler akademisi mülakatı
yapıldı
Kayseri’de Medeniyetin Burçları Derneği ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Öğrenciler Akademisi”nin
mülakatları gerçekleştirildi. 4 kıta 82 ülkeden 400’ün üzerinde yapılan başvurulara dernek
binasında akademik kadrodan oluşan komisyon tarafından mülakat yapıldı. Mülakat sonunda
200 öğrenci akademiye girmeye hak kazanacak.
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Medeniyetin Burçları Derneğinin “Uluslararası Öğrenciler Akademisi” başvuruları 30 Mart’a
kadar devam edecek. Bu güne Kadar Akademiye katılmak isteyen kentteki Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi (NNYÜ) Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve
Melikşah Üniversitesinde öğrenim gören Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika Kıtalarından 82
ülke öğrencilerinden 400’ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruları değerlendiren
akademisyenlerden oluşan komisyon öğrencilerle mülakat gerçekleştirdi.
Mülakatlar, komisyonda görev alan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, ERÜ
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ramazan Ertürk, ERÜ İİBF Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Öcal, İl Müftüsü Doç. Dr.
Şahin Güven, NNYÜ Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Fatih Ergutay ve ERUSAM Uzmanı Can
Deveci tarafından Lisans 1., 2., 3. ve 4. Sınıflar Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine
yönelik yapılıyor. Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası
Öğrenciler Akademisi Kayseri Koordinatörü Ali Dursun, “Yabancı öğrenciler geleceklerini
Türkçe ve Türkiye’de arıyorlar. Dernek olarak biz de ülkeler arasında sürdürülebilir ilişkiler
hedefliyoruz” dedi.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16868.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Cinayete kurban giden berberin eşinin
paylaşımı yürek burktu
Kayseri’de cinayete kurban giden 26 yaşındaki S. K.’nın eşinin, sosyal paylaşım sitesindeki
“Canımın içi, her şeyim. Sen gittin beni de götürdün yanında, emanetlerini bırakıp gittin.
Nasıl alışırım, nasıl dayanırım, nasıl kıydılar sana” şeklindeki mesajı yürekleri burktu.
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Kayseri’de geçtiğimiz gün arkadaşı ile tartıştıkları sırada bıçaklanarak hayatını kaybeden S.
K.’nın eşi, sosyal paylaşım sitesinde duygu yüklü mesaj paylaştı. Mesajında, “Canımın içi,
her şeyim, sen gittin beni de götürdün yanında. Emanetlerini bırakıp gittin. Nasıl alışırım,
nasıl dayanırım, nasıl kıydılar sana? Yakışmadı be askım, can parçam. İçim yanıyor,
sığamıyorum hiç bir yere. Gözün arkada kalmasın, yavrularımız bana emanet. Sen rahat uyu,
her şeyimdin benim. Kolum, kanadım kırıldı, belim büküldü. Her yerde hatıran var, rabbim
sen bana dayanma gücü ver. Senı çoooooooooook seviyorum, kurban olurdum senin tırnağına
kara gözlüm” ifadelerini kullandı.
Öte yandan cinayet şüphelisi olarak adliyeye çıkartılan M. E., tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16869.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Önemli olan bu kitapları okumak
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından
düzenlenen 52. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri başladı.
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Mart ayının son haftası kutlanan ‘Kütüphaneler Haftası’nın 52. Yıl etkinlikleri 75. Yıl İl Halk
Kütüphanesinde düzenlenen törenle başladı. Vali Orhan Düzgün törende kitap okumanın
önemine dikkat çekerek “Bizim ülkemizde de kitapların on binlerce hatta yüz binlerce
basıldığını görüyoruz ama önemli olan bu basılan kitapları okumaktır” dedi.
Törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Vali Yardımcıları Gökhan Azcan, Mehmet Aktaş,
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mahmut Tatlı, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü
Aslıhan Uygun ve öğrenciler katıldı.
Vali Orhan Düzgün törende yaptığı konuşmasında, “Tarihteki büyük milletler, büyük
devletler dediğimizde kendi tarihimizden başlayarak Osmanlı Devletine baktığımızda
Osmanlının Beyazıt ve Süleymaniye gibi çok ödemli iki büyük kütüphanesinin olduğunu ve o
kütüphanelerinin zaman zaman bazı kayıpları olsa da günümüze kadar ulaştığını görüyoruz”
şeklinde konuştu.
Kütüphanelerin mimarileriyle de o ülkenin en değerli binaları arasında olduğunu dile getiren
Düzgün, “Bir milletin geçmişiyle geleceği arasındaki en önemli bağlardan bir tanesi de
kütüphanelerdir. Geçmişte birçok kütüphane ve kitap yakılmıştır. Bunun nedeni ise o kitaplar
o ülkenin gelecekte aydınlığı için ve gelecekte gelişmiş bir ülke olması için en önemli
kaynaklardan bir tanesidir. Oku aslında Kur'ani bir emirdir, farz olarak insanlara
hükmediliyor. Ama maalesef bunu bugün yeterince hayata geçirdiğimizi söyleyemiyoruz.
Bizim ülkemizde de kitapların on binlerce hatta yüz binlerce basıldığını görüyoruz ama
önemli
olan
bu
basılan
kitapları
okumaktır”
ifadelerini
kullandı.
75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, “Kütüphane hizmeti pek kıymeti
bilinmeyen bir hizmettir. Bizler geri plandaki yoğunluğumuzu hiçbir zaman kullanıcılarımıza
yansıtmayız. Bu yüzdendir ki çoğu insan kütüphanede ne iş yapıldığını ne kadar performans
harcandığını bilmezler. Gayemiz kütüphanemizi her zaman bir adım ileriye götürmektir.
İnşallah 2016 yılı içerisinde Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün de takdiriyle inşallah
kütüphanemize
akıllı
kütüphane
sistemini
kuracağız”
diye
konuştu.
Kayseri’de 20 kütüphanenin hizmet verdiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş şunları söyledi: “Bu 20 kütüphane içerisinde 307 bin kitap bulunmaktadır ve 75. Yıl
İl Halk Kütüphanesinin de 18 bin üyeye hizmet verilmektedir. İnternet çıktıktan sonra
özellikle genç kesim internete yoğun bir şekilde yöneldi. Bilgiyi elde etmek için interneti
kullanmaya başladılar ama internet öyle bir teknoloji ki büyük bir okyanus içerisinde bir
bilgiyi bulmaya çalışıyorsun o bilgiye ulaşamaya çalışıldığı zaman bilginin o kadar farklı
kaynakları var ki bu kaynaklardan hangisinin daha sağlıklı olduğunu gençler seçmekte bir
sürü problemler yaşayabilirler. Bu nedenle bilgiyi internetten aramaktansa yazılı

kaynaklardan ve il halk kütüphanelerinde bulunan kitaplardan araştırma yapılmalıdır. 2015
yılında 10 bine yakın yeni kitap kayıtlarımıza geçti. Kütüphaneler haftasının hayırlara vesile
olmasını diliyorum.”
Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan okuyuculardan Mustafa Işık, Ahmet Akkay, Bilal
Palalı ve öğrencilerden Mürsel Can Demirayak, Büşra Özdemir ve Ayşegül Oroç’a Vali
Orhan Düzgün tarafından kitap ve kırtasiye ödülü verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16870.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Erciyes’e Mart ayında kar sürprizi
Yoğun kar yağışı, Erciyes’te sezonu Nisan ortasına kadar uzattı. Dün gece başlayan kar
yağışı, Erciyes dağında, pistteki ezilmiş kar kalınlığını 60 santim üzerine çıkardı.
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Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Mart ayındaki kar yağışının
kendilerini sevindirdiğini dile getirdi ve kayak sezonunun Nisan ayı ortalarına kadar uzadığını
söyledi.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Erciyes’te her zaman kar yağışını severiz, bekleriz, ümit ederiz, dua ederiz. Özellikle Mart
aylarında tam güneşin yoğunlaştığı, pistlerimizin erimeye başladığı dönemde kar yağışı bizim
için önemli bir pansuman oluyor. Bildiğiniz gibi geçen sene birazcık havanın ısınmasıyla
birlikte bazı açılmalar olmuştu. Ama bu yıl hiçbir pisti kapatmadık. İnsanlar kayarken
bembeyaz, sağlıklı, güzel bir zemin olsun istiyor. Dolayısıyla dünkü kar yağışı pistlerimizin
açık alanları için güzel bir onarım sağladı ve şu an pistlerimiz ocak, şubat ayındaki gibi bir
duruma geldi. Tabi ki, bütün yağışlar bizim sezonumuzun uzamasında etkili oluyor. Geçen yıl
sezonu Mart ve Nisan kar yağışları yoğun olduğu için Mayıs’a kadar uzatabilmiştik. Bu da
Erciyes tarihi için bir rekordu. Bu yıl da Nisan ayının ilk haftasını geçmeyi ümit ediyoruz ki,
son yağışlar bizim umduğumuz gibi gideceğini gösteriyor.”
Ezilmiş kar kalınlığının son yağışla birlikte 60 santim üzerine çıktığını kaydeden Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, şunarı söyledi: “Bu konuda bir yanlış anlamayı düzeltmek
istiyorum. Dağlarda kar kalınlığı diye bir ölçü yoktur. Çünkü bütün dağlarda bazı yerlerde hiç
kar yoktur, bazı yerlerde neredeyse iki metreye varan kar kalınlığı söz konusudur. Dolayısıyla
asıl olan kayak pistleri için ezilmiş kar kalınlığı. Erciyes’te şu an Hacılar’da, Tekir’de, Develi
Kapı’da yer yer 60-70 santimi bulan pistlerimiz var. Her ne kadar bahar gelmiş ve Mart ayı
tüm hakimiyeti kurmuş olsa da dağ üzerinde, biz kar kalınlığımızı korumaya devam ediyoruz.
Kayakçıların da kayak yaparken duyduğu o keyfini daha da artıracak güzel pistlere sahibiz.
Kayak sezonu Erciyes’te hâlâ devam ediyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16871.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Ucubeye engel olamayınca istifa ettim
Bir süre önce Demiryol İş Sendikası Şube Bakanlığından istifa eden Yakup Aslan, istifası ile
ilgili gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Ucube’ benzetmesi yaparak eleştirdiği
çevreyoluna yapılan üstgeçidin iptali için her türlü eylemi yaptığını ama başarıya
ulaşamadığını kaydeden Aslan, “Ya kendime ya da bu çirkin ucubeyi dayatanlara zarar
verecektim. Lanet olsun dedim ve istifa ettim” dedi.
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Ucubeyi dayatanlara zarar verecektim
‘Kayseri’yi yönetenlerin projeleri yüzünden kasım ayından itibaren hiç huzurum yoktu’ diyen
Aslan, sendika binası önüne de denk gelen çevreyoluna yapılan üst geçit için “Her türlü
eylemi yaptım. Ya kendime ya da bu çirkin ucubeyi dayatanlara zarar verecektim. Lanet olsun
dedim ve istifa ettim.” ifadelerini kullandı.
“Kayseri, Karatepe’yi arıyor”
Toplum bunları mutlaka bu dünyada yargılayacak Cenab-ı Hak ahirette mutlaka kamuya
kötülük yapanlardan hesap soracak. Tayyip Bey’i sevmek şehrimize yapılan kötülükleri
görmeye engel değildir. Kayseri Şükrü Karatepe’yi arıyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16872.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Mini dünya kupası Burkina Faso’nun
Medeniyetin Burçları Derneği tarafından Kayseri’de okuyan uluslararası öğrenciler arasında
düzenlenen “1. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası” önceki gün oynanan final
maçı ile tamamlandı. Müthiş finalin normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, rakibini
penaltı atışları sonrasında 5-3 mağlup etmeyi başaran Burkina Faso kupaya uzanan taraf oldu.
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Kayseri’de bulunan 4 üniversite bünyesinde öğrenimlerini sürdüren çeşitli ülke öğrencilerinin
katıldığı Dünya Kupası final maçı müthiş bir çekişmeye sahne oldu.
Turnuvanın final maçı, açılış maçında olduğu gibi Atatürk Spor Kompleksi Açık Sahasında
yapıldı. Karşılaşmayı izlemek üzere Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’de stada
gelenler arasındaydı. Ayrıca turnuvaya katılan takımlar ve öğrencilerde final maçını izlemek
üzere stattaki yerlerini aldı.
Maçın normal süresi karşılıklı gollerle 2-2 berabere tamamlandı. Daha sonra penaltı atışlarına
geçildi. Penaltı atışları sonucunda Burkina Faso takımı Nijerya’ya karşı 5-3’lük üstünlük
sağlayarak kupaya uzandı.
Kupayı kazanan takıma kupasını Kayseri Valisi Orhan Düzgün verdi. İkinci olan takıma da
kupasını AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer verdi. Kupaların verilmesinin ardından
her iki takım oyuncularının birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı hafızalarda güzel bir fair-play
örneği olarak kaldı.
Ali Dursun’un teşekkürü
Organizasyon komitesi adına konu ile ilgili bilgiler veren Medeniyetin Burçları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun şunları söyledi:
“Bilindiği gibi Medeniyetin Burçları Derneği olarak iki yıldır Başbakanlık Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ortaklaşa olarak Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler
Akademisi Programlarını yürütüyoruz. Bu yıl ki programlarımızın hazırlıkları devam ediyor.
Akademi programlarımız öncesinde dernek olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemizde
misafir olarak okuyan üniversite öğrencilerimizi güzel bir organizasyonla bir araya getirmeyi
ve bu organizasyonu da geleneksel hale getirmeyi amaçladık. Bu turnuvanın ilkini
gerçekleştirdik ve umduğumuzdan daha fazla bir katılımla gerçekleşmesi de bizi oldukça
sevindirdi. Turnuvada 32 takım ter döktü. Organizasyonu başarılı bir şekilde
gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Turnuvanın
organizasyonunda bizlere her türlü desteği sağlayan başta Kayseri Valimiz Orhan Düzgün
olmak üzere Erciyes Üniversitesi’ne, Talas Belediyesi’ne ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze
çok teşekkür ediyorum. Umarım bu turnuva ülkemizde okuyan öğrencilerin ülkemizle olan
bağlarının daha da gelişmesine vesile olmuştur.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16873.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Baharın müjdecisi nevruz çiçekleri açtı
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Baharın müjdecisi Nevruz’la birlikte adını verdiği çiçekler de açtı. Bu fotoğraf dün
Kayseri’de Turan-Bürüngüz arasında çekildi.
Bilindiği gibi şifalı olduğuna inanılan Nevruz çiçekleri özellikle çocuklar tarafından sevilerek
yeniyor.
Fotoğraf: Ömer Uzunoğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16874.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Hacılar'da bin fidan, toprakla buluştu
Hacılar Belediyesi ve Hacılar Çevre Ahlak Kültür Derneği (ÇAKÜD) işbirliği ile bin adet
fidan toprakla buluştu.
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Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, Belediye Başkanı Doğan Ekici ve ÇAKÜD üyeleri,
Beğendik Mahallesi Sesli Tepesi’nde bulunan alanda bin adet çam fidanını toprakla
buluşturdu.
ÇAKÜD Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kartal buradaki konuşmasında “ÇAKÜD olarak
çocuklarımızın geleceği için ve daha temiz bir çevre için ilçemizde 22 yıldır ağaç dikimi
yapıyoruz. Dernek olarak bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ise “Gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük miras
yaşanabilir, yeşil bir çevredir. İlçemizde, ÇAKÜD ile birlikte ağaç dikerek daha yeşil bir
Hacılar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. ÇAKÜD’e ve katılımcılara teşekkür ediyorum."
diye konuştu.
Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ’da yaptığı açıklamada, “Kıyametin kopacağını bilseniz bile
elinizdeki son fidanı dikin diyen bir dinin mensupları olarak burada ağaç dikimi vazifesini
üstlenmiş bulunuyoruz. İlçemizin ve ülkemizin daha da yeşil bir çevreye kavuşması için
çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, bin adet çam fidanının dikimi gerçekleştirildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16875.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Kar yağışı hem sevindirdi hem üzdü
Kayseri’de hafta sonu bastıran kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürürken yakacak sıkıntısı
yaşayan dar gelirliyi düşündürdü. Yoğun kar yağışı, Erciyes’te sezonu Nisan ortasına kadar
uzattı. Gece başlayan kar Erciyes dağında, pistteki ezilmiş kar kalınlığını 60 santim üzerine
çıkardı. Kent kırsalında etkili olan kar yağışıyla kayganlaşan zeminde trafik kazaları meydana
geldi.
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Ataların dediği gibi “Mart Kapıdan Baktırdı, Kazma Kürek yaktırdı” Kentte etkili olan kar
yağışı Erciyes dağında kış turizmi yapan işletmeci tarafından sevinçle karşılanırken, dar
gelirli vatandaşı düşünceye itti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı,
Mart ayındaki kar yağışının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi ve kayak sezonunun Nisan
ayı ortalarına kadar uzadığını söyledi.
Cıngı, “Erciyes’te her zaman kar yağışını severiz, bekleriz, ümit ederiz, dua ederiz. Özellikle
Mart aylarında tam güneşin yoğunlaştığı, pistlerimizin erimeye başladığı dönemde kar yağışı
bizim için önemli bir pansuman oluyor. Bildiğiniz gibi geçen sene birazcık havanın
ısınmasıyla birlikte bazı açılmalar olmuştu. Ama bu yıl hiçbir pisti kapatmadık. İnsanlar
kayarken bembeyaz, sağlıklı, güzel bir zemin olsun istiyor. Dolayısıyla dünkü kar yağışı
pistlerimizin açık alanları için güzel bir onarım sağladı ve şu an pistlerimiz ocak, şubat
ayındaki gibi bir duruma geldi. Tabi ki, bütün yağışlar bizim sezonumuzun uzamasında etkili
oluyor. Geçen yıl sezonu Mart ve Nisan kar yağışları yoğun olduğu için Mayıs’a kadar
uzatabilmiştik. Bu da Erciyes tarihi için bir rekordu. Bu yıl da Nisan ayının ilk haftasını
geçmeyi ümit ediyoruz ki, son yağışlar bizim umduğumuz gibi gideceğini gösteriyor” dedi.
Ezilmiş kar kalınlığının son yağışla birlikte 60 santim üzerine çıktığını kaydeden Murat Cahit
Cıngı, “Bu konuda bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Dağlarda kar kalınlığı diye bir
ölçü yoktur. Bütün dağlarda bazı yerlerde hiç kar yoktur, bazı yerlerde neredeyse iki metreye
varan kar kalınlığı söz konusudur. Dolayısıyla asıl olan kayak pistleri için ezilmiş kar
kalınlığı. Erciyes’te şu an Hacılar’da, Tekir’de, Develi Kapı’da yer yer 60-70 santimi bulan
pistlerimiz var. Her ne kadar bahar gelmiş ve Mart ayı tüm hakimiyeti kurmuş olsa da dağ
üzerinde, biz kar kalınlığımızı korumaya devam ediyoruz. Kayakçıların da kayak yaparken
duyduğu o keyfini daha da artıracak güzel pistlere sahibiz. Kayak sezonu Erciyes’te hâlâ
devam ediyor” şeklinde konuştu.
Kar yağışı kazalara neden oldu
Kayseri'de, kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Pınarbaşı ilçesinde yoğun tipi ve
buzlanma nedeniyle bir çok araç yolda kalırken, bazı araçlar direksiyon hakimiyetinin
kaybolması nedeniyle takla attı.
Sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru tipiye döndü.
Aşırı soğuk ve tipi nedeniyle Pınarbaşı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Emeğil köyü
yakınlarında bir çok araç yolda kalırken, direksiyon hakimiyetini kaybeden iki otomobil de
takla attı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri ve
jandarma ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16876.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Halaçoğlu Özdağ’la Diyarbakır’da
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit
Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve
araştırmacı gazeteci Vedat Yenerer ile birlikte Diyarbakır'da bir takım ziyaretlerde bulundu.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nde olası bir kongrede aday olduğunu açıklayan Gaziantep
Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindekiler Diyarbakır ziyaretinde güvenlik güçleri
tarafından karşılandılar.
Özdağ ve beraberindekiler MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Aziz Doğan ile birlikte Vali
Hüseyin Aksu'yu ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16877.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Kayseri Şeker’den TÜBİTAK projelerine
destek
Kayseri Şeker bünyesinde oluşturulan Ar-Ge Merkezi tarafından hazırlanan projelerde
TÜBİTAK başvuruları ilk sırayı aldı.
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Kayseri Şeker’in proje hazırlık aşamalarını yerinde incelemek ve projelere katkı sağlamak
amacıyla TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Müdürlüğü Gıda Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr. Cesarettin Alaşalvar, Enstitü Uzmanı Ferruh Adoğlu ve Strateji Planlama Birimi
Yöneticisi Necdet Barlas’tan oluşan heyet Kayseri şeker Ar-Ge Merkezini ziyaret etti.

