KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.01.2014–05.01.2014
Asgari Ücret Đşçiyi Tatmin Etmedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in açıkladığı asgari ücret zammına, işçi
sendikaları tepki gösterdi.Asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Türk Harb-Đş Sendikası
Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, asgari ücretin...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in açıkladığı asgari ücret zammına, işçi
sendikaları tepki gösterdi.
Asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Türk Harb-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Özgür Özsoy, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyledi. Özsoy, “Ülkemizde 5
buçuk milyon civarında asgari ücretle çalışan işçimiz bulunmaktadır. Anayasamızda insanlık
onuruna yaraşır bir şekilde ücret alınması gerektiğinin bildirilmesine rağmen devletin
istatistik kurumu olan TÜĐK asgari ücretin bin 200 lira olması, Türk-Đş’in taban memur
ücretinin ve asgari ücretin bin 600 lira olması talebi olmasına rağmen ne yazık ki bu dönemde
işçiler ve sendikalar umduğunu bulamadılar. Hükümetin açıkladığı asgari ücret hiçbirimizi
tatmin etmedi. Yüzde 5 birinci altı ay, yüzde 6 ikinci altı ay olmak üzere asgari ücret
açıklanmıştır. Bu ücret açlık sınırının altında ücrettir. Bunun yanında sadece 16 yaş 18 yaş
ayrımı kaldırılmış ve 4 çocuk sınırlandırılması 3 çocuk sınırlandırılmasına indirilmiştir.
Bunlar tabi ki iyi gelişmelerdir ama yeterli değildir. Biz bu asgari ücreti kabul etmiyoruz.
Açlık sınırının altında olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.
Hizmet-Đş Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir de yapılan zammın beklentilerin altında
olduğunu söyledi. Özdemir, “Yapılan zam beklentilerin altındadır. 44 liralık bir zam. Bizi
tatmin etmedi. Hayal kırıklığı yarattı. Gelişen, büyüyen Türkiye’ye yakışmadı” dedi.
Konu hakkında yazılı bir açıklamada Çelik-Đş Kayseri Şube Başkanı Celalettin
Korkmazyürek’ten geldi. Korkmazyürek yaptığı açıklamada, işçinin beklentilerinin yine
gerçekleşmediğini söyleyerek, “44 liralık bir zamla işçi hiçbir şey yapamaz. Yılbaşından
sonra yapılacak fiyat artışları bu zammı da alıp götürecek. Đşçi kesimi hükümete her seçimde
destek olmasına rağmen ücret konusunda verdiği desteğin karşılığını alamadı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4881.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Talasemi Ve Lösemi Hastalarına Moral Gecesi
Talasemi ve Lösemililer Derneği, talasemi ve lösemi hastaları için bir moral gecesi
düzenledi.Kayseri'deki bir restorantta düzenlenen gecede konuşan Talasemi ve Lösemililer
Derneği Başkanı Faruk Başdemir, talasemi ve lösemi hakkında bilgiler...
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Talasemi ve Lösemililer Derneği, talasemi ve lösemi hastaları için bir moral gecesi düzenledi.
Kayseri'deki bir restorantta düzenlenen gecede konuşan Talasemi ve Lösemililer Derneği
Başkanı Faruk Başdemir, talasemi ve lösemi hakkında bilgiler verirken, özellikle talaseminin
öneminden bahsetti. Gençlerin evlilik öncesi mutlaka talasemi testi yaptırmaları gerektiğini
belirten Başdemir, ''Çünkü talasemi genetik bir hastalıktır ve Taşıyıcı olan anne ve babalar, bu
durumlarını bilmeden çocuk sahibi olurlarsa, çocuklarında da bu hastalığı görebilirler. Bu
nedenle taşıyıcı olan anne ve babalar, çocuk sahibi olmak istediklerinde prenetal tanı
yaptırmalılar. Bu tanı sayesinde çocuklarının hasta olup almadığını anlayabilirler'' dedi.
Gecede ayrıca, 2013 yılı 4'üncü Talasemi ve Lösemi Şiir ve Kompozisyon Yarışması'nda
dereceye girenlere de ödülleri verildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar,
Dernek Başkanı Başdemir'den belgelerini ve ödüllerini aldılar.
Bu arada, hasta ve aileleri, sanatçı Kemal Hastopraklı'nın güzel türküleriyle doyasıya
eğlendiler. Programda ayrıca maddi durumu iyi olmayan ailelere giyecek yardımı da yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4882.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

'Fethin Yıl Dönümünde Mazlum Coğrafyası'
AK Parti Gençlik Kolları, 'Fethin Yıl dönümünde Mazlum Coğrafya' konulu fotoğraf sergisi
açtı.Hunat Hatun Medresesinde açılan fotoğraf sergisinde konuşan AK Parti Đl Gençlik
Kolları Başkanı Hüseyin Okandan, "Kendi ahlak sınırlarını...
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AK Parti Gençlik Kolları, 'Fethin Yıl dönümünde Mazlum Coğrafya' konulu fotoğraf sergisi
açtı.

Hunat Hatun Medresesinde açılan fotoğraf sergisinde konuşan AK Parti Đl Gençlik Kolları
Başkanı Hüseyin Okandan, "Kendi ahlak sınırlarını silen batı medeniyeti orta çağda karanlık
devirlerini yaşarken, Đslam dünyası her konuda aydınlanma çağını yaşıyordu. Bilim ve sanatta
dünyaya yön veren Đslam ülkeleri, fethettikleri ülkelere hoşgörü prensibiyle barış ve huzur
getirmenin çabasını sarf ederken bu çabaya şahit olan batı dünyası 18. yüzyıla gelindiğinde
adeta belleklerini silip Đslam coğrafyasına zulüm ve acı getirmeyi kendilerine ilke
edinmişlerdir. Bu türlü bitmek bilmeyen emperyalist düzenleri, onları kan akıtmaktan zevk
alan vampirler haline getirmişlerdir" diye konuştu.
'Đslam dünyası nice badireler atlattı' diyen Okandan, "Lakin durum şimdi farklı bir noktada.
Zira mazlum coğrafyanın kardeşleri yapılan zulme, katliamlara sessiz kalmakta. Bu yüzden
biz günümüz. Badirelerini atlatamamaktayız. Doğu Türkistan'da 5 Temmuz 2009'da 500
Müslüman rastgele ateşlerle katledilirken, biz yani bolluk içindeki Müslümanlar sessiz isek,
bu badire kolay kolay geçmez. Artık Müslümanlar için uyanma vakti. AK Parti Kayseri il
Gençlik Kolları teşkilatı olarak Mazlum coğrafyada yapılan katliamlara karşı Mekke'nin
fethinin yıldönümü arifesinde hazırladığımız fotoğraf sergisiyle tüm inanan kardeşlerimizi
zulüm altındaki Mümin kardeşlerimize dua ve yardıma davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4883.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayseri'de 2014’ün Đlk Bebeği ‘Yaren’ Oldu
Kayseri’de 2014 yılında ilk doğan bebeğe ‘Yaren’ adı verildi.Kayseri Doğum Evi’nde 2014
yılının 7. dakikasında dünyaya gözlerini açan ‘Yaren’ adlı bebek 3 kilo 120 gram ağırlığında
doğdu. Aydın-Neslihan Sarptaş çiftinin...
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Kayseri’de 2014 yılında ilk doğan bebeğe ‘Yaren’ adı verildi.
Kayseri Doğum Evi’nde 2014 yılının 7. dakikasında dünyaya gözlerini açan ‘Yaren’ adlı
bebek 3 kilo 120 gram ağırlığında doğdu. Aydın-Neslihan Sarptaş çiftinin ilk çocuğu olan
Yaren’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kameralar karşısında gözlerini açan Yaren,
ilk pozunu da annesinin kucağında verdi.
Yaren’in annesi Neslihan Sarptaş, ilk çocuklarının dünyaya geldiğini söyleyerek, “Hayırlı
evlat olmasını istiyorum. Đnşallah bu yılbaşında iyilik, sağlık, mutluluk getirir bize. Bunları
söylüyorum ben. Bu ilk çocuğumuz. Đsmini Yaren koyduk” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4884.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Tek başına “Tarih” Yazdı
Gazetemiz yazarı Mahmut Hop tek başına ilçesinin 92 yıl önce düşman işgalinden
kurtuluşunu konu alan ilk belgeseli çekti.
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Belgesele katılım oldukça yüksekti. Pozantı ve Đmamoğlu Kaymakamı, Đl Milli eğitim
Müdürü, Đl Kültür ve Turizm Müdürü, Pozantı Cumhuriyet Savcısı ve Hâkimleri, Pozantı
Belediye Başkanı, Akçatekir Belde Belediye Başkanı, Pozantı Garnizon Komutanı, Đlçe
Emniyet Müdürü, Đlçe Milli Eğitim Müdürü, Akp ve Mhp Đlçe Başkanları, Belediye Meclis
Üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş vardı.
Pozantı Kaymakamlığı’nın “Pozantı’dan Tarihe Yolculuk Projesi ” kapsamında hazırlanan,
25 Aralık Çarşamba Adana’nın Pozantı ilçesinde gösterimi yapılan yapımcı ve yönetmenliğini
Mahmut Hop’un yaptığı “Kurtuluş Destanı” isimli belgeseli izleyenler gözyaşlarını tutamadı.
TARĐH ONLARI DA YAZDI
Gazetemiz yazarı Mahmut Hop Adana Valiliği, Pozantı Kaymakamlığı ve Kültür Eyvanı
katkıları ile 10 ay süren yoğun bir çalışma sonucu ortaya koydu belgesel izleyenlerden takdir
topladı. Pozantı’nın 25 Mayıs 1920 yılından ve 1954’ten bu yana geçen süre zarfında
Pozantı’nın belgeselini çeken ilk kişi olarak kayıtlara ve bu çalışmayı yürütenlerle birlikte
kendisi de tarihe geçti. Mahmut Hop ise açılış konuşmasını yaptığı günde şunları söyledi:
“Konusu “unutulmaya yüz tutmuş milli değerler” olan doktoranın tezini yaşadığımız Yılda
ortalama 6 saat kitap okuyan, günde beş saat televizyon izleyen ve kültürel etkinliklerde de
bulunmaktan imtina ettiğimiz bir dönem içerisinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim.
Oldukça zengin bir tarihimiz var. Ve bizim de elimizde olan bu değerleri bırakmamalıyız.