TÜBİTAK MAM Enstitüsü heyetin ile karşılıklı çalışma alanları hakkında bilgi alışverişinde
bulunularak sektör ile ilgili birçok konuda ortak çalışma yapılabileceği belirtildi.
Toplantıya Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Ar-Ge Müdürü Hülya
Herdem ve diğer yetkililer katıldı.
Ayrıca; Kayseri Şeker’in TÜBİTAK’a yaptığı proje başvuruları sonucunda onaylanan iki
projesinin devam etmekte olduğu yeni proje başvurularının da yapılarak onaylanma sürecinin
beklendiği belirtildi.
Diğer yandan Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle kurulmuş
olan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Ar-Ge Merkezi, European IPR Helpdesk'in mart ayı
bülteninde örnek vaka olarak yer aldı.
European IPR Helpdesk (Avrupa Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası) organizasyonunun
resmi internet sitesinin Mart 2016 bülteninde örnek vaka olarak yer almaktan dolayı
duydukları mutluluğu ifade eden Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof.Dr.Abdulhakim Coşkun konuyla ilgili şunları söyledi:
"Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ile 23.01.2014
tarihinde bir işbirliği protokolü imzaladık. İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Kayseri
Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Ar-Ge merkezi kurması ve bu iş için Erciyes Teknopark A.Ş.'nin
destek olması belirlendi. Süreçle ilgili işlemler 10 ay içerisinde tamamlanıp Kasım 2014
tarihinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Ar-Ge merkezi kuruldu. Söz konusu destek
faaliyetleri ve yapılan çalışmaların yer aldığı dosya, European IPR Helpdesk tarafından
"Inovasyon Ekosistemine Giden Yol" başlığıyla Ar-Ge çalışmalarında örnek vaka olarak Mart
2016 bülteninde yayınlandı. Oldukça kısa sürede başarıyla tamamlanan bu işbirliği protokolü
sistematik ve yoğun bir çalışmanın sonucudur. Dünya çapında takipçileri olan European IPR
Helpdesk sitesinde vaka örneği olarak yer almaktan dolayı son derece gururluyuz. Yaptığımız
çalışmalarla Kayseri sanayisinin örnek gösterilenler arasında yer almasından mutluluk
duyarken bu tür başarı hikayelerini artırmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16878.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Kayserigaz’dan engelli vatandaşlara destek
Kayserigaz, 6. Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’ne destek olarak, Türkiye’nin farklı
bölgelerinden gelen birçok engelli vatandaşın kayak sporu ile buluşabilmesi için katkı sağladı.
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Kayserigaz, 6. Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali’ne destek olarak, Türkiye’nin dört bir
yanından Erciyes’e gelen 200’ü aşkın engelli vatandaşın kayak sevincine ortak oldu. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Kayseri’de bulunan şirketlerin katkılarıyla düzenlenen
festivalde engelli vatandaşlar Erciyes Dağı’nda kayak yapmanın tadını çıkardılar.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen festivale Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan Belediyesi Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve Erciyes
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı katıldılar. Protokol, etkinlik ile ilgili kısa
konuşmalar yaparak, bugüne kadar engelli vatandaşların yanlarında olduklarını ve ilerleyen
yıllarda da destek olmaya devam edeceklerine vurgu yaptılar. Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kayserigaz’a etkinliğe olan katkılarından dolayı teşekkür ederek,
plaket takdiminde bulundu. Kayserigaz adına ödül, Kayserigaz Kurumsal İletişim Yöneticisi
Özlem ACUR tarafından alındı.
Etkinlik, plaket töreninin ardından, engellilerin kayak sporunu güvenli bir şekilde
gerçekleştirebilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış kayak takımları ile yarışmalar
gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren engelli sporculara kupaları Erciyes A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından takdim edildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16879.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Yahyalı’da Çanakkale Müzesi açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliği ile Genç KAYMEK tarafından
Yahyalı’ da 18 Mart Çanakkale Müzesi açıldı.
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. Yıl dönümünü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Yahyalı
Kadın Gelişim ve Gençlik Merkezinde kurulan müze törenle açıldı. Açılış törenine Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı
Yzb. Cemal Ersin Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı, okul müdürleri ve öğrenciler
katıldı.
Törende selamla konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, müzenin
Yahyalı’ya kurulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanına, Kültür Dairesi Başkanına ve Genç Kaymek yöneticilerine teşekkür etti.
Çanakkale ruhunun, kundaktaki bebekten, 80 yaşındaki büyüğe kadar hiç kimseden
çıkmayacağını ifade eden Başkan Öztürk, konuşmasında şunları söyledi. “Çanakkale demek;
8 yaşındaki Gelibolulu Kerim 'in, 10 yaşındaki Çamlı Mehmet 'in, 13 yaşındaki Binbaşı Lütfi
Beyin oğlu Emrullah 'ın, 15 yaşındaki Lâpsekili Ahmet 'in, 18 yaşındaki Sorgunlu Kınalı
Hasan 'ın, 27 yaşındaki Ezineli Yahya Çavuş'un, 60 yaşındaki Erzincanlı Oğuz Amcanın
Destanı demek. Çanakkale demek; derelerden su yerine kan aktığı, bir metre kareye 6.000
merminin düştüğü, eşi görülmemiş bir kan ve can pazarı demek; dünyada hakkında 2.000 den
fazla kitap yazılan tek savaşın adı demek; Çanakkale demek; şeref demek, gayret demek,
cesaret demek, azim demek, kenetlenmek demek. Bir hilal uğruna okullarını bırakıp cepheye
koşanların destanı, demektir. Dönemedikleri için 1915 yılında İstanbul Üniversitesi,

Galatasaray Lisesi, Edirne Lisesi, Konya, Yozgat, Kayseri Liseleri mezun veremedi. Çünkü o
vatan evlatları, vatanları için sınava girdiler, Şaadet şerbeti içerek.” diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’de konuşmasında, müzenin ilçede açılmasına katkı sağlayan
herkese teşekkür ederek şunları söyledi. “ Ülkemizin kurtuluşu için bundan 101 yıl önce 252
bin şehit verdik. Bugün hala şehit vermeye devam ediyoruz. Gelecekte ülkemiz için gerekirse
yine devam edeceğiz. Her birimiz bu memleket için, bu vatan için, ülkemiz için şehit olmaya
hazır olduğumuzu bütün dünyaya o zaman da haykırıyorduk, şimdide haykırıyoruz” diye
konuştu.
Törenin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler sergiyi gezerek, müze görevlilerinden bilgiler
aldılar. Müze Perşembe gününe kadar ziyarete açık olacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16880.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kayseri’de polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği iki ayrı
operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ihlamur
Caddesi yakınlarında bulunan bir otoparkta iti araçta bulunan A.Y., M.G., H.G. ve M.E. isimli
şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.
M.G. isimli zanlının yere attığı sigara paketi içinden 0.38 gram metamfetamin maddesi ele
geçirilirken, araçlarda yapılan aramalarda 1.51 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Yapılan soruşturma çerçevesinde A.Y. isimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken,
M.G., H.G. ve M.E. hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan
işlem yapıldı.
İkinci çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen Ç.D. ve O.O.’nun
bulunduğu otomobilinin Sümer Üst Geçidi’nde durdurulduğu öğrenildi. Araç içinde yapılan
aramalarda 68.90 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Haklarında işlem yapılan
zanlılarda Ç.D. tutuklanırken, O.O. isimli zanlının adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16881.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Kayseri basını bowling turnuvasında
buluştu
Kayserigaz’ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği basın bowling turnuvası yerel ve ulusal
basın temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
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Verdiği hizmetler ve düzenlediği birçok etkinlikle gündemde olan Kayserigaz, önceki
yıllarda olduğu gibi bu yılda basın mensupları ile bir araya gelerek onları yoğun iş stresinden
uzaklaştırmak için Basın Dostluk Bovling Turnuvasının 8.’sini gerçekleştirdi.
8. Basın Dostluk Bovling Turnuvası’na Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan yerel basın
mensupları ile birlikte ve ulusal basın Kayseri temsilcileri turnuvaya katılım sağladı.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ’ın top atışlarıyla başlayan turnuvaya basın mensupları yüksek performans göstererek
eğlenceli anlar yaşadılar. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, yaptığı
konuşmada, Kayserigaz tarafından düzenli olarak yapılan bu etkinlik için Kayserigaz’a
teşekkürlerini ileterek, etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Kayserigaz Genel
Müdürü Hasan Yasir BORA yaptığı konuşmada; Kayserigaz Ailesi olarak amacın sadece
doğalgaz hizmeti sunmak olmadığını, bu faaliyetlerle değerli basın mensupları dostlarının
yanında olarak, onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kayserigaz’ın yemek organizasyonu sonrasında, yoğun katılım ile gerçekleştirilen 8. Basın
Dostluk Bowling Turnuvasında, 5’er kişilik toplam 16 adet takım yarıştı. Turnuva yoğun bir
mücadele ile başlayarak, büyük çekişmelere sahne oldu. 8. Basın Dostluk Bovling
Turnuvası’nda birinciliği Kay Tv Takımı alırken ikinciliği Büyük Kayseri takımı ve
üçüncülüğü ise Medyanet takımı paylaştı. Takımlara hediyeleri Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından takdim
edildi. Günün sonunda asıl kazanan, Kayseri’de zorlu şartlarda, gece gündüz demeden çalışan
değerli basın mensupları arasındaki “dostluk ve kardeşlik” oldu. Turnuvaya katılan tüm basın
mensupları ile birlikte hatıra fotoğrafları çekilmesi ile 8. Basın Dostluk Bovling Turnuvası
tamamlandı.
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16882.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