Tuttuğumuza da sıkı sıkı sarılmalıyız. Bir daha hiç birimiz şu içinde bulunduğumuz yaşta
olmayacağız. Onun için vaktimizi, gençliğimizi, işimizi, sorumluluğumuzu güzel işler için
harcamalıyız...Vatan şereftir, vatan namustur ve bunu namusu gibi görüp koruyanlarındır. Bu
bakımdan ise şerefli ve onurlu insanlar Allah’ın en soylu eserleridir. Toplum olarak millet
olarak hiçbir şeyimiz yoksa kaybedecek de bir şeyimiz olmaz. Onun içi kaybetmekten da
korkalım. Onlar giderse her şey gider. Ezan susar bayrak iner ve her şey biter. Yeniden bir
mücadele yeniden bir diriliş ve direniş ortaya çıkar bu topraklara şehit kanları ile yeniden
bedel öderiz. ” dedikten sonra çalışmalarda emeği olan Eyvan ailesinden de ikinci
üniversitem ve ikinci ailem diye bahsetti. Pozantı Kaymakamlığı ise Mahmut Hop’a
çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı plaket takdim etti. Mahmut Hop da plaketini etkinliğe
katılan Đmamoğlu Kaymakamı Kürşad Özdemir’den aldı.
BELGSELDE KĐMLER YER ALIYOR?
"Kurtuluş Destanı" adlı bu belgesel gazetemiz çalışanlarından Mahmut Hop' imzası taşıyan
bu eser birçok yönden ilk olma özelliği taşıyor. 25 Mayıs 1920 günü Fransız işgalinden
kurtulan, merkezinde Pozantı'nın olduğu o günden bu yana filme alınan ilk çalışma.
Belgeselde Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf
Halaçoğlu, ERÜ Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Gafar Mehdiyev, Kayserili

şair Fazıl Ahmet Bahadır ve Pozantı'da milli mücadelede yer alan komutan ve Kuvayi Milli
çetesinde işgale karşı mücadele edenlerin torunu ve oğulları ile gerçekleştirilen belgesel
Çukurova ve Pozantı'nın geçmişine ışık tutuyor.
MĐLLĐ MÜCADELE YILLARINDAKĐ KAYSERĐ TARĐNE DE IŞIK TUTUYOR
Begelselin konusu ise özetle şöyle: Kayseri'de milli mücadele yıllarında Kayseri Jandarma
Komutanlığı görevini yürüten halk arasında Tekelioğlu Sinan olarak bilinen ve gerçek adı Ali
Ratip olan komutan, Atatürk'ün emri ile Çukurova'ya Batı Kilikya Cephesi Komutanlığı'na
atanır. Đşgal altında olan Çukurova'ya ise o yıllarlarda Fransızlar hakimdir. Adana'nın işgal
sonlarına doğru merkez vilayet görevini yürütecek ilçe olan Pozantı'da ise Fransızların
Almanlar ile yapılan savaş sonucu büyük zafer kazanan ve zaferi kazanan taburu ile
Çukurova'ya gönderilen; Fransa'da "Verdün Kahramanı" olarak bilinen işgal komutanı
Binbaşı Mesnil(Mösnil) bulunuyordu. Đşgali başarıya ulaştıramayan Fransız komutanı
Karboğazı denilen mevkide 40 kişilik bir Kuvayi Milliye çetesine esir düşüyor. Daha sonra da
Pozantı'dan ise Kayseri'ye sürgün ve esaret hayatı başlıyor. Ülkesinde kahraman olarak anılan
Fransız Komutanı Mesnil'in, 40 kişilik bir Türk çetesine esir düşmesinin verdiği elem ile ince
hastalığa yakalanıp genç yaşta vefat ediyor. Kayseri'de milli mücadele yıllarında Kayseri
Jandarma Komutanlığı görevini yürüten halk arasında Tekelioğlu Sinan olarak bilinen ve
gerçek adı Ali Ratip olan komutan, Atatürk'ün emri ile Çukurova'ya Batı Kilikya Cephesi
Komutanlığı'na atanır. Đşgal altında olan Çukurova'ya ise o yıllarında Fransızlar hakimdir.
Adana'nın işgal sonlarına doğru merkez vilayet görevini yürütecek ilçe olan Pozantı'da ise
Fransızların Almanlar ile yapılan savaş sonucu büyük zafer kazanan ve zaferi kazanan taburu
ile Çukurova'ya gönderilen; Fransa'da "Verdün Kahramanı" olarak bilinen işgal komutanı
Binbaşı Mesnil(Mösnil) bulunuyordu. Đşgali başarıya ulaştıramayan Fransız komutanı
Karboğazı denilen mevkide 40 kişilik bir Kuvayi Milliye çetesine esir düşüyor. Daha sonra
da Pozantı'dan ise Kayseri'ye sürgün ve esaret hayatı başlıyor. Ülkesinde kahraman olarak
anılan Fransız Komutanı Mesnil'in, 40 kişilik bir Türk çetesine esir düşmesinin verdiği elem
ile ince hastalığa yakalanıp genç yaşta vefat ediyor.
Sonrasında ise belgesel 5 ve 8 Ekim 1920 tarihlerinde yapılan ve bu kongrelerin ilkindeki 5
Ağustos 1920 de Pozantı’nın Adana’nın vilayet merkezi olmasının kararlaştırılmasına kadar
birçok önemli olayları konu ediniyor. Ayrıca belgesel Çukurova tarihinde çekilen 3. konusu
Pozantı’nın işgalinin anlatan ilk çalışma olma özelliği bakımdan da önem arz ediyor.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4885.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Sağlık ve Polis ekipleri Fazla Mesai Yaptı
Kayseri’de sağlık ve polis ekipleri yeni yıla mesai başında girdi
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Kayseri’de sağlık ve polis ekipleri yeni yıla mesai başında girdi. Sağlık ekipleri kentte
yaşanacak olası kazalara karşı hazır bulunurken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube
Müdürlüğü ekipleri de MOBESE kameralarını inceleyerek şüpheli şahıslara karşı önlem aldı.