İslam’a aşık oldum
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile
Venezuela’da yaşayan Genel Cerrahi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Yeniffer Gomez
Porras kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Zehra adını alan Porras “Ben Allah’ı çok
seviyorum. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan bu dini seçtim. Türkiye’nin dini kültürü ve
Allah sevgisi beni çok etkiledi. Ben bu dine aşık oldum” dedi.
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İl Müftülüğü Müslüman olmak için müracaat eden Yeniffer Gomez Porras, kelime-i şahadet
getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Müslümanlığa geçtiği için
mutlu olduğunu belirten Gomez Porras, ismini de “Zehra” olarak değiştirdi. Gomez Porras’ın
yedi yaşındaki kızı Nicol de Müslüman olarak “Nihal” ismini aldı. Gomez Porras’ın ihtida
merasimine arkadaşları ve İl Müftü Yardımcısı Atıf Akşit ile Kayseri Dini Yüksek İhtisas
Merkezi Eğitim görevlisi Ahmet Çatalkaya katıldı.
Müftü Güven’in ‘İslam dininde Müslüman olmanıza vesile olacak neyi gördünüz?’ sorusuna
Gomez Porras, “İslam çok disiplinli bir din, hiçbir şekilde Hristiyanlığa benzemiyor. Ben
Katolikken hiçbir zaman kiliseye gitmedim. Katolikler hangi dini yaşadıklarını bilmiyorlar.
Ben o dini yanlış gördüm. Annem, babam Katolikler. Ben Allah’ı çok seviyorum. Hiç
kimsenin baskısı altında kalmadan bu dini seçtim. Müslüman doktor arkadaşlarım kendi
aralarında hep konuşurlardı. Türkiye’nin dini kültürü ve Allah sevgisi, beni çok etkiledi. Ben
bu dine aşık oldum” dedi.
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi Müftü Güven’in, İslam Dini’nin temel
esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Zehra’nın kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan
dua ile son buldu.
İhtida töreni sonrasında Güven, Zehra’ya “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu günün
anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur’an-ı Kerim ve İngilizce Meali ile
dini bilgileri ihtiva eden çeşitli kitaplar hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16883.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Say: Kınaş’ın şirketimizle ilgisi kalmadı
Kınaş Yapı Endüstri A.Ş. ortaklarından Orhan Say, bir süre önce paralel devlet yapılanması
davasından tutuklanan Hamdi Kınaş’ın tutuklanmadan önce şirket ile hiçbir ilişkisinin
kalmadığını belirterek, “kendisi ile 2015 yılı içerisinde görüş farklılıkları sebebi yollarımız
ayrılmıştı. Dolayısıyla firmamız ile hiç bir alakası kalmamıştı. Hamdi Kınaş’ın ayrılmasından
sonra kendisinin görev yaptığı ve dahil olduğu davaya konu olmuş bütün STK’lar, dernekler
ile de firmamızın ilişiği kesilmiştir” dedi. Say, şirketin yanlış algının bertaraf edilmesi adına
önümüzdeki günlerde logo ve isim değişikliğine gideceğini de söyledi.
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Kınaş Yapı Endüstri A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say ortağı Ali Galip Kalaycıgil ile
birlikte firmaya ait idari binada basın toplantısı düzenleyerek, yönetim değişikliği, yürütülen
faaliyetler, firmanın hedefleri ve Hamdi Kınaş’ın tutuklanmasının ardından yaşanan süreç ile
ilgili açıklamalarda bulundular.
“Hedefimizden sapmadık, sapmayacağız”
30 yıl önce inşaat sektörünün alanlarında, güçlü sermaye yapısı, tecrübesi, çalışanları ve
marka değeri ile ilimiz genelinde gerçekleştirdiği üst düzey inşaatlarla Kayseri'de öncü,
Türkiye ve dünyada saygın bir şirket olma amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Say,
“Tedarikçilerinin, taşeronlarının, çalışanlarının ve özelikle müşterilerinin memnuniyetini en
üst düzeyde tutan, iş imkanları oluşturan, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkıda
bulunan ve bu katkıyı sürekli olarak artıran bir işletme olma hedefimizden hiçbir zaman
sapmadık ve inşallah sapmadan da devam edeceğiz” dedi.
“Birlik olmalıyız”
Orhan Say “Vatanımız üzerine oynanan oyunlar ve terör lanetine karşı birlik ve beraberlik
içinde olmamız gereken günler yaşıyoruz. Kendine her zaman devletin yanında olmayı ilke
edinmiş firma olarak bütün çalışanlarımız ile beraber bizler her zaman devletimizin birliği ve
bütünlüğü için çalıştık, bundan sonra da çalışmalarımız bu doğrultuda yürüyecektir.” diye
konuştu.
“Hamdi Kınaş ile 2015’te ayrıldık”
Kamuoyunda fazla yer almadıkları için şirketin sadece Hamdi Kınaş’a ait olduğu algısı
oluştuğunu dile getiren Say, “Şirketimiz geçmişte; Ali Galip Kalaycıgil, Orhan Say ve
Hamdi Kınaş olmak üzere 3 ortaklı bir firma olarak ticari faaliyetlerine devam etmişti.
Bilindiği üzere ortaklarımızdan Hamdi Kınaş kişisel görüşleri çerçevesinde bulunduğu
faaliyetlerden dolayı hakkında Paralel Yapılanma Davası sebebi ile tutuklama kararı alınmış
ve yargılanmasına devam edilmektedir. Şirket faaliyetleri dışında üye olduğumuz kurumlar,
görüşlerimiz ve kararlarımız tamamen kişisel fikirlerimizi içermektedir ve firmamızın
sorumluluğu dışındadır. Firma ortakları olarak Ali Galip Kalaycıgil ile ikimiz yola devam
etmekteyiz. Zaten Hamdi Kınaş ile 2015 yılı içerisinde görüş farklılıkları sebebi ile
yollarımız ayrılmıştı. Hamdi beyin bu tarihten itibaren firmamız ile hiç bir alakası
kalmamıştır. Hamdi Kınaş ile yolların ayrılmasından sonra kendisinin görev yaptığı ve dahil
olduğu davaya konu olmuş bütün STK’lar, dernekler ile firmamızın ilişiği kesilmiştir” diye
konuştu.

Yeni isim ve logo
Şirketin isminin ve logosunun değişmesi yönünde çalışma başlatıldığını aktaran Say,
“Geçmişte bir dönem ticari hayatına Say&Kınaş inşaat olarak devam etmiş olan firmamızın
adını Milliyetçi Hareket Partisinden Talas Belediye Başkanlığı vazifesi ne seçilmiş olmamdan
dolayı Kınaş İnşaat olarak değiştirmiştik. Hamdi Kınaş’ın şirketimizden ayrılmasından dolayı
bu tür yanlış algıyı bertaraf etme adına da kısa süre içerisinde değerli müşterilerimizin de
görüş ve önerilerini alarak şirket unvanını ve markamızı değiştiriyoruz. Yeni marka ismi ve
logo konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz ve bu konuda alacağımız kararı en kısa
sürede kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İnşallah bu değişim ile birlikte yolumuza güçlü bir
şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Devletimizin paralel ile ilgili çalışmalarını takdir ediyoruz
Terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasına karşı devletin yanında olduklarını ve
çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Say şunları söyledi:
“Paralel yapılanmayla ilgili devletimizin almış olduğu kararlara her zaman saygılıyız.
Gerçekten takdir ediyoruz. Hem terör örgütüne hem paralel yapılanmaya karşı yaptığı
mücadelede devletimizin yanındayız, destekliyoruz. Bir MHP’li olarak da terör örgütü ile
mücadelede hükümetimize desteğimiz tam. Bütün herkesin de destek olması gerekir.”
Devlet Bahçeli tarafındayım
Say, muhabirimizin Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde “Paralel yapılanma Milliyetçi
Hareket Partisi’ni de içine çekerek kendisine sığınak yapmaya çalışıyor’ şeklinde bir
açıklaması vardı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna şu şekilde cevap
verdi:
“Milliyetçi Hareket Partili birisi olarak başta Meral Akşener’i biraz tutuyordum. Ancak bu
konuda benim de biraz şüphelerim oluştu. Bundan dolayı Meral Akşener, eğer ki böyle bir
paralel yapılanmayla ilgili şüphesini ortadan kaldırırsa destek oluruz. Ama ben şu anda Devlet
Bahçeli tarafındayım.”
Ses getirecek projeler sürecek
Konuşmasının sonunda 2016 yılında daha önce olduğu gibi yine ses getirecek projelere imza
atmaya devam edeceklerini belirten Say, “Mevcut projelerimiz için uygun ödeme koşulları ile
gerçekleştirmeye başladığımız kampanyalarla yatırımcımızın satın aldığı gayrimenkullere
yüksek getiri sağlamaya devam ediyoruz. İnşallah 2016 yılında şu an ikincisine başladığımız
yine ses getirecek 6 yeni projemiz ile Kayseri'de farklı, ayrıcalıklı, kişisel tercihlere göre
planlanmış yeni tasarım projeler ile yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16884.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Boydaklardan Özhaseki’ye ağır itham
CHP heyeti cezaevinde ziyaret ettiği Boydak kardeşlerden ilginç notlar paylaştı. Hacı Boydak,
dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin ısrarı ile Amerika’ya
gittiğini söyleyerek, “O beni zorladı, ben üç gün kaldım. Heyette Özhaseki, İsmail Tamer,
Ahmet Öksüzkaya, Hamdi Kınaş, İlham Mirabeyli, Ali Öziş vardı. Ben üç gün sonra döndüm.
Esas Washington’a gittik. Ondan sonra 2 saat Pensilvanya’ya gittik. Sonra ben New Jersey’e
gittim. Onlar orada okulları gezmeye devam etti. Ben 10 yıldır 1 kez gittim” ifadelerini
kullandı. Özhaseki’den ise, Boydakların bu ithamına karşı şu ana kadar herhangi bir açıklama
gelmedi.
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Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cezaevi Komisyon
Sözcüsü Veli Ağbaba ile CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ile birlikte geçen hafta
Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gerçekleştiği ziyarette FETÖ’ye yakın işadamları Hacı
Boydak ve Memduh Boydak ile görüşmelerinin notlarını kamuoyuyla paylaştı.
Hacı Boydak’ın CHP heyeti ile paylaştıkları notlarda öne çıkan ise Özhaseki ile ilgili
paylaştığı şu iddialar.
Özhaseki ısrarı ile Pensilvanya’ya gittik
“Belediye başkanı çok ısrar etti, beraber gittik. O beni zorladı, ben üç gün kaldım. Heyette
Özhaseki, İsmail Tamer, Ahmet Öksüzkaya, Hamdi Kınaş, İlham Mirabeyli, Ali Öziş vardı.
Ben üç gün sonra döndüm. Esas Washington’a gittik. Ondan sonra 2 saat Pensilvanya’ya
gittik. Sonra ben New Jersey’e gittim. Onlar orada okulları gezmeye devam etti. Ben 10 yıldır
1 kez gittim.”
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise bu
iddialar karşısında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16885.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Kayseri İHH Suriye’de fırın kurdu
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Halep Bölgesinde kurduğu Hayyan Ekmek
Fırını ile şehit ailelerinin ve yetimlerin ekmek ihtiyacını giderecek. Üretilen ekmekler Halep
bölgesindeki 36 köyde yaşayan 3 bin 120 aileden 14 bin 216 kişiye kart usulüyle dağıtılacak.
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Suriye'de krizin başlamasından bu yana mazlum halka pek çok alanda yardımlar ulaştıran
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, Halep bölgesinde ekmek fırını kurdu.
Kayseri’de mülteci ve yetim çalışmalarının yanı sıra Suriye’ye insani yardım tırları ile de
yardım faaliyetlerinde bulunan dernek, 2016 yılı boyunca Halep’in 36 bölgesinde yaşayan
şehit ailelerine ve yetimlere yönelik ücretsiz ekmek yardımı yapacak. Ekmek üretimi için
ayda 4 tır un gönderilecek olan fırında, Suriye halkının tükettiği ekmek türünden üretilecek.
Üretilen ekmekler Halep bölgesindeki 36 köyde yaşayan 3 bin 120 aileden 14 bin 216 kişiye
kart usulüyle dağıtılacak.
2016 yılı boyunca ücretsiz faaliyette bulunacak olan ekmek fırını, talep ve yardımların devam
etmesi durumunda diğer yıllarda da faaliyetlerine devam edecek.
“Suriye’deki drama sessiz kalamazdık”
Konu hakkında gazetemize bir açıklamada bulunan Kayseri İHH Halkla İlişkiler Sorumlusu
Mahmut Satıcı, sadece un göndermekle yetinmediklerini belirterek şunları söyledi:
“Kayseri İHH olarak, Suriye’nin Halep Şehrinde bulunan Hayyan ekmek fırınını Kayseri İHH
olarak işletmeye başladık. Fırın için gerekli yakıt (mazot ), fırında çalışan elemanların maaşı
ve ayda 4 TIR göndererek 11.096 Yetim ve ailesi için günlük 14.216 ekmek üretimi
yaptırıyoruz.
Suriye usulü ekmeklerimizi günlük fırından alıp başta mülteci kampları olmak üzere Halep’in
mahallelerinde oluşturduğumuz noktalarda kart sistemiyle dağıtıyoruz.
Yoğun saldırılar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan masum Suriye halkına, en temel
ihtiyaç malzemelerine bile ulaşamadıkları, ülkenin kimi bölgelerinde çocuklar ve yaşlıların
açlıktan hayatlarını kaybettiği bir noktada seyirci kalamazdık.
İdlib, Hama, Humus, Halep, Lazkiye’de bulunan mağdurlara 2015 yılında 250 milyon ekmek
dağıtan İHH Merkezimizin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Halep fırınının çalışmasını
ve ekmek dağıtımını Kayseri İHH olarak Kayserili hayırseverler adına biz üstlendik.
Bu güne kadar mazlumlara yardımlarını esirgemeyen Kayserili Müslümanların un bağışlarını
bekliyoruz. Zaman hayır etme zamanı.”
Çadır kampanyası başlattık
Suriye'de babaları şehit olmuş 20 yetim aileye içinde yatak, yastık, battaniye ve mutfak seti
olan 100 adet çadır gönderdiklerini aktaran Satıcı, “Bir çadır takımı 990 TL. Bir Takım; 1
adet çadır, 4 adet yatak, 4 adet yastık, 4 adet battaniye ve 1 adet mutfak setinden
oluşmaktadır.
Siz de, 8-10 kişilik bir yetim ailesinin bu soğuk günlerde sıcak bir yuvaya sahip olmasını ister
misiniz?
Kampanya kapsamındaki ihtiyaç ürünlerinden sadece birini ya da birkaçını da alarak
yardımda bulunabilirsiniz. Kampanyaya destek olmak için:

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneğimize gelerek elden nakdi bağışta bulunabilirsiniz.
Bağışınızı banka hesap numaralarına havale ile gönderebilirsiniz:
Hesap No: Kuveyt Türk Sivas Bulvarı Şubesi
İBAN: TR20 0020 5000 0088 8444 4000 14” ifadelerini kullandı.
Suriye ve Türkmen Dağı'na kardeş eli
“Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği olarak Suriye’deki mazlum halka şimdiye kadar 203 tır
yardım malzemesi gönderdik” diyen Satıcı sözlerini şöyle sürdürdü,
“Suriye’ye 2013 yılında 22, 2014’de 104, 2015 yılında 46 ve 2016 yılının ilk üç ayında 31 tır
olmak üzere şimdiye kadar 203 tır yardım malzemesi gönderdik. Suriye’de kamplarda kalan
toplam 2 bin 500 yetim çocuğu sünnet ettirdik. Her zaman mazlumların yanında yer
alacağız. Bizlere yardımda bulunan tüm hayır sahiplerinden Allah razı olsun.
Ayrıca Suriye'deki göç dalgasından sınırlarımıza gelen mültecilere yemek dağıtımı ve çadır
kurma çalışmalarında bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız Acil Yardım Arama Kurtarma
ekibimiz tarafından yapılmakta. Ekibimiz diğer şehirlerden gelen ekiplerle birlikte çadır
kurma işlerine devam etmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16886.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

ERÜ niceliği azaltıp niteliği artıracak
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr
Muhammed Güven, gazetecilerle üniversitedeki gelişmeler hakkında sohbet etti. İlçelerdeki
fakülte binalarının faaliyete geçeceğini belirten Rektör Güven, öğrenci sayısı olarak
küçülmeye gideceklerini, boş olan bölümlere öğrenci alımına başlayacaklarını söyledi.
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, "Şu an için yeni bir fakülte gündemimizde yok.
Zaten yeterince büyük olduğumuzu düşünüyoruz. Hatta bundan sonra küçülme de söz konusu
olabilir." dedi.
Güven, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan
Rektör Güven, her dönemde basın mensupları ile iyi ilişkiler kurduklarını söyledi. Güven, "
Kayseri basını ile her daim ilişkilerimiz iyi oldu. Üniversitemizin gelişmesi ve tanıtılması için
ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu ilişkilerimizin devam etmesi, üniversitemiz,
şehrimiz ve ülkemize olan katkıları birlikte yapmak, bunları bütün ülkeye duyurmak için
elimizden geleni yapıyoruz. Son yıllarda olduğu gibi bundan sonrada kapılarımız her zaman
basın mensuplarına açık olacak. Yaptığımız icraatları ve faaliyetleri ve organizasyonlarımızı
biz basına açık olarak yapmaya çalışıyoruz. Bunlara basın mensupları gerekli katkıları
sağlıyorlar. Bundan sonrada böyle olacak" dedi.
İlçelerde eğitim binaları hazır

Erciyes Üniversitesine yeni fakülteler katmayacaklarını belirten Güven, “Daha önceki
dönemlerde sözü verilmiş ve binaları yapılmış meslek yüksek okulları var. Onlarla ilgili
çalışmalarımız var. En son YÖK'ten Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu ile ilgili izin geldi.
Şimdi onun çalışmalarını yapıyoruz. Bu yıl yetişmez ama önümüzdeki yıl orada öğrenci alımı
olabilir. Bünyan’da yeni bina yapım işi resmi evraklar üzerinde vardı. Bünyan’da inceleme
yapılarak gerekli çalışmaları tamamlayacağız. Yahyalı ilçesinde eğitim binası tamamlandı.
Önceki planların haricinde yeni bir fakülte gündemimizde yok. Ancak bazı meslek
yüksekokullarını birleştirerek bir fakülte oluşturabiliriz” diye konuştu.
Öğrenci sayısında küçülmeye gitmeliyiz
Öğrenci sayısında düzenleme yapacaklarının işaretlerini veren Güven, “ Yeterince büyük
olduğumuzu düşünüyoruz. Hatta bundan sonra küçülme de söz konusu olabilir. Fakülteler
içerisinde ihtiyaç olan bölümleri açıyoruz. Açılmış ama bugüne kadar öğrenci almadığımız
bölümlere öğrenci alımı söz konusu olabilir. En son yönetim kurulundan karar çıkmıştı ve
YÖK'e yazı yazıldı. Astronomi bölümümüz var ancak öğrenci yoktu. Astronomi bölümüne
öğrenci alımına başlayacağız" şeklinde konuştu.
Güven,”3 aydır Tıp fakültesine uğrayamadım”
Daha önce Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yapan ve son seçimler
sonrası Rektör olan Muhammed Güven,” Rektör olarak göreve başladığımdan bu yana Tıp
Fakültesine gidemedim. 3 ay sonra öğle yemeğinde vakit bularak arkadaşlarla bir araya
gelebildik. Üniversite hastanemiz, ülkedeki en donanımlı hastanelerden bir tanesidir.
Poliklinik sayısı 2 binden 5 bine çıkarıldı. 1400 yatak kapasitesi var. Yoğun bakım hastaları
için yatak kapasitesi 250 ye artırıldı. Hastanemizde 3 MR cihazımız var fakat yine de sıralar
oluşabiliyor” açıklamasında bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ "Hocamızı daha önce dekan olarak burada ağırlamıştık. Bugün ise Rektör olarak
misafir ediyoruz. O dönemle bu dönem arasında da bir şey değişeceğini düşünmüyorum.
Çünkü o zamanda da gazeteciler olarak iyi ilişkiler içerisindeydik. Bundan sonrada
ilişkilerimizin artacağını düşünüyorum. En azından tanıdığımız hocamızın Rektör olması, bu
süreci bizim için kolaylaştıracaktır" dedi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16887.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Kayseri “kaynaştırma eğitimi”nde öncü
olacak
Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Nevzat Ayaz Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ve Iğdır Besti Aydeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında
yürütülen ‘Mesleki Eğitimde Engelleri Kaldırmak İçin Avrupa ile Elele’ projesi başarıyla
sürüyor. Projeye Kayseri ekibi; Okul Müdürü, 1 müdür yardımcısı ve 7 öğretmeni ile dahil
oldu.
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Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri proje kapsamında 13-26
Mart 2016 tarihleri arasında Avusturya-Bregenz şehrinde zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin
mesleki eğitim süreçlerini, Avrupa’daki uygulamaların yerinde incelenmesini, karşılaştırma
ve değerlendirmeler yaparak etkili uygulamaların ülkemizde de uygulanmasını ve
yaygınlaştırmasını sağlamak amacıyla ziyaretlerde bulundular. Proje ile kaynaştırma eğitimi
uygulayan kurumlarda, engellilerle ilgili işlemlerin yürütüldüğü iş eğitim merkezleri ve
korumalı iş yerlerinin bağlı bulunduğu entegre bir sosyal kamu kurumu, engelli bireylerin
doğrudan üretime katıldıkları iş atölyeleri, ürün satış ofisleri, engellilerin istihdama
hazırlandıkları eğitim ve kaynaştırma çiftliği ve engelli çocuklar eğitim merkezi ziyaret edildi.
Ayrıca kültürel kaynaşma turları düzenlendi.
Müdür Hökelek’in görüşleri
Okul müdürü Fatma Hökelek yaptığı açıklamada; projenin ana hedefinin, zihinsel ve fiziksel
engelli bireylerin kaynaştırma uygulamaları ile ilgili öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi
olduğunu söyledi. Hökelek “öğretmenlerimiz Avusturya’daki mesleki eğitim kurumlarında,
zihinsel ve fiziksel öğrenme güçlüğü olan gençlere uygulanan kaynaştırma eğitimleri ve
uygulama yöntemleri hakkında inceleme ve gözlem yapma fırsatı yakalamışlardır. Ayrıca bu
gençlerin mesleki eğitime ve iş gücüne kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmalar, eğitim
ortamları ve yapılan rehberlik ve destek uygulamaları incelenmiştir. Bu çerçevede
edindiğimiz kazanımlarla okulumuz bünyesindeki öğretmenler ve idarecilerin kaynaştırma
eğitimindeki yetkinliklerini artırarak kaynaştırma eğitiminin başarısı konusunda ilimize ve
tüm Türkiye’ye örnek uygulamalar gerçekleştirerek bu konuda öncü bir rol üstlenmeyi
amaçlamaktayız” dedi. Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek Dersleri
Öğretmeni Hüseyin Erdoğan da, proje çalışmaları içerisinde 21 Mart’ta Dünya Down
Sendromu Farkındalık Günü dolayısı ile ev sahibi kuruluş ile bir takım etkinlikler
düzenlediklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık
yaratmak, Down sendromlu bireylerin ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmasını önlemek,
erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek için çalışmalar yaptıklarını ve kendi
ürettikleri satış ofislerinde gün boyu onlarla birlikte olarak gönüllü hizmet faaliyetlerinde
bulunduklarını belirtti. (Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16888.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Kayseri’de KPSS operasyonunda 1 gözaltı
Kayseri'de Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle
düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

30 Mart 2016 Çarşamba 12:40

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı
soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında evrakta
sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" gerekçesiyle operasyon gerçekleştirildi. Sabah erken
saatlerde düzenlenen operasyonda Şıh Mehmet Gazioğlu İlköğretim Okulu'nda görevli
öğretmen A.K. gözaltına alındı. Çiftlik Şehit Ahmet Bozok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
görevli öğretmen T.S.'nin ise arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan öğretmen A.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet
Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16889.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Çağdaş Deli Dumrullar şehre indi
Şehir merkezi ve muhtelif bölgelerdeki otopark ücretleri araç sahiplerinin cebini yakmaya
devam ediyor. Özellikle kent merkezinde sık işi olup da aracını birkaç ücretli alana park
etmek zorunda kalan tüketici ay sonu geldiğinde ciddi miktarlardaki otopark giderleri,
tepkilere neden oluyor. Mazlumder Kayseri Şube Başkanı ve köşe yazarımız Ahmet Taş
“Çağdaş Deli Dumrullar Şehre İndi” başlıklı köşe yazısıyla otopark sorununu gündeme taşıdı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015 yılında Kayseri’de 321 bin olan araç
sayısı bir önceki yıla göre 17 bin 911 adet arttı. Hal böyle olunca kent merkezine gelen
sayısında da her geçen gün artış kaydediliyor. Özellikle Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde
resmi ve ya özel işleri olan ve aracıyla gelmek zorunda olan tüketici park sorunu yaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. tarafından kentin muhtelif yerlerinde otopark
ücretlendirmesi başlamasıyla araçların park yeri bulma sorunu azaldı. Ancak bu kez de
otoparklardan alınan ücretlerdeki anlaşılmazlık araç sahiplerini çileden çıkarıyor. Sivas
Caddesi ve çevresindeki fiyatlarla, kentin en çok araç girişi olan Bankalar Caddesi, Millet

Caddesi gibi otopark ücretlerindeki farklılıklar araç sahipleri ile görevlileri karşı karşıya
getiriyor.
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Gündem Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Taş,
otopark ücretlerinden dolayı sıkıntı yaşayan bir arkadaşının şikâyetinden yola çıkarak “
Çağdaş Deli Dumrullar Şehre İndi” başlık yazıyı kaleme aldı. Taş, yazısında araç sahiplerinin
mağduriyetini açık bir dille anlattı.
İşte Ahmet Taş'ın o yazısı:
http://www.kayserigundem.com/cagdas-deli-dumrullar-sehre-indi-makale,2729.html
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16890.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

24 sanıklı PKK terör örgütü davası başladı
Kayseri'de PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16'sı öğrenci
24 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur olarak hazır bulunan PKK
itirafçısı İ.Y., ifade değiştirerek tutuklu sanıkların kendisini yönlendirmediklerini söyledi.
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15 Ocak 2016'da Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince
yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'ya üye olmak ve örgüte üye kazandırmak
gerekçesiyle 2'si kadın 7 kişinin gözaltına alındığı ve 2 kişinin tutuklandığı dosya ile 4 yıl
önce Uludere, Roboski'de yaşanan olayın yıl dönümü nedeniyle 28 Aralık 2015'te HDP İl
Binası önünde basın açıklamasında 'Katiller halka hesap soracak, Anaların öfkesi katilleri
boğacak, Sur'dan Cizre'ye direniş her yerde' gibi sloganlar atan 1'i işçi 16 öğrenci hakkında
açılan dava birleştirildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya halen atılı
suçtan Nevşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan M.A. ile A.M., Sesli ve Görüntülü
Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar E.D., C.D., A.T.,D.L.İ., B.G., E.D.,
A.Y., S.A., M.S., E.S.İ., G.O., F.K., T.A., H.Y., S.G., C.Y., F.B., Ö.G., B.P., M.S.A., D.G. ve
A.Ö. ile mağdur İ.Y. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı HDP Kayseri İl Başkanı
İshak Tacar ve bazı HDP’liler de takip etti.
"KÜRTÇE SLOGAN ATTIM AMA ANLAMINI BİLMİYORDUM"
Sanıklardan sosyoloji öğrencisi E.S.İ., savunmasında eyleme katıldığını ve slogan attığını
belirterek, "Kürtçe slogan da attım ancak anlamının ne olduğunu bilmiyordum, iddianameye
bakınca öğrendim" dedi.
Diğer tüm sanıklar da demokratik şekilde basın açıklamasına katıldıklarını ve herhangi suç
teşkil edecek bir söylemde bulunmadıklarını söylediler.
PKK'LI İTİRAFÇI İFADE DEĞİŞTİRDİ
31 Mayıs 2015'te ailesi ile tartıştıktan sonra PKK'ya katılan ve Kayseri'deki tutuklu sanıklar
M.A. ve A.M.'nin ikna, yönlendirme ve eğitimi ile PKK'ya katıldığını söyleyerek Ağrı'da
teslim olan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İ.Y., mağdur olarak
katıldığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ifade değiştirdi. 'Mirxan' kod adı ile