Görev yaptıkları için memnun olduklarını dile getiren sağlık ekipleri, “Birileri tatil yaparken
birilerinin çalışması lazımdır. Önemli olan çalışmak değil devletimize ve milletimize hizmet
vermemiz. Bu işi ben yapmasam başkası yapardı. Bizde resmi tatil yoktur. Devlete ve millete
hizmet etmek için iş başındayız” dedi.
Muhabere Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Sadık Rahat da, “Biz vatandaşın huzurunu ve
güvenliğini korumak için 24 saat görev başındayız. Bu yılda yine huzur ve güvenlik için
elimizden gelen bütün tedbirleri aldık. Sokakta ki ekiplerimiz, bizde burada MOBESE’deki
arkadaşlarımız ile birlikte şehrimizin 130 noktasındaki MOBESE kameralarımız ile
toplumumuzun huzuru için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4886.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Sp Genel Başkanı Mustafa Kamalak Kayseri’ye
Geliyor
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Mart ayında yapılacak olan yerel
seçimlere girecek olan belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklamak için 3 Ocak Cuma
günü Kayseri’ye gelecek.Ankara’dan karayolu ile gelecek olan Mustafa...
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Mart ayında yapılacak olan yerel
seçimlere girecek olan belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklamak için 3 Ocak Cuma
günü Kayseri’ye gelecek.
Ankara’dan karayolu ile gelecek olan Mustafa Kamalak, ilk olarak Hunat Camii’nde Cuma
namazı kılacak. Kamalak, Cuma namazından sonra Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Barosu,
Mali Müşavirler Odası ve SP Kayseri Đl Başkanlığı’nı ziyaret edecek.
Akşam yemeğinden Kayseri’deki televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile bir
araya gelecek olan SP Genel Başkanı Kamalak, akşam düzenlenecek olan törenle
Kayseri’deki belediyelere aday olan isimleri açıklayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4887.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

‘Huzur Abla’ Ve ‘Güven Ağabey’ Projesi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis (TDP) ekipleri tarafından yürütülen proje
kapsamında ilkokul öğrencilerine polisin görevleri anlatıldı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü,
TDP ekipleri tarafından yürütülen 'Huzur Abla' ve...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis (TDP) ekipleri tarafından yürütülen proje
kapsamında ilkokul öğrencilerine polisin görevleri anlatıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, TDP ekipleri tarafından yürütülen 'Huzur Abla' ve 'Güven
Ağabey' projesi kapsamında kentte bulunan ilkokullarda öğrenciler ile buluşulup polisin
görevleri anlatılıyor. Yoğun ilgili gören proje kapsamında Sahra-Galip Özsan Đlköğretim
Okulu’nda öğrenciler ile buluşan TDP ekipleri, öğrencilere polisin görevlerini anlatarak, sivil
hayatta uyulması gereken konular hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını dinleyen
ekipler, slayt eşliğinde öğrencilere polisin kullandığı kıyafetler ve gereçler hakkında bilgiler
verdi.
Sınıf öğretmeni Ahmet Hakan, “Toplum polisi ekipleri okulumuza gelerek polislerin toplum
hayatındaki yapması gereken kuralları anlattılar. Öğrencilerimize çok faydalı oldu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4888.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayseri’de En Fazla Eleman Đmalat Sanayinde
Aranıyor
ĐŞKUR Đl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kayseri Đşgücü Piyasası Analiz Raporuna göre, en
fazla elemanın imalat sanayinde arandığı ortaya çıktı.Rapora göre, Kayseri’de 10’dan fazla
çalışanı olan özel sektör işyerlerinde...
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ĐŞKUR Đl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kayseri Đşgücü Piyasası Analiz Raporuna göre, en
fazla elemanın imalat sanayinde arandığı ortaya çıktı.
Rapora göre, Kayseri’de 10’dan fazla çalışanı olan özel sektör işyerlerinde hem iş yeri sayısı
hem de çalışanlar itibariyle lokomotif sektörler imalat ve toptan perakende ticaret olarak
belirlendi.
Bu durumun eleman aranan işlerde de kendini gösterdiği ve en fazla eleman aranan işin
olduğu sektör de imalattan sonra sırasıyla toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin
takip ettiği kaydedildi. Eleman aranan işlerin yüzde 62.6’sının imalat, yüzde 15.3’ünün toptan
ve perakende, yüzde 9.2’sinin ise inşaat sektöründe olduğu raporda yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4889.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Đl
Koordinatörlüğü Toplantısı Yapıldı
Çalışan Hakları ve Güvenliği Đl Koordinatörlüğü toplantısı yapılarak Beyaz Kod istatistikleri
değerlendirildi.Đl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Đl
Koordinatörü başkanlığında yapılan...
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Çalışan Hakları ve Güvenliği Đl Koordinatörlüğü toplantısı yapılarak Beyaz Kod istatistikleri
değerlendirildi.
Đl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Đl Koordinatörü
başkanlığında yapılan toplantıya Beyaz Kod Đl Koordinatörü, Erciyes Üniversitesi Hastane
Müdür Yardımcısı ve Đstatistik Sorumlusu, Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birim Çalışanı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Sosyal Hizmet,
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çalışan Hakları ve Güvenliği Sorumlusu, 112 Đl Ambulans Servisi Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birim Sorumlusu, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim
Yardımcısı ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumluları katıldı.