31 Mayıs 2015'te PKK'ya katıldığını söyleyen İ.Y., "Ailemle sürekli tartışıyordum.
Kayseri'den Ağrı'ya gittim. PKK'ya kendi isteğimle katıldım. Bu tutuklu iki sanık beni
yönlendirmedi" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin ek süre istemesi üzerine duruşmayı 12
Nisan'a erteledi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme,
tutuksuz sanıkların üzerlerindeki adli kontrolü kaldırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16891.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

İlk çocuk üniversitesi Kayseri’de kurulacak
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğinde,
Türkiye’nin ilk çocuk üniversitesi Kayseri’de kurulacak.
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‘Çocuk Üniversitesi’ proje tanıtımı için AGÜ konferans salonunda düzenlenen toplantıya,
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı, Proje
Koordinatörü Psikolojik Danışman Fikri Ulusoy ile çok sayıda akademisyen katıldı.
“ÇEKİRDEKTEN GİRİŞİMCİ YETİŞTİRECEĞİZ”
Projenin amacını, ‘çekirdekten girişimci yetiştirmek’ olarak tanımlayan AGÜ Rektörü Prof.
Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Öğrenciler üniversiteye geldikleri zaman bir çok şeye geç kalmış
oluyor. Ve bizler, eğitim, kültür ve sosyal bakımdan sorunlu olarak yetişmiş öğrencileri, 4 yıl
gibi kısa bir sürede topluma yararlı bireyler haline getirmeye çalışıyoruz. O nedenle üniversite
öncesindeki eğitime önem vermek lazım. Öğrencilerin, bu yaşta, hem teknik hem sosyal
anlamda yetkin bir şekilde geliştirilmeleri gerekiyor. Ksi takdirde, son 12-13 senesi
buzdolabına konmuş, baktığımızda yetişmiş ama sosyal ve entelektüel bakımdan henüz
gelişimini tamamlamamış bireyler ortaya çıkıyor. Bu öğrencileri hem teknik hem de sosyal
olarak yetiştirene kadar da üniversite eğitimi sona eriyor. Olaya bu perspektifle yaklaşarak bu
projeye adım attık. Öncelikle üstün yetenekli çocuklarımızdan başlayarak projeyi daha sonra
daha da yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.
“KAYSERİNİN GİRİŞİMCİ GENLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”
ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı ise, ilk başta projenin 20 kişilik bir öğrenci takımı ile
pilot uygulamasının yapılacağını, bekledikleri sonuçlara ulaşılması halinde, projenin
yaygınlaştırılarak devam edeceğini ifade etti. Genel Sekreter Kamil Taşçı, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Kayserinin genetik kodlarının girişimcilik bakımından öne çıktığını biliyoruz. Bu proje ile
bu genetik kodların varlığından yararlanarak, girişimci, olaylara farklı bakan, özgüven sahibi,
eleştiren ve sorgulayan çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklar, maalesef sınav
ortamında bunu sağlayamıyorlar. Bu eksikliklerden hareketle ‘çocuk girişimciliği eğitimine’
katkı sağladık. Proje AGÜ tarafından bize sunulduğu zaman, tam da bu eksikliklerden dolayı,
projenin desteklenmesine karar verdik.”

10-14 YAŞ ARASI GİRİŞİMCİLER YETİŞECEK
Proje Koordinatörü Psikolojik Danışman Fikri Ulusoy ise, projenin 7 Mayıs tarihinde, sadece
hafta sonu olmak kaydı ile başlayacağını söyledi. Koordinatör Fikri Ulusoy, “Şimdilik 20
üstün zekalı çocukla eğitime başlayacağız. 10-14 yaş arası çocuklarımız, hafta sonları, günlük
5 saat olmak kaydı ile 4 hafta bu eğitimi alacak. Çocuklarımızın seçmelerini, kentte var olan
üstün zekalı 100 bine yakın çocuk arasında gerçekleştireceğiz. Seçme öncesinde duyurular
yapılacak ve isteyen herkes, belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, projeye başvurabilecek.
Eğitimin içeriğinde, liderlik, girişimcilik, innovasyon gibi konular yer alacak. Bu konular,
çocukların yaşlarına uygun olacak biçimde bir takım oyunlarla uygulamalı olarak
geliştirilecek.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16892.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Vatandaşlar sessiz okuma etkinliğinde
buluştu
Kütüphaneler Haftası’nın 52. yılı münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
‘Sessiz Okuma Etkinliği’ düzenlendi.
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Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar,
gezici kütüphaneden istediği kitabı alarak okuma imkanı buldu. Etkinliğe katılan Vali
Yardımcısı Mehmet Aktaş, etkinlik ile amaçlarının insanların kütüphanelere dönmesini
sağlamak olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, “52. Kütüphaneler Haftası
kutlama etkinliklerine dün İl Halk Kütüphanesi’nde başlamıştık. Bugün de etkinlik
programımız çerçevesinde meydanda ‘Sessiz Kitap Okuma Şenliği’ ile bir aradayız. Tabi ki
buradaki amacımız insanları kitaba, kitabın merkezi olan kütüphanelere dönmesini sağlamak,
okuma bilincini ve okurluk oranını artırmak. Bu amaç için burada bulunuyoruz. Ülkemizde
maalesef kitap okuma oranı bir hayli düşük. Dolayısıyla çeşitli etkinlik ve çalışmalarla kitap
okuma oranlarını artırmak konusunda hedef belirledik kendimize. İnşallah bunlar da okuma
bilincine, okuma oranının yükselmesine, kişi başına düşen kitap ve basılı eserlerin sayısının
artmasına küçük de olsa bir katkı sunacaktır.” diye konuştu.
Son zamanlarda kütüphaneye olan ilgilinin arttığına dikkat çeken İl Kültür Müdürü İsmet
Taymuş da, “Bilindiği gibi Kütüphaneler Haftası’nın 52. yılını ilimizde kutluyoruz. Buy
etkinlikler kapsamında da bugün ‘Sessiz okuma’ etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sessiz
okuma etkinliğindeki amacımız kütüphaneler, kitap ve okuma konusunda ilgi çekmek,
farkındalık yaratmak. Çünkü biliyoruz ki insanlarımız teknoloji, internet geliştikten sonra
kitaptan, kütüphaneden ve kitap okuma sevgisinden uzaklaştı. Ama son yıllarda da
teknolojideki bilgi edinmenin zararını görenler tekrar kütüphaneye bir dönüş sağladı. Bugün
kütüphanelerde gerçekten yer bulunmuyor. Çok yoğun talep var. Biz de bunun mutluluğunu
yaşıyoruz. Amacımız kitaplarla insanımızı buluşturmak, farkındalık yaratmak, dikkat

çekmek.” ifadelerini kullandı. Taymuş ayrıca kütüphane uzak diye gidemeyen vatandaşların
gezici kütüphanelerden faydalanabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16893.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Alt geçit dükkanları kiraya verildi
Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları ihaleyle 10 yıllığına kiraya verdi. Kiralama
ihalesinde 49 dükkan için ilk yıl kiralama bedeli 820 bin TL oldu.
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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Orduevi önü ile Kocasinan ve Melikgazi alt
geçitlerinde bulunan 49 adet dükkan toplu halde kapalı teklif usulü ihaleyle 10 yıllığına kiraya
verildi. Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılan ihaleye Genel Sekreter Hüseyin
Beyhan başkanlık etti.
815 bin TL muammen bedelle yapılan ihalede iki ayrı katılımcı teklif verdi. Alcan Tekstil'in
ilk yıl kira bedeli olarak 816 bin TL olan karşılık Erciyes Esnaf Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği 817 bin TL tekliverdi. Tekliflerin artırılması talebi üzerine Erciyes Esnaf
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği teklifini 820 bin TL'ye çıkararak ihaleyi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16894.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Neşet Ertaş’a memleketinde vefasızlık
“Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş’ın hayatını ve sanatını anlatan ‘Ah Yalan Dünyada Neşet
Ertaş” belgeseli vizyona girdi. Sadece 4 şehirde gösterilebilen filmin, Ertaş’ın memleketi olan
Kırşehir’de seyircisiyle buluşturulmaması ise “vefasızlık” olarak nitelendirildi. Filmi
Kayseri’de de hiçbir sinema programına almadı.
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2012 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Neşet Ertaş için hazırlanan ‘Ah Yalan
Dünyada Neşet Ertaş’ adlı belgesel film 25 Mart Cuma gününden itibaren sinemalarda

gösterilmeye başlandı. Sadece İstanbul, Ankara, Adana ve Malatya’daki bazı salonlarda
gösterilebilen ve sinema sahiplerinin ilgisizliği sebebiyle kısıtlı sayıdaki seyirciye ulaşabilen
belgesel filmin Ertaş’ın memleketi Kırşehir’de bile vizyona sokulmaması hemşehrilerini
üzdü. Bu durumu vefasızlık olarak nitelendiren bazı Kırşehirli sanatseverler bu filmi en kısa
sürede şehirlerinde görmek istediklerini belirttiler.
Kırşehir’in tek sineması olan ve 8 salonu bulunan Klas Sinemalarının “Kolpaçino 3” ve
“Osman Pazarlama” gibi filmleri getirirken Neşet Ertaş belgeselini gösterime sokmaması
hayal kırıklığı doğurdu. Filmi Kayseri’de de hiçbir sinema programına almadı.
Atalay Taşdiken yönetti
Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Kalan Müzik işbirliğiyle hazırlanan, Neşet
Ertaş’ın hayatını ve sanatını anlatan “Ah Yalan Dünyada Neşet Ertaş “ belgeselini Atalay
Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu yaptı. Bir yılda tamamlanan belgeselle ilgili açıklamada
bulunan belgeselin yönetmenlerinden Hacı Mehmet Duranoğlu, “Biz belgeseli Atalay
Taşdiken’le birlikte yönettik. Neşet Ertaş benim için çok şey ifade ediyor. Sadece sazı, sözü
ve bütün bir hayatımıza katık ettiğimiz türküleriyle Neşet Ertaş’ı hayatımızdan çıkarın
sanıyorum ortada pek bir şey kalmaz” dedi. Duranoğlu, yapımla ilgili çok güzel tepkiler
aldığını da söyleyerek birini şöyle anlattı: ”İstanbul’da izleyen genç bir arkadaşımız şöyle
yazmış bize; ‘Belgeselde anlatılan Neşet Ertaş’tan öyle etkilenmişim ki eve giderken yolu
şaşırdım.’”
Otuz tanıktan görüş
Duranoğlu, yaklaşık otuz kadar tanıkla Neşet Ertaş’ın duygu dünyası ve felsefesine ilişkin
bugüne kadar anlatmadıkları anılarının konuşulduğunu söyleyerek, “Neşet Ertaş sadece saza
ve söze hapsedilemeyecek kadar büyük bir derinliğe sahipti. Ertaş, bu topraklar üzerindeki
birbirinden farklı insanları ve düşünceleri, hangi dinden, ırktan, fikirden olursa olsun bir araya
getirebilen çok önemli bir gönül harcıdır. Bugünlerde böyle insanlara daha çok ihtiyacımız
olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Belgeselde Hasan Saltık, Bayram Bilge Tokel, Erol Parlak, Uğur Yücel, Can Dündar, Cengiz
Özkan, Erdal Erzincan, Erkan Mumcu, Reis Çelik, Feryal Öney, Vedat Yıldırım, Candan
Murat Özcan, Sebahat Deniz, Derviş Deniz gibi isimlerle röportajlar da yer alıyor.
Haber:Rıfat Yörük-Beyza Kanlıoğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16895.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Tüketiciler birliği sıkıntıları EPDK’ya iletti
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve bazı yöneticiler geçtiğimiz günlerde
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti. Şahin ve
beraberindekiler Başkan Yılmaz’a enerji konusunda tüketicilerin yaşadığı bazı sorunları
ileterek çözümü noktasında destek istediler.
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Ziyaretin detayları hakkında gazetemize bilgi veren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı
Mahmut Şahin ziyarette tüketicinin yaşadığı sıkıntıları bir bir anlattıklarını dile getirerek
çözümü noktasında söz aldıklarını dile getirdi.
Mütevazi bir şekilde ağırlandıklarını anlatan Mahmut Şahin şunları söyledi:
“Zaten sıkıntıları dönem dönem kendilerine aktarıyorduk. Ekibimizle birlikte kendisiyle
görüşme şansımız oldu. Bu görüşmede de vatandaşlarımızın enerji ile ilgili yaşadığı bazı
sıkıntıları ilettik. Biz sadece eleştiren değil önerileri de aktaran bir kurumuz.”
Tüketicinin yanında olan bir başkan
Yetkililer tarafından oldukça ilgili bir şekilde karşılandıklarını ve sıkıntıları birer birer
ilettiklerini belirten Şahin, “EPDK’nın şu anki başkanı tüketicinin yanında olan birisi.
Türkiye’de 21dağıtıcı firma var. Bu dağıtım şirketlerine karşı tüketiciyi koruyan, kollayan bir
anlayışa sahip. Bunu gördük. Sıkıntıları rahatlıkla iletebildik. Dağıtım firmalarının
vurdumduymaz davranmaları tüketiciyi sıkıntıya sokuyordu. Bunun için bir düzenleme
yapılması gerekiyordu. Elektrikte bir serbest piyasa olayı var. Belli bir limitin üstünde kalan
tüketiciler istediği yerden alabiliyordu. Bu limitin düşürülmesini talep etiğimizde, Başkan
“Hayır Tam tersi tüketicinin yararına olan şey düşmemesi. Çünkü dağıtım firmaları şuan
tekel gibi çalışıyor. Biz eğer limiti düşürürsek bütün tüketicileri dağıtım firmalarının insafına
terk etmiş oluruz. Bunu yapmayacağız. Rekabet piyasası oluştuktan sonra limiti aşağı
düşüreceğiz” dedi. Bu noktada tabi ki sevindik. Bizden daha ileri bir bakış açısıyla tüketiciyi
korumaya yönelik bir düzenleme düşünüyorlar.” dedi.
Elektrik kesintileri yaşanmasın
Elektrik kesintileri ile ilgili sorunları da söylediklerini anlatan Mahmut Şahin, “Burada
sorumluluk dağıtım firmalarının. İhale alırken kendilerinin bu sistemi tamamen düzenleme,
kontrol etme, hiçbir arızaya sebebiyet bırakmadan idare etme noktasında söz vererek ihale
aldılar. Ama şu anda “Elektrik kesintileri oluyor mu?” derseniz oluyor. Önceden duyurulursa
böyle bir hakka sahip gibi bir şey var. Mesela yaz ayında 4 saat elektrik kesilse ne olacak.
Zarar söz konusu olacak. Bu zararı mutlaka dağıtım firmasının ödemesi lazım. Çok
olağanüstü bir şey olmadığı sürece kesiliyorsa bedelini neden tüketici ödesin. O zaman arazı
olmayacak şekilde sistem kurulsun. Ya da arızayı önceden bildirsin ki insanlar tedbir alsın. Bu
biraz masraflı olduğu için dağıtım firmaları buna yanaşmak istemiyor. Faturasını ödemeyen
abonelerin ilgili firmanın elektriği kesme yerine icraya vererek tüketiciyi daha fazla sıkıntıya
sokuyor. Tüketici faturasını ödemediyse onu icraya vermenin bir süresi var. Süreci hiç
yaşamadan 5 basamak birden atlıyorlar ve icra takibi başlatıyorlar. Önümüzdeki süreçte
elektrikte yaşanacak sıkıntıların artacağını düşünüyoruz. Tüketiciler elektriği devletin elinde
zannettiği için şikayet edeceği mercileri hem de şikayet edeceğini bilmiyor. Ama elektrikte