Toplantıda, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin faaliyetleri ve Beyaz Kod Verileri
gözden geçirilerek, uygulamada yaşanan aksaklıkların belirlenmesi, karşılaşılan problemlerin
analizi ve yılsonu Beyaz Kod istatistiklerinin değerlendirilmesi yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4890.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Vali Düzgün Ve Eşi Gül Düzgün Yeni Yılı
Çocuklarla Birlikte Karşıladı
Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, 2013 yılının son akşamını Çocuk Evleri’nde kalan
çocuklarla birlikte geçirdi.Đl genelindeki 14 çocuk evinde kalan 25’i kız 69 çocuk için Kayseri
Valiliği’nce yemekli bir program düzenlendi....
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Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün, 2013 yılının son akşamını Çocuk Evleri’nde kalan
çocuklarla birlikte geçirdi.
Đl genelindeki 14 çocuk evinde kalan 25’i kız 69 çocuk için Kayseri Valiliği’nce yemekli bir
program düzenlendi. Polisevi’nde düzenlenen yemeğe Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün
başta olmak üzere Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç ve Yasemin Özata Çetinkaya, Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Aile ve Sosyal Politikalar Đl
Müdürü Şerafettin Akyüz ve hayırsever işadamı Abdullah Keskinkılıç eşleriyle birlikte
katıldı.
Vali Orhan Düzgün ile eşi Gül Düzgün’ün çocuklarla yakından ilgilendiği yemeğin ardından
sahneye üzerinde “Yeni Yılınız kutlu Olsun” yazılı pasta getirildi. Coşkulu bir şekilde pastayı
karşılayan çocuklar bir anda Vali Düzgün ile eşi Gül Düzgün’ün etrafını sararak adeta sevgi
çemberi oluşturdular.
Vali Düzgün, gecenin sonunda yaptığı konuşmada, yılın son gününü çalışma arkadaşlarıyla
birlikte çocuk evlerinde kalan çocuklarla birlikte geçirmek istediğini belirterek, 2014 yılının
çocuklar için 2013 yılından daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.
Geceye katılan çocukların bir bölümü ile sohbet ettiğini ve çocukları son derece iyi yetişmiş
ve eğitimli bulduğunu kaydeden Vali Düzgün, bu durumun da kendisini son derece
sevindirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:
“Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için devlet olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu
yapmanın gayretindeyiz. Çocuk Evleri uygulaması çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu
evlerde kalan çocuklarımızın hayata çok daha iyi bir şekilde hazırlandığı görüyorum.
Çocuklarımızın 2014 yılında çok daha başarılı olmasını canı gönülden arzu ediyorum. 2014
yılında getirecekleri karnelerin 2013 yılından çok daha iyi olmasını, 2014 yılında kitaba ve
spora daha fazla vakit ayırmalarını arzu ediyorum. Aynı evde kalan çocuklarımiz arasında
kimi zaman tatlı sürtüşmeler olabilir. Böyle bir durum meydana geldiğinde taraflardan birisi
mutlaka iyilikle karşılık versin. Buradan sizlere tavsiyem kötülüğe iyilikle karşılık
vermenizdir.”
Vali Düzgün, konuşmasının sonunda çocukların yeni yılını kutlarken, okumanın önemine
işaret ederek 2014 yılında bol bol kitap okumaları önerisinde bulundu.
Vali Düzgün ile eşi Gül Düzgün, çocuklara kitap ve oyuncaklardan oluşan çeşitli hediyeler
verirken, program çocukların eğlencesi ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4891.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Avrupa Hastanesi'ndeki
Hastanesi'ne Geçti

Doktorlar

Dünya

Avrupa hastanesinde görev yapan çok sayıda doktor ve idareci Dünya Hastanesi'ne
geçti.Dünya ve Avrupa hastaneleri başhekimi Dr.Erol Bedir’in konuyla ilgili açıklamaları
şöyle;Yaklaşık 7 yıl boyunca hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunduğumuz...
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Avrupa hastanesinde görev yapan çok sayıda doktor ve idareci Dünya Hastanesi'ne geçti.
Dünya ve Avrupa hastaneleri başhekimi Dr.Erol Bedir’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
Yaklaşık 7 yıl boyunca hemşehrilerimize sağlık hizmeti sunduğumuz Avrupa hastanesinin
işletmesini devretmek ve binasını kiraya vermek suretiyle ,görevi, yeni bir şirketin
sorumluluğuna bırakmış bulunmaktayız. Fiziki kapasitesi,donanımı ve kadrosuyla öncü
durumda olan ve daha fazla yük omuzlayabilecek Dünya Hastanesinde güç birliği yapmak
suretiyle Avrupa Hastanesinde görev yapan çok sayıda doktor ve idareciler olarak 01.01.2014
tarihinden itibaren Dünya Hastanesinde toplanma kararı almış bulunmaktayız.