sıkıntı artacak gibi gözüküyor. İnsanlar elektriğin devlette olmadığını öğrenince şikayetler
daha da artacak diye düşünüyorum. Biz bunu öne almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte
tüketiciler böyle bir sıkıntı ile karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini bilsinler diye
uğraşıyoruz Bu noktada da en üst makam olduğu için de EPDK’yı ziyaret ettik. Gayet olumlu
geçti. Dile getirdiğimiz sıkıntıların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler” diye
konuştu.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Fotoğraf: Ahmet BOLAT
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16896.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Bu oyun kaçmaz!
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından geçen yıl sahnelenmeye başlayan “57. Alay” oyunu bu
akşam saat 19.30’da Kadir Has Kültür Merkezi’nde Kayserililerle buluşacak. Büyükşehir
Belediyesi’nce getirilen oyundan ücret alınmayacak. Bilindiği gibi daha önce de Sivas Devlet
Tiyatrosu Kayseri’de sahne almıştı.
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Oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini üstlenen İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Zafer
Kayaokay, Çanakkale'nin Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "bu projeyi,
Türk devletinin ve Türk halkının, Çanakkale'ye ahde vefa borcu olduğu için yaptık" dedi.
Kayaokay, Çanakkale konusunda borcun hala ödenmediğini ifade ederek, "Bugün bu ülkede
yaşayan 70 küsur milyon insan, hala Çanakkale'ye borcunu tam anlamıyla ödememiştir ve
ödeyemeyecektir. Çünkü o zamanın koşullarında yazılan bir destandır. Çanakkale,
emperyalist ve kapitalist bir tavrın kendilerine getirilme meselesidir ve Cumhuriyet'in
önsözüdür" diye konuştu.
(Fatma Ural -Meryem Beyza Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16897.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

“Vakıf üniversitelerine kayyım atanamaz”
Melikşah Üniversitesi Rektörü Mahmut Mat, gazetemize yaptığı açıklamada Paralel Devlet
Yapılanması ile anılan üniversitesine kayyım atanacağı iddialarını cevaplandırdı. Mat, YÖK
kanununa göre üniversitelere kayyım ataması yapılamadığını belirterek, “Bazı koşullar
gerçekleşirse şehirdeki bir diğer devlet üniversitesinin yönetim kurulu, üniversitenin mütevelli
heyeti oluyor” açıklamasında bulundu.
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Ortamdan etkilenmemeye çalışıyoruz
Paralel Devlet Yapılanması ile anılan Melikşah Üniversitesi hakkında üniversitenin Rektörü
Mahmut Mat, gazetemize açıklamalarda bulundu. “Çıkan haberlerden öğrencilerimiz
olumsuz etkileniyor” diyen Mat, “Üniversitemizde 4 bin 200 öğrenci var. Bunlar bize
ailelerinin emaneti. Dolayısı ile biz hocalarımızla hep bunu konuşuyoruz. Elimizden
geldiğince ortamdan etkilenmemeye gayret ediyoruz” dedi.
Melikşah Üniversitesi ile ilgili iddialara da cevap veren Mat, “Burası devletin kanun ve
kuralları ile kurulan bir üniversite. Şu ana kadar çeşitli denetimlerden geçtik. Bu
denetimlerden övgü alarak çıktık. Birçok alanda Türkiye standartlarının üzerindeyiz. Biz
sadece lisans eğitiminde değil araştırmada da bir yere gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayyım ataması
Vakıf üniversitelerinin YÖK’ün 2547 sayılı kanununa bağlı olduğunu hatırlatan Mat, “Aynı
zamanda vakıf üniversitelerini denetleyen vakıf üniversiteleri yönetmeliği var. Üniversiteler
bu yönetmelikler çerçevesinde hareket ediyor. Orada kayyım ataması diye bir şey yok. Sadece
şirketlere kayyım atanabiliyor. Ancak bazı koşullar gerçekleşirse şehirdeki bir diğer devlet
üniversitesinin yönetim kurulu, üniversitenin mütevelli heyeti oluyor. Üniversitemiz 2 ay
önce YÖK tarafından denetlendi ve bunu gerektirecek bir durum yok” şeklinde konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16898.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Çerkesler Kültür Gecesi’nde buluştu
Kayseri Kafkas Derneği yeni bir etkinliğe daha imza attı. Ankara Çerkes Derneği Halk
Dansları Topluluğu Elbruz ve Badin Müzik Grubunun katılımıyla Kayseri Kafkas Derneği
Kültür Gecesi gerçekleştirildi. Geceye Çerkesler büyük ilgi gösterdi.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Dernek Başkanı Mutlu
Akkaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan gecede Thamademiz Kuşha Fikri Özden ve Kayseri
Milletvekili Hülya Atçı Nergis düşüncelerini salondaki misafirlerle paylaştı.
Ardından Elbruz ve Badin’in sahnesiyle devam eden gecede organizasyona destek veren
Ankara Çerkes Derneği’ne, Kayseri Kafkas Derneği tarafından teşekkür plaketi ve çiçek
takdim edildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16899.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Tutuklu Kırım Tatarlarının ailelerine
destek
Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Rus işgalcilerin "26 Şubat davası" kapsamında tutukladığı 4
çocuk babası Ali Asanov’un eşine hediye verdi.
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Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri, Rus işgali altında bulunan Kırım'da yasadışı şekilde
tutuklanan ve yargılanan Kırım Tatarlarının ailelerini desteksiz bırakmıyor.
İşgalcilerin tutukladığı Kırım Tatarlarının ailelerine maddi ve manevi destekte bulunan
KTMM üyeleri, 29 Mart tarihinde gerçekleşen "26 Şubat davası" duruşmasının yapıldığı
mahkeme binasının yanında "26 Şubat davası" kapsamında tutuklanan Ali Asanov'un
çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı
Nariman Celâl hediyeyi Ali Asanov'un eşi Elnara Asanova'ya teslim etti.

29 Mart tarihinde saat 10:00’da Kırım’ın Akmescit şehrinde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan
Yardımcısı Ahtem Çiygöz, Ali Asanov ve Mustafa Degermenci’nin sözde Kırım Yüksek
Mahkemesi’nin Hakimi Galina Redko tarafından yargı kararı olmadan tutukluluk sürelerinin
yasadışı uzatmasına ilişkin itiraz dilekçesinin incelendiği duruşma gerçekleşti.
Ancak "26 Şubat davalıları" Ahtem Çiygöz, Mustafa Degermenci ve Ali Asanov mahkeme
salonuna getirilmedi. Ahtem Çiygöz’ün avukatları bildirimin geç yapılmasından dolayı
duruşmanın ertelenmesini talep etti.
Hakimler önce duruşmayı Ahtem Çiygöz’ün avukatlarının duruşmada bulunamayacağı 31
Mart tarihinde yapılacağını kararlaştırdı ancak daha sonra kararını değiştirerek duruşma
tarihini 6 Nisan olarak belirledi.
Kırım’ın İçki (Sovetskiy) bölgesi Ferngeym (Urojaynoye) köyü sakini Ali Asanov, "26 Şubat
davası" kapsamında 15 Nisan 2015 tarihinde tutuklandı.
26 Şubat 2014 tarihinde Kırım Parlamentosu önünde Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği
(Russkoye Yedinstvo) Partisi’nin karşı karşıya geldiği büyük miting yapıldı. Ukrayna'nın
toprak bütünlüğünü savunan yaklaşık 10 bin Kırım Tatarı, parlamentonun Kırım’ın
Ukrayna’dan ayrılması ile ilgili kararları kabul etmesini önlemek ve Ukrayna'nın bütünlüğünü
desteklemek için mitinge katıldı. Rusya yanlısı teşkilatların yaklaşık 3-4 bin temsilcisi
Kırım’ın Rusya’ya bağlamasını istemişti.
Savunmanın tüm kanıtlarına rağmen gerek ilk mahkeme gerek Kırım’ın Yüksek Mahkemesi
"toplu eyleme katılmakla" suçlanan Ali Asanov’un serbest bırakılmasını reddetti. Ali Asanov,
2 kız ve 2 erkek olmak üzere 4 çocuk babası. En büyük kızı 6 yaşındayken, en küçük çocuğu
Asanov’un tutuklanmasından sonra 14 Haziran 2015 tarihinde doğdu.
(QHA-Kırım Haber Ajansı)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16900.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Rengarenk Rusya
“Bu seyahati maceraya dönüştüren en büyük etkenler; çokta alışkın olmadığımız Kiril
Alfabesi, neredeyse hiç İngilizce bilmeyen Ruslar ve oldukça zayıf olan “Turist Bilgilendirme
Ofisleri” idi. Neyse ki okulda ikinci yabancı dil olarak aldığım ve dürüst olmak gerekirse
sadece ders geçmek için çalıştığım Rusça dersi, çok başarılı bir şekilde konuşamasam da tatil
boyunca çok işimize yaradı. Bütün bu etkenler negatifmiş gibi görünse de ilginç deneyimlerle
seyahatimizi renklendirdiler.”
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“Rusya’da kime sorduysak otobüs yolculuğunu tavsiye etmedi ve tren yolculuğunun çok daha
sağlıklı olacağını söyledi. Rusya’da trenle yolculuk yaparken iki ayrı seçeneğiniz var; ya dört
kişilik kapalı kabinlerde ya da platzkart olarak bilinen açık vagonlarda seyahat edebilirsiniz.”
“Moskova’da tren istasyonundan çıkar çıkmaz Azeri taksi şoförleri karşıladı bizi. Kazan’da
yaşadığımız dil probleminden sonra “Rusya’nın başkentine gidiyoruz, illaki İngilizce konuşan
birilerini buluruz” diye düşünürken, kendi dilimizde rahatça iletişim kurabileceğimiz Azeri
kardeşlerimizin Moskova’da neredeyse her yerde olduklarını fark ettik.”
“Rusya’ya kadar gelmişken Golden Ring’i görmeden dönmek büyük talihsizlik olurdu
eminim. Turlarla gidip, gruplara bağımlı kalmadan gezmenin avantajları ile Rusya’nın arka
sokaklarını keşfettik. Birbirinden şirin, pencere kenarları işlenmiş, etrafı el yapımı çitlerle
çevrelenmiş, bahçesindeki rengârenk çiçeklerle yağlı boya tablolarını anımsatan, sevimli köy
evleri Golden Ring’de en zevk aldığım ayrıntılardan biri. Kasaba sokaklarında gezerken
Anton Çehov’un hikayelerinin baş kahramanı gibi hissetmek bu gezinin kaçınılmazlarından
biri.”
“Seyahatimizin meşhur ‘Beyaz Gece’lere denk gelmesi St. Petersburg’a ayrı bir güzellik
kattı. Güneş battıktan sonra saatin oldukça ilerlemesine rağmen bir türlü kararmayan gökyüzü
neredeyse gece yarısına doğru koyu bir renge bürünüyor. Aydınlık gökyüzünden olsa gerek
St. Petersburg’da geceler oldukça uzun, Nevsky Caddesi’ndeki hareketlilik geç saatlere kadar
devam ediyor.”
“Kazan hem tarihi hem de yerleşkesi açısından şahane bir şehir. Haritayı elime alıp, şehir ile
ilgili araştırmalar yapmaya başladığımda öğrendim bir kültür şehrine geldiğimizi. Şehir
merkezine yaklaşırken farklı duruşu ile dikkatleri celbeden Kazan Kremlin 2000 yılında
UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Rusya’da gezdiğimiz şehirlerde en çok camiye
rastladığımız şehirdi Kazan.”
Yurtdışı seyahati denildiğinde genellikle akla ilk gelen yerlerden biridir Avrupa. Önceki yaz
Erasmus öğrencisi olarak İspanya’da 6 ay kadar kaldıktan sonra ailemle birlikte
yapabileceğim bir Avrupa tatili üzerinde düşünürken başladı yurtdışı maceramız. Kendi
arabamızla gezdiğimiz ve gönlümüzce şekillendirdiğimiz 3 haftalık Avrupa turundan
aldığımız keyif bizi geçen yaz yeni planlar yapmaya teşvik etti. İspanya ve İtalya’dan sonra
Fransa’yı keşfetmeye karar verdik. Arabamızla gitmeyi planladığımızı belirterek Fransa
Konsolosluğuna vize talebinde bulunduk, fakat sonuç bizim için şaşırtıcıydı. Araba ile
seyahatimizi onaylamayan Fransa Konsolosluğu vize başvurularımızı reddetti. Diğer Shengen
ülkelerine yeniden başvuruda bulunmayı planlarken aklımıza vize işlemleri ile vakit
kaybetmeden rahatça girebileceğimiz ülkelerden birine seyahat etmek geldi. Tecrübe edenler
bilir, eksiksiz ve hatasız bir vize başvurusu zaman ve emek isteyen bir hazırlık sürecidir. Nasıl
yapacağımızı düşünürken, babamın bize yeni bir ufuk açması ile tatil rotamızı batıdan kuzeye
çevirmeye, Rusya’ya yolculuk etmeye karar verdik. Rusya’nın en popüler ve büyük
şehirlerinden olan St. Petersburg, Moskova ve Kazan öncelikli olarak görmeyi planladığımız
şehirlerdi. Tatilin devamına Rusya’ya gittikten sonra karar vermek niyeti ile esnek bir tatil
planı yaptık kendimize. Turlara ve kalabalıklara bağımlı kalmadan “Kafa nereye, biz oraya!”
mottosu ile tatile ayrı bir keyif katan bu esneklik yıllarca unutamayacağınız anılara imza
atabiliyor bazen.
Biraz geçtiğimiz yıl Avrupa tatilinden edindiğimiz tecrübelerin verdiği rahatlıkla biraz da
cahil cesareti ile düştük yollara. Cahil cesareti diyorum çünkü Rusya’nın haber bültenlerine
veya kitaplara yansıyan vitrinlik bilgiler dışında Rusya’da turist olmak hakkında çok da bir
fikrimiz yoktu aslında. Bizzat yaşayarak öğrenecektik ve bu da seyahatimizin en heyecanlı
kısmı olacaktı şüphesiz.
Ramazan Bayramı’ndan hemen sonra İstanbul’dan Kazan’a uçarak başladı maceramız. Bu
seyahati maceraya dönüştüren en büyük etkenler; çokta alışkın olmadığımız Kiril Alfabesi,
neredeyse hiç İngilizce bilmeyen Ruslar ve oldukça zayıf olan “Turist Bilgilendirme Ofisleri”

idi. Neyse ki okulda ikinci yabancı dil olarak aldığım ve dürüst olmak gerekirse sadece ders
geçmek için çalıştığım Rusça dersi, çok başarılı bir şekilde konuşamasam da tatil boyunca çok
işimize yaradı. Bütün bu etkenler negatifmiş gibi görünse de ilginç deneyimlerle seyahatimizi
renklendirdiler.
TATARİSTAN’IN BAŞKENTİ: KAZAN
Babam ilk söylediğinde pek de adını duymadığımız bir şehir olduğundan çok
heyecanlandırmamıştı beni. Şehirde gezmeye başladığımızda fazlasıyla yanıldığımı fark
ettim. Kazan hem tarihi hem de şehir yerleşkesi açısından şahane bir şehir. Haritayı elime
alıp, şehir ile ilgili araştırmalar yapmaya başladığımda öğrendim bir kültür şehrine
geldiğimizi. Şehir merkezine yaklaşırken farklı duruşu ile dikkatleri celbeden Kazan Kremlin
2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. 1000 yıldır birbirinden farklı
kültürlere ev sahipliği yapan şehirde; Kazan Kremlin başta olmak üzere, 19. yüzyılın
başlarında inşa edilmiş Kazan Üniversitesi, hemen karşısında bulunan Ulusal Kütüphane,
geçmişte kız lisesi olarak kullanılmış olan Tataristan Bilimler Akademisi, büyük çan kulesi ve
renkli duruşu ile uzaklardan kendini gösteren Petro ve Paulo Katedrali ilk dikkatimizi çeken
yapılardandı. Bunlarla birlikte Kazan’ın arka sokaklarında yürürken rastladığımız büyüklü
küçüklü camii ve kiliselerin her biri uzun uzun incelenip, bol bol fotoğraf çekinmeyi hak eden
yapılardı. Rusya’da gezdiğimiz şehirlerde en çok camiye rastladığımız şehirdi Kazan.
Oldukça yabancı olduğumuz bir kültüre doğru misafirlik ederken rastladığımız Kazan
Türkleri en büyük yardımcılarımızdı, özellikle yemek konusunda. Yoğunlukla et ve hamurun
kullanıldığı Tatar Mutfağı sevilmeyecek gibi değil. Şehri toplu taşıt araçları kullanmadan
sadece yürüyerek keşfederken minik Tatar Restoranları hem güvenilir hem de oldukça
ucuzdu. Özellikle geçtiğimiz yıl Venedik’te bir öğün yemeğe 140 Euro ödediğimizi
düşünürsek, Rusya’da yemeklerin Avrupa’ya göre çok daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.
Şehrin atmosferini güzelleştiren karelerden biri de yan yana görebileceğiniz camii ve kiliseler.
Ortodoks olan Ruslar ile Müslüman Tatarlar bir arada hoşgörü içerisinde yaşıyorlar. Bunun en
güzel örneği ise; Kazan Kremlin. Kazan’ın bulunduğu yarım adanın en yüksek kısmında yer
alan, etrafını 15. yy.da Tatarlar tarafından inşa edilen bembeyaz surların çevrelediği, içinde
birçok mimari yapının yer aldığı bir çeşit kampüs. Yarımadaya karşıdan baktığınızda
geçmişten günümüze birçok farklı zaman dilimine ve inançlara ait rengârenk yapılar harika
bir senfoni oluşturuyor. Kremlin’in içinde günümüzde Tataristan’ın bir çeşit çalışma ofisi
olarak kullanılan resmi devlet binaları ile birlikte, en eski yapıtlardan olan Annunciation
(Meryem’e Müjde) Kilisesi, Süyümbike Kulesi ve Kul Şerif Camii yer alıyor. Kazan
Hanlığının yıkılmasının ardından şehirde bulunan birçok İslami yapı Ruslar tarafından yok
edilmiş. 1998 yılında bu yıkımların telafisi olarak inşa edilen bu camii adını devrin büyük
zatlarından biri olan “Kul Şerif”ten alıyor. Söylenenlere göre yüzyıllar sonrasında böyle tarihi
bir merkeze yeniden bir camii inşa edilmesi, İslam’ın ahir zaman ümmeti üzerine yeniden
doğuşunu sembolize ediyor. Beyaz ve turkuaz renkleri ile bu cami gece ayrı gündüz ayrı bir
güzel görünüyor. Caminin alt katı İslam Müzesi olarak kullanılırken mescit kısmına sadece
ibadet edecek olan Müslümanlar alınıyor. İçini görmek isteyen turistler için üst kısma asma
balkon yapılmış, Camiye ibadet etmek için gelen Müslümanlar mescit kısmını kullanırken
turistler de ibadet edenleri rahatsız etmeden ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor. İç tasarımı ile de
ziyaretçilerini büyüleyen bu camide gün boyunca canlı olarak okunan Kur’an-ı Kerim bu
atmosfere ayrı bir güzellik katıyor.
Kul Şerif Camii’nin hemen yakınında bulunan Süyümbike Kulesi, en üst kısmında bulunan ve
camilerde kullanılan âleme benzer bir hilal simgesi ile merakımı celbetti. Araştırdığımda
kulenin çok ilginç bir hikayesi olduğunu öğrendim. Süyümbike, Çar bir güzele aşık olmuş
Tatar bir delikanlı. Sevdiği kıza aşkını itiraf edip evlenmek istediğini dile getirdiğinde, aşık
olduğu kız yedi gün içerisinde kendisi için bir kule inşa ederse teklifini kabul edeceğini
söyler. Süyümbike aşkının ispatı olarak en ihtişamlısından bir kule inşa eder, hem de Çar

güzelin istediği gibi yedi gün içerisinde. Ve nedendir bilinmez yedinci günün sonunda kulenin
en üst katına çıkar ve intihar eder. Ardından bu genç aşığın aşkı anısına kuleye onun adı
verilir. Kulenin en görkemli yeri ise bence giriş kapısı; ay ve güneş figürlerinin birleşiminden
oluşuyor. Edebiyat okuyanlar bunun ne kadar anlamlı olduğunu iyi bilirler; imkansız aşkı
temsil eder. Hikayenin gerçekliği mi? Bilmiyorum ben de Google’ın yalancısıyım.
Kazan’da 4 gün kaldıktan sonra sıradaki durağımız Moskova idi. Rusya’da kime sorduysak
otobüs yolculuğunu tavsiye etmedi ve tren yolculuğunun çok daha sağlıklı olacağını söyledi.
Rusya’da trenle yolculuk yaparken iki ayrı seçeneğiniz var; ya dört kişilik kapalı kabinlerde
ya da platzkart olarak bilinen açık vagonlarda seyahat edebilirsiniz. Moskova’ya geçerken
trenler hakkında fazla bilgimiz olmadığından ve garda çalışan görevlilerle sadece Rusça
iletişim kurabildiğimiz için tarih, saat ve destinasyona dikkat ederek aldık biletlerimizi.
Ailecek yan yana oturabileceğimiz koltuklar için bilet aldığımızı düşünürken trene
bindiğimizde çok ilginç bir tablo ile karşılaştık. Meğer platzkartta üst yataklar için bilet
almışız. Platzkart; 30-40 kişinin aynı vagonda yatarak seyahat ettiği bir yolculuk çeşidi. Trene
binip bilet kontrolleri yapıldıktan sonra insanlar yataklarının üzerinde hazır bulunan temiz
çarşaf, yastık ve yorganı serdikten sonra kendi yatak odalarında yatarmışçasına pijamalarını
giydiler ve yattılar. Bizde ilk kez karşılaştığımız bu kültürün şaşkınlığını üzerimizden attıktan
sonra mini yataklarımıza kıvrılarak yattık. Yorgunluktan olsa gerek Moskova’ya gelene kadar
uyumuşuz. Ertesi sabah Kızıl Meydan’da açtık gözlerimizi.
GECELERİ BEYAZ, KENDİSİ RENGÂRENK BİR ŞEHİR; MOSKOVA
Moskova’da tren istasyonundan çıkar çıkmaz Azeri taksi şoförleri karşıladı bizi. Kazan’da
yaşadığımız dil probleminden sonra “Rusya’nın başkentine gidiyoruz, illaki İngilizce konuşan
birilerini buluruz” diye düşünürken, kendi dilimizde rahatça iletişim kurabileceğimiz Azeri
kardeşlerimizin Moskova’da neredeyse her yerde olduklarını fark ettik. Azeri taksi şoförünün
rehberliğinde Kızıl Meydan’a geldiğimizde Aziz Vasil Katedral’ine uzun uzun bakakaldık.
Rengarenk sevimli bir oyuncağı devasa boyutlarda Kızıl Meydan’ın bir köşesine
koyuvermişler gibi duruyordu. Kendimi uzun süre masal diyarında gezen parmak kız gibi
hissettim.
Her yeni şehre vardığımızda yaptığımız gibi şehir merkezine ulaştıktan sonra otel aramaya
başladık. Bu sefer biraz uzun sürse de tam da şehrin merkezinde Kızıl Meydan’a yürüyerek 34 dk uzaklıkta, merkezde olmasına rağmen makul fiyatlı butik otel bulduk. Moskova’da
birbirinden karışık ve uzun 13 farklı metro hattı bulunduğunu ve bütün hatların sadece Kiril
Alfabesi kullanılarak yazıldığını göz önünde bulunduracak olursak merkezde konaklayıp,
şehri yürüyerek keşfetmek çok daha mantıklı bir tercih oldu.
Kazan Kremlin’den farklı olarak kırmızı duvarlara sahip olan Moskova Kremlin bu meydana
“Kızıl Meydan” denilmesine sebep olmuş. Bu şekilde adlandırılmasının farklı sebepleri
olduğunu söyleyenler de var. Geçmişte meydanı çevreleyen ahşap evlerde sık sık çıkan
yangınlardan dolayı “Kızıl” denilmesi bu rivayetlerden biri. Bir diğeri ise; ülkeyi korumak
için dökülen kanların bir nevi simgesi haline geldiği için bu ad verilmesi… İçerisinde 17.
yy.dan günümüze kadar farklı zaman dilimlerinde yapılmış olan 9 farklı kiliseyi görmemiz
mümkün. Bunlarla birlikte içerisinde devlet binaları, çan kulesi, Kremlin Tiyatrosu, Kraliyet
Mezarlığı da bulunuyor. Turistlerin görebileceği alanlar da oldukça sınırlı. Kremlin Meydanı,
bir diğer adı ile Kızıl Meydan, Moskova Kremlin, Moskova Tarih Müzesi, Aziz Vasilin
Katedrali ve GUM alış-veriş merkezinin çevrelediği çok geniş bir dikdörtgenden oluşuyor.
Günümüzde turistlerin buluşma noktası olan ve yüzlerce insanı fotoğraf çekilirken
gördüğümüz bu meydan tarih boyunca nice gösterilere, infazlara ve eğlencelere sahne olmuş.
Meydan’daki dikdörtgenin uzun kenarlarından birini oluşturan GUM alış-veriş merkezi 120
yıllık bir geçmişe sahip. Oldukça büyük olan ve hatta dünyanın en büyük alışveriş merkezi
olduğu iddia edilen GUM’da neredeyse bütün popüler dünya markaları var diyebilirim.
Milano’nun kapalı çarşısı olarak bilinen Galeria’da gördüğümüz mağazalar kadar ihtişamlı