Bu itibarla; Bugüne kadar Avrupa Hastanesinde görev yapan Beyin Cerrahi uzmanı
Op.Dr.Özgen Aydıncak, KBB uzmanı Opr.Dr.Tahsin Aslan, Ortopedi uzmanı Opr.Dr.A.Nihat
Erdoğan, Ortopedi uzmanı Opr.Dr.Mustafa Altuner , Dahiliye uzmanı Uzm.Dr.Zeliha Göktaş
Çocuk hastalıkları uzmanı Uzm.Dr.Mehmet Medikoğlu, Kardiyoloji uzmanı
Uzm.Dr.Muzaffer Yılmaz, Psikiyatri uzmanı Uzm.Dr.Đrfan Bayram, Üroloji uzmanı
Op.Dr.Mehmet Bayram,Anestezi uzmanı Uzm.Dr.Haziran Yalçınkaya ve Genel Cerrahi
uzmanı Opr.Dr.Nail Ersöz(Sevgi Hastanesinden) 01.01.2014 tarihinden itibaren sadece
DÜNYA Hastanesinde görev yapacaklar, yine Avrupa hastanesinde görev yapan idareci
arkadaşlarımızın büyük bölümü de DÜNYA Hastanesine geçerek hemşehrilerimize hizmete
devam edeceklerdir
Bu vesile ile Avrupa Hastanesinde kalarak hizmet vermeye devam edecek eski mesai
arkadaşlarımıza başarılar diliyor, hastaneyi işletecek yeni şirketin iyi hizmet sunmasını
umuyor,Tenkit-Takdir ve Teveccühlerinizi Dünya Hastanesi'ne bekliyor, 2014 yılının
hastalarımız, çalışanlarımız, şehrimiz,ülkemiz ve Türk Đslam alemi için hayırlara vesile
olmasını diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4892.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Yılbaşında Alkollü Sürücü Denetimleri
Kayseri’de yılbaşı gecesinde alkol denetimleri yapıldı.Kayseri’de vatandaşların yeni yıla
girmesi ile birlikte yaşanacak olası kazalara karşı trafik ekipleri kentin çeşitli yerlerinde alkol
testi yaptı. Yapılan denetimlerde alkollü olarak...
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Kayseri’de yılbaşı gecesinde alkol denetimleri yapıldı.
Kayseri’de vatandaşların yeni yıla girmesi ile birlikte yaşanacak olası kazalara karşı trafik
ekipleri kentin çeşitli yerlerinde alkol testi yaptı. Yapılan denetimlerde alkollü olarak
yakalanan kişilere ceza yazılırken, alkolsüz kişilerde uyarıldıktan sonra yollarına devam etti.
Yılbaşı denetimleri kentin çeşitli yerlerinde sabaha kadar devam etti
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4893.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet
Özbakkal Yıbaşı Mesajı
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, yeni yıl nedeniyle bir mesaj
yayınladı.Özbakkal, “Aziz mübarek halkımızın 2014 yeni yılını kutlarım. Başta Türk Dünyası
olmak üzere, bütün Đslam aleminin, anarşi, terör, kardeş...
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Özbakkal, “Aziz mübarek halkımızın 2014 yeni yılını kutlarım. Başta Türk Dünyası olmak
üzere, bütün Đslam aleminin, anarşi, terör, kardeş kavgasının son bulmasını, huzura
kavuşmasını dilerim” ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
“Doğu Türkistan, esir Uygur Türklerinin ızdıraplarının dinmesi. Şu hale nazaran, Büyük Türk
Milleti ve Onurlu Đslâm ümmeti haksızlık, sömürü ve baskıya daha fazla tahammül
göstermemeli, zalimlere baş kaldırmalı, esarete boyun eğmek, vahşi kapitalist ve emperyalist

vampirlere müsamaha etmekten vazgeçmeli ve yeni yıl büyük bir uyanış ve dirilişe vesile
kılmalıdır.
Ülkemizde giderek artan, bunalım ve buhrana dönüşen demokrasi sorunu; Vesayet, icazet, dış
himaye, güdümlü sulta ve dikta odaklı politik acılarla, haksızlık, yolsuzluk, cehalet ve
değersizlikle kirlenen siyaset kulvarı ile hakkaniyet, eşitlik, adalet ve hukuk gibi, insani
değerlerin “keellem yekûn yok sayılması”, milletçe çok büyük bir felâketle burun buruna
geldiğimizin vahim bir göstergesidir.
Aziz ve kadim Türk Milleti; iyice tehlikeye düşen Milli Birlik, bütünlük, özgürlük ve
güvenliğimizi korumak, siyasete vaziyet ederek; Namuslu, Dürüst ve Demokrat vatandaşlar
vasıtasıyla: Devlet idaresinde, millet iradesini tekrar hâkim ve hükümran kılmak zorundadır.
Çare: Adalet Ahlâkı, Hukukun Üstünlüğü, Namuslu, Dürüst, Bilimsel ve Saydam bir
Demokrasidir.
Sevgili halkımızı eşitlik, adalet, hak ve hukuka; Milli Devlet, Milli Dil, Anayasa, Lâiklik,
Din-Đman, Toprak ve Bayrağımıza, hasılı Vatana ve Millete Sahip çıkmaya; Bölücü,
bozguncu ve işbirlikçi hainlere, tam bir “ittihat ve tevhit” (birlik ve beraberlik) şuuru içinde
“Yeter!.. Söz Milletindir…” demeye davet ediyoruz.
Çünkü: Başta aziz vatanımız "TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ" olmak üzere; Türk Milleti ve
Đslam ümmetinin kutsal bayraklarının dalgalandığı, EZAN okunan her yerde; karşılıklı sevgi,
saygı, barış, güvenlik, adalet, hukuk, huzur ve hoşgörünün temini herkesin hakkı ve sorumlu
hükümetlerin mutlak görevidir.
2014 yeni yılını samimi dua ve en içten dileklerimizle kutluyor; Aziz Milletimiz, Đslam Âlemi
ve tüm insanlığa iyilik, "herkese şamil adalet", etkin hukuk ve hayırlara vesile olmasını;
Aileleri ile birlikte "zenginlik, barış, özgürlük, güvenlik ve mutluluk içinde" müreffeh bir
hayat sürmelerini, Cenab-ı Hak’tan temenni, dua ve niyaz ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4894.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayseri Erciyesspor'un En Đstikrarlı
Futbolcuları, Cem Can Ve Bojan Jorgacevıc
Oldu
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından, Kayseri Erciyesspor'da Cem
Can ile Bojan Jorgacevic takımın en istikrarlı futbolcuları olarak ön plana çıktılar. Her iki
futbolcuda 17 maçta forma şansı bularak bin 530 dakika...