olmasa da GUM kesinlikle çok daha büyük ve büyüleyici bir yapı. Özellikle geceleri
ışıklandırmaları, gündüzleri dış cephesindeki çiçek düzenlemeleri ile uzun süre akılda kalacak
alış-veriş merkezlerinden…
Moskova’da anlatılmaya değer birçok tarihi bina var elbette. Fakat son olarak bahsetmek
istediğim Aziz Vasilin Katedrali. Moskova’dan daha çok Rusya’nın sembolü haline gelen bu
rengarenk katedralin hikayesi kendisi kadar renkli değil maalesef. Rusya’nın düşman
işgalinden kurtuluşu anısına Korkunç İvan olarak bilinen 3. İvan tarafından yaptırılmış. Bir
rivayete göre tamamlandıktan hemen sonra bir benzerinin daha yapılmaması için 3. İvan bu
projede yer alan bütün mimarların gözünü kör etmiş. “Korkunç” lakabını hak eden 3. İvan’ın
zalim fikri çok işe yaramamış olsa gerek ki, şehrin birçok yerinde bizzat aynısı olmasa da bu
katedrale benzeyen büyüklü küçüklü kiliseler görmek mümkün. Bu karanlık hikayesine
rağmen Aziz Vasilin Katedrali, tam karşısında bulunan Milli Tarih Müzesi ve hemen
yanındaki Kremlin duvarlarının ciddi duruşuna inat masal kitaplarından fırlamışçasına
rengarenk şenlendiriyor Kızıl Meydanı…
RUSYA’NIN ARKA SOKAKLARI, YAŞAYAN TARİHİ: GOLDEN RING (ALTIN
YÜZÜK) BÖLGESİ
Moskova’da üç gün gezdikten sonra, Moskova’ya yakın, çok bilinmeyen fakat görülmeye
değer noktaları araştırmaya başladım. Maalesef Türk turları tarafından pek keşfedilmediği için
olsa gerek Türkçe kaynaklarda adı geçmeyen İngilizce arama yaparken bulduğum Golden
Ring (Altın Yüzük) şehirlerini keşfettim.
Golden Ring 12. Ve 18. yy.lar arasında Rusların ilk yerleşim yerlerinden olan dokuz farklı
şehir ve kasabanın harita üzerinde temsili oluşturduğu bir çemberdir. Rusya’nın bir çeşit
demosu diyebileceğim bu bölgede ülkenin geçmişine dair birçok eser bulunduğu için önemini
belirtmek adına “Golden Ring” yani “Altın Yüzük” bölgesi olarak adlandırılmıştır. Vladimir,
Ivanovo, Palekh, Kastroma, Yaroslavl, Rastov Veliky, Pareslavl-Zalessky ve Sergiev Pasad
ve Suzdal Golden Ring Bölgesini oluşturan şehir ve kasabalar. Önce araç kiralayıp gezmeyi
planlarken aklımıza Moskova’ya geldiğimiz ilk gün tanıştığımız Azeri taksi şoförlerinden
birisi ile anlaşarak, dil konusunda da bize yardımcı olabilecek birinin rehberliğinde bu
şehirleri gezmeye kara verdik. 300 Dolara iki günlüğüne anlaştığımız taksi ile birbirine
yaklaşık olarak 45 dakika – 1 saat uzaklıktaki bu küçük yerleşim yerlerini gezdik.
Rusya’ya kadar gelmişken Golden Ring’i görmeden dönmek büyük talihsizlik olurdu eminim.
Turlarla gidip, gruplara bağımlı kalmadan gezmenin avantajları ile Rusya’nın arka sokaklarını
keşfettik. Birbirinden şirin, pencere kenarları işlenmiş, etrafı el yapımı çitlerle çevrelenmiş,
bahçesindeki rengârenk çiçeklerle yağlı boya tablolarını anımsatan, sevimli köy evleri Golden
Ring’de en zevk aldığım ayrıntılardan biri. Kasaba sokaklarında gezerken Anton Çehov’un
hikayelerinin baş kahramanı gibi hissetmek bu gezinin kaçınılmazlarından biri. Yüzyılların
hatırası olan ve hala aktif olarak kullanılan kiliseler, manastırlar ve kasaba insanının sıcak
kanlı tavırları Golden Ring’i daha da güzelleştiriyor. Yaroslavl’daki meşhur çeşmeli park,
Volga nehrinin hemen yanında yiyebileceğiniz lezzetli ve taze balıklar, Suzdal’da küçüklü
büyüklü nehirlerin etrafında yürüdüğümüz patikalar, Pareslavl-Zalessky’de denk geldiğimiz
rengârenk ahşap duvarları ve hiç de alışkın olmadığımız mimarisi ile bizi kendisine hayran
bırakan sıradışı restoran, yol üstünde denk geldiğimiz, ilginç meyveler satan güler yüzlü
köylüler ve rastladığımız doğal güzellikler bence Rusya gezisinin en muhteşem iki gününü
yaşamamıza sebep oldu. Rusya’nın vitrinlik hep göz önünde bulunan şehirlerindense, gizli,
saklı kalmış, kalabalıklardan uzak, doğa ile bütünleşen bu bölge ülkenin keşfedilmeyi
bekleyen saklı bahçelerinden...
RUSYA’NIN CANLI MÜZESİ, KANALLAR ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİR: ST.
PETERSBURG
Moskova ve Golden Ring bölgesini gezdikten sonra sıradaki durağımız St. Petersburg’du. Bu
sefer Moskova yolculuğumuzdaki platzkart tecrübesinden sonra kapalı kabinde yolculuk

etmeye karar verdik. Çat-pat Rusçamla, daha çokta beden dilimizle anlaşarak St. Petersburg’a
kabin için tren bileti aldık. Kabine vardığımızda platzkarttan çok daha lüks bir ortamla
karşılaştık. Yataklarımızın üzerinde yastık, çarşaf ve yorganlarımızla birlikte havlularımız, iki
yatağın arasında bulunan minik masanın üzerinde gazete ve dergiler ve içerisinde süt, yoğurt,
sandviç, su, şekerleme, bisküvi, gofret ve kek bulunan yiyecek paketlerimiz vardı. Bir müddet
kabini inceleyip, ailecek muhabbet ettikten sonra yataklarımızı yapıp uyuyarak
yolculuğumuza devam ettik.
Sabah St. Petersburg’a vardığımızda bol rüzgârlı serin bir hava karşıladı bizi. Türkiye’nin
ilkbaharını anımsatan Rusya’nın yaz mevsimi, St. Petersburg’da daha çok sonbaharı
andırıyordu. Şehrin en büyük ve hareketli caddesi olan Nevsky Caddesi üzerinde bir otelde
kalmaya karar verdikten sonra Saray Meydanı başta olmak üzere şehri keşfetmeye başladık.
Seyahatimizin meşhur “Beyaz Gece”lere denk gelmesi St. Petersburg’a ayrı bir güzellik kattı.
Güneş battıktan sonra saatin oldukça ilerlemesine rağmen bir türlü kararmayan gökyüzü
neredeyse gece yarısına doğru koyu bir renge bürünüyor. Aydınlık gökyüzünden olsa gerek
St. Petersburg’da geceler oldukça uzun, Nevsky Caddesi’ndeki hareketlilik geç saatlere kadar
devam ediyor. Özellikle Cumartesi gecesi St. Petersburg’a kadar gidilmişken kesinlikle
görülmesi gerekenler arasında. İlginç kostümleriyle etrafta dolaşanlar ve özellikle Saray
Meydanı’nda arabalarından yüksek ses müzik açarak grup grup dans eden insanlar ve sokak
sanatçıları ile vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyor insan.
Neva Nehri üzerinde 42 adacık ve 93 kanal üzerine kurulan bu şehir, Rusya’nın Venedik’i
gibi… Şehirle bütünleşen büyüklü küçüklü kanallarda düzenlenen turlar şehri farklı açıdan
görmenizi sağlıyor. Yarım daire şeklindeki Saray Meydan’ını, Kışlık Sarayı ve Bakanlık
binalarını çevreliyor. Kışlık Sarayı’nın bir bölümünü oluşturan Ermitaj Müzesi’nde geçmişten
günümüze yaklaşık 3 milyon sanat eseri bulunmakta. Dünyanın en büyük koleksiyonuna
sahip olan bu müze, Guinness rekorlarında yer edinmiş. Birbirinden farklı onlarca müzeleri,
kilise ve sarayları gördükçe St. Petersburg’a neden “Canlı Müze” denildiğini daha iyi
anladım.
St. Petersburg’da ki ilginç binalardan biri de “Kitap Evi” olarak bilinen, Singer House.
Nevsky Prospekti üzerinde bir caddenin köşesinde yer alan ve dış cephesi ile dikkat çeken
Singer House; Singer Firmasının St. Petersburg’da görkemli bir gökdelen inşa etme hayali ile
başlamış fakat saraydan yüksek bina yapmak yasaklandığı için planlandığı gibi
tamamlanamamış ve bir yayın evine verildikten sonra zamanla şehrin en büyük
kitapevlerinden birisi haline gelmiş. Bununla birlikte dünyanın en büyük kubbelerinden
birine sahip olan St. Isaac Katedrali de St. Petersburg’un en önemli yapılarından biri. 100 kg
saf altınla kaplı kubbesine çıkarak şehri yükseklerden izleyebilirsiniz. St. Petersburg’da en
göz alıcı bina bence Kanlı Kilise. Soğan kubbeleri ve rengârenk mozaiklerle döşenmiş dış
cephesi ile Moskova’daki Aziz Vasislin Katedrali kadar görkemli duruyor. Bunlarla birlikte
Kazan Katedrali, Peterhof Yazlık Sarayı, Peter ve Paul Kalesi bu şehirde görülesi yerler
arasında.
St. Petersburg’da planladığımız süreyi doldurup eve dönerken hiç beklemediğim bir şekilde
çabuk alıştığım Rusya’yı özleyeceğime dair bir his uyandı içimde. Her bir şehri ile farklı
duygular uyandıran Rusya, bizim için bir son dakika planı olmasına rağmen oldukça keyifli
ve renkli bir seyahatti. İlk kez gittiğim her ülkede ve tanıştığım her yeni kültürde birbirinden
farklı tecrübeler ve unutulmaz hatıralar biriktirdim. Ve bir yenisini tecrübe edene kadar Rusya
yurt dışı seyahatlerimizin “en”leri arasında yer alacak şüphesiz.
(NOT: Bu gezi Rusya ile ilişkilerimiz bozulmadan önce yapılıp yazıya döküldü.)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16901.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

TSK'dan Fethullahçı askerler iddiaları için
açıklama
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "haddini aşan haber ve yorum yapanlar hakkında" suç
duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
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Gazeteci yazar Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Rus uçağını Fethullahçı bir F-16
subayının düşürdüğünü, F-16 pilotlarının yüzde 50'sinin Fethullahçı olduğunu ve bu pilotların
2016'da temizleneceğini yazmıştı.
Kütahyalı ayrıca Hulusi Akar direnmeye kalkarsa istifasını vereceğini ifade etmişti.
"FETHULLAHÇILAR DARBE YAPACAK" DEDİLER
Ardından bu söylenti kulaktan kulağa yayıldı. "Fethullahçılar darbe yapacak" söylentisine
dönüşerek giderek arttı.
Bunun üzerine TSK'dan çok sert bir açıklama geldi.
YASA DIŞI OLUŞUMLARA TAVİZ VERİLMEYECEK
Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin, mutlak itaat ve tek emir komuta esastır.
Hiçbir yasa dışı, emir-komuta hiyerarşisi dışı oluşum ve/veya harekete taviz verilmesi söz
konusu değildir" denildi.
Ayrıca "haddini aşan haber ve yorumları yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmış ve suç
duyurusunda bulunulduğu" ifade edildi.
İşte açıklamanın tamamı:
"OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"
Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için, görevlerinin ifasında Anayasa'da
belirtilen hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve demokratik toplum olmanın gerekleri
prensiplerine bağlılığı temel esas alarak, Anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen
görevler doğrultusunda yurt içinde ve sınır ötesinde teröristle mücadele eden TSK; bazı il ve
ilçelerde de gece gündüz demeden, hiç bir zorluğa aldırmadan, her türlü fedakarlık ve
kahramanlığı göstererek, polis ve korucularla omuz omuza operasyonlarını aralıksız
sürdürmektedir.
"ASKERLERİN MORAL VE MOTİVASYONLARI OLUMSUZ ETKİLENİYOR"
Hal böyle iken bazı medya organlarında hiç bir dayanağı olmadan yapılan haber ve yorumlar
doğal olarak kahraman silah arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte,
tüm mensuplarımızı rahatsız etmektedir.
"YASA DIŞI OLUŞUMLARA ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK"
Milletinin engin sevgi ve güveninden güç alan, demokrasiye bağlılığını her ortamda dile
getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde idari ve adli mekanizmalar sürekli ve etkin olarak
çalıştırılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin, mutlak itaat ve tek emir komuta esastır.
Hiçbir yasa dışı, emir-komuta hiyerarşisi dışı oluşum ve/veya harekete taviz verilmesi söz
konusu değildir.
"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Bambaşka saiklerle yapıldığı anlaşılan ve hiçbir hukuki, insani, vicdani ve akli dayanağı
olmayan, basın etiğinden ve üslubundan uzak, haddini aşan haber ve yorumları yapanlar
hakkında hukuki işlemler başlatılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Kaynak: Ensonhaber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16902.html
Erişim Tarihi: 31.03.2016

Sultanhanı’na hanım eli değince…
Tamamı hanımlardan oluşan Bünyan Belediyesi Cami temizlik ekibi tarihi Sultanhanı’nda
temizlik çalışması yaptı.
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Kısa süre önce imzalanan protokol ile Bünyan Belediyesi’ne emanet edilen tarihi Sultanhanı
Kervansarayı Bünyan Belediyesi Cami temizlik ekibince baştan sona temizlendi. Başkan
Şinasi Gülcüoğlu; İlçenin kültürel mirasına sahip çıkarak bu tür tarihi yapıları, Bünyan’a
yakışır prestij merkezleri haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Tarihi kervansaray için ilçenin turizm potansiyelini yükseltecek yeni projeler üzerinde
çalıştıklarını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu ;”Atalarımızdan bize bırakılan mirası gelecek
nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Tarihi
geçmişimizi ve bizlere emanet edilen tarih mirasını sahiplenerek yaşatmayı ilke haline
getirdik. Bu çerçevede de geçtiğimiz ay içinde Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız
protokol ile Sultanhanı Kervansarayını devraldık. İnşallah burada bir dizi çalışma yaparak
yeni projeleri hayata geçireceğiz” dedi.
Sultanhanı mahallesi sakinleri de yürütülen çalışmalar ve tarihe sahip çıkılmasından
duydukları memnuniyeti, ifade ederek Başkan Şinasi Gülcüoğlu ve belediye personeline
teşekkür ettiler. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16903.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

Temizlik işçisinden insanlık dersi
Kayseri'de taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Mükremin Aral, yolda bulduğu 5 bin
70 TL'yi polis ekiplerine teslim etti.
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Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde taşeron bir firmada
temizlik işçisi olarak çalışan Mükremin Aral, sabah saatlerinde aracı ile giderken yolda bir
miktar para olduğunu gördü. Aracını park ederek yolda duran parayı alan Aral, paranın
sahibini bulamayınca, durumu polis ekiplerine haber verdi. Bulduğu 5 bin 70 TL'yi kuruşu
kuruşuna polis ekiplerine teslim eden Aral, paranın sahibinin bulunmasını istedi. İnsanlık
görevini yaptığı söyleyen Mükremin Aral, "Parayı yol üstünde buldum. Asfalta düşmüştü.
Parayı aldım ve orada bulunan bir bayan parayı yaşlı bir amcanın düşürdüğünü söyledi. Parayı
saydıktan sonra durumu polis ekiplerine haber verdik. Polis ekipleri bulunduğumuz yere
gelince, 5 bin TL’yi onlara teslim ettik. Ben bir vatandaş olarak insanlık görevimi yaptım ve
teslim ettim." ifadelerini kullandı.
'Bulduğum para belki bir ihtiyaç sahibinin parasıydı' diyen Aral, "Belki bir emeklinin
parasıdır, belki ihtiyaç sahibi olan bir kişinin parasıdır. O düşünceyle bulduğum paranın
sahibine teslim edilmesi için polis ekiplerine teslim ettim. Bunu da herkesin yapması gerekir."
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16904.html
Erişim Tarihi: 01.04.2016