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından, Kayseri Erciyesspor'da Cem
Can ile Bojan Jorgacevic takımın en istikrarlı futbolcuları olarak ön plana çıktılar. Her iki
futbolcuda 17 maçta forma şansı bularak bin 530 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

Spor toto Süper Ligin 12 puanla son sırasında yer alan Kayseri Erciyesspor'da, Cem Can ile
Bojan Jorgacevic takımda en çok forma şansı bulan futbolcular oldu. Her iki futbolcuda 17
maçta forma şansı bularak bin 530 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Bu iki futbolcunun
ardından 16 maçta forma şansı bulan Yasin Öztekin bin 440 dakika sahada kalarak 3 gol atma
başarısı gösterdi.
KAYSERĐ ERCĐYESSPORLU FUTBOLCULARIN ĐLK YARI KARNESĐ
Björn Vleminckx 15 maçta forma şansı bulurken, bin 318 dakika sahada kalarak 3 gol atma
başarısı gösterdi. Vleminckx'in ayrıca oynadığı karşılaşmalarda 3 kırmızı kart görerek dikkat
çekti. Defans oyuncusu Fazlı Kocabaş 15 maçta oynarken, bin 246 dakika sahada kaldı. Sezon
başı Milan'dan kiralık olarak transfer edilen Bakaye Traore 13 maçta forma giyerken, bin 47
dakika sahada kaldı. Kayseri Erciyesspor'un sol kanat oyuncusu 13 maçta forma giyerken, bin
22 dakika sahada kaldı. Defans oyuncusu Numan Çürüksu 11 maçta oynarken, 906 dakika
sahada kaldı. Sezon başında Gençlerbirliği takımından transfer edilen Randall Azofeifa 13
maçta forma şansı bulurken, 897 dakika sahada kalarak, 1 gol attı. Mangane 10 maçta forma
şansı bularak, 870 dakika sahada kaldı. Murat akın 15 maçta forma şansı bularak, 827 dakika
sahada kaldı. Đbricic 11 maçta forma şansı bularak, 808 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.
Mandjeck 11 maçta forma şansı bulurken, 647 dakika sahada kalarak, 1 gol kaydetti. Hansell
Arauz 9 maçta forma şansı bulurken, 613 dakika sahada kaldı. Emre Öztürk 7 maçta forma
giyerken, 536 dakika sahada kaldı. Erhan Güven 6 maçta forma giyerken, 471 dakika sahada
kalma başarısı gösterdi. Serkan Atak 9 maçta forma şansı bulurken, 325 dakika sahada kalma
başarısı gösterdi. Forvet oyuncusu Sinan Kaloğlu 7 maçta forma giyerken, 248 dakika sahada
kalarak, 1 gol atma başarısı gösterdi. Volkan Okumak 5 maçta oynarken, 144 dakika sahada
kaldı. Üstün bilgin 6 maçta forma şansı bulurken, 141 dakika sahada kalarak, 2 gol attı.
Sakatlıktan yeni kurtulan turgay Bahadır 2 maçta forma giyerken, 134 dakika sahada kaldı.
Kerim Avcı 2 maçta forma şansı bulurken, 47 dakika sahada kaldı.
Kayseri Erciyessporlu futbolcular, Hammar, Emre Dönmez, Ferhat Çapa, Đnsa Sylla, Uğur
Demirkol, Bilal Kılıç, Yusuf Balcıoğlu ve Atilla Koca Spor Toto Süper Ligde oynan
karşılaşmalarda forma şansı bulamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4895.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayseri Emniyetinin Acı Günü
Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli olan Bahri Bilgin’in annesi vefat etti.Kayseri Emniyet
Müdürlüğü’nde görev yapan Bahri Bilgin’in annesi Fatma Bilgin 68 yaşında vefat etti.
Bilgin’in cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Camii’nde...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli olan Bahri Bilgin’in annesi vefat etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Bahri Bilgin’in annesi Fatma Bilgin 68 yaşında
vefat etti. Bilgin’in cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze
namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Cenazeye, Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, emniyet personelleri ve vatandaşlar
katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4896.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

2013’ÜN ENÇOK KONUŞULANLARI
Bir yılı daha geride bırakırken, manşetlerde en uzun kalan konular, en çok yer kaplayan
haberler, gündemden düşmeyen isimler Ajans Press tarafından raporlandı.

01 Ocak 2014 Çarşamba 14:40

Rapor sonucu ilk çıkan sonuç ise bir miktar şaşırtıcı oldu. Tüm medya, Gezi Olaylarını yeteri
kadar yansıtmadığı için suçlanırken, 143 bin 273 haberle yazılı basının en çok yer verdiği
konunun açık ara farkla Gezi Parkı olduğu ortaya çıktı. Böylelikle Gezi olaylarının TV'lerde
yeterince yansıma bulamadığı, yazılı basının sınavı geçtiği gerçeği raporlanmış oldu.
Ajans Press'in haber adetleri bazında hazırladığı rapora göre 2013 yılına baştan itibaren göz
atarak unutulan başlıklara göz atalım.
Ocak ayında, Drogba'nın Galatasaray'a gelişi ortalığı sarstı. Mehmet Ali Birand'ın
beklenmeyen ölümü medya dünyasını sarstı.
Şubat ayı Suriye'deki savaşın Hatay'a etkilerini ilk duyduğumuz zamandı.
Mart ayında, Đsrail'in Mavi Marmara için özür dilemesi tarihe geçti.
Nisan ayı ile birlikte "Akil Đnsanlar" heyetini konuşmaya başladık. Heyet ile ilgili haberler
tüm yıl boyunca 17 binin üzerinde habere konu olarak yılın 3. sıradaki gündem maddesi oldu.
Mayıs ayında gündemde maalesef yine terör vardı. Reyhanlı'da 2 ayrı bombalı saldırı sonucu
52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.
Mayıs sonunda ise Gezi olaylarının patlak vermesiyle, gündem birden değişti.
Haziran'da Gezi'nin yansımaları devam ederken "Akdeniz Oyunları" ile ilgili 12 binin
üzerinde haber ve "Alkol satışına yasaklamalar" ile ilgili 11 binin üzerinde haber dikkat çekti.
Yoğun Haziran'da ayrıca Beşşar Esad'ın kimyasal silahları konuşulmaya başlandı.
Temmuz'da Gezi olaylarında yaşamını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz manşetlerdeydi; 6 bin
956 habere konu oldu.
Ergenekon kararlarının açıklanmasıyla Ağustos'ta gündem bir miktar değişti, Gezi'den
uzaklaştı. Ancak Eylül'de ODTÜ'nün içinden geçmesi planlanan yol için kesilen ağaçlar, yeni
protestolara ve polisle çatışmalara sebep oldu.
Eylül'ün diğer gündem maddesi ise Đstanbul, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları
adaylığı oldu. 2020'yi Tokyo'ya kaptıran Đstanbul 8 bin habere konu oldu.

2013'te Gezi'den sonra yılın en çok konuşulan 2. gündemi Demokratikleşme Paketi, Ekim
ayında açıldı. ve 23 bine yakın habere konu oldu. Yoğun geçen Ekim ayının bir diğer
gündemi ise Marmaray'ın açılışı oldu.
Kasım ayı ile birlikte "Öğrenci evi tartışmaları" gündeme oturdu. "Kızlı - Erkekli yaşam"
tartışmaları yılın ilk 10 sıralamasına giremese de 7 bin 700 haberle Kasım ayının en çok
konuşulan konusu oldu.
Aralık ayında ise 95 yaşında hayata gözlerini yuman Nelson Mandela 5 bin 375 haberle
manşetlerimizdeydi.
Ancak yılın son 2 haftasında patlayan yolsuzluk ve rüşvet haberleri ve devamında gelen
istifalar, kısa zamanda 10 bin haberi geçerek, Aralık ayının birincisi, tüm yılın ise 9. ağır
gündemi olarak kayıtlara geçti.
2013'te En Çok Konuşulan 10 konu ise şöyle;
1
GEZĐ PARKI PROTESTOLARI…
143.273
2
DEMOKRATĐKLEŞME PAKETĐ TARTIŞMALARI..
22.870
3
AKĐL ĐNSANLAR HEYETĐ
17.352
4
AKDENĐZ OYUNLARI
12.511
5
ODTÜ EYLEMLERĐ
12.096
6
ALKOL SATIŞINA YASAKLAMALAR
11.962
7
REYHANLI KATLĐAMI
11.283
8
MARMARAY'IN AÇILIŞI
11.131
9
YOLSUZLUK OPERASYONU
10.163
10
ESAD'IN KĐMYASAL SĐLAHLARI
9.114
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4897.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Başbakan Erdoğan 2013'te Dünyayı 6 Kez
Turladı
Başbakan Erdoğan, 2013'te yurt dışı ziyaretlerinde dünyayı 6 defa turlayacak kadar yol
katetti. Erdoğan'ın katettiği toplam mesafe 225 bin 498 kilometre.
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Başbakan Erdoğan, 2013'te, 27 ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Yurt dışı temasları için toplam
225 bin 498 kilometre yol kateden Erdoğan'ın en uzun yolculuğu, Rusya'nın St. Petersburg
kentinden, Arjantin'in başkenti Buenos Aires kentine oldu.
Eylül ayında, St. Petersburg kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'ne katıldıktan sonra, 2020
Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentin açıklandığı törene katılmak üzere Buenos Aires
kentine giden Erdoğan'ın, 13 bin kilometre kat ettiği bu yolculuğu, kesintisiz 16 saat sürdü.
Erdoğan'ın bu seyahati, THY'nin de kesintisiz ve en uzun uçak seferi olarak kayıtlara geçti.
Başbakan Erdoğan, 2013'te ilk yurt dışı seyahatini Afrika ülkelerine gerçekleştirirken, hemen
her kıtadan ülkelere ziyarette bulundu.
Yılın ilk ziyaretini Afrika ülkelerinden Nijer, Gabon ve Senegal'e gerçekleştiren Erdoğan,
Fas, Tunus ve Cezayir de ziyaret ettiği bu kıta ülkeleri arasında yer aldı.
Başbakan Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden de Danimarka, Hollanda, Macaristan,
Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Đsveç, Finlandiya ve Polonya'ya ziyarette bulundu.
Orta Asya'da Türkmenistan, Moğolistan, Kırgızistan, Balkanlar'da Kosova, Ortadoğu'da ise
Katar ve BAE Sharjah'a ziyarette bulunan Erdoğan, ayrıca ABD, Rusya, Pakistan ve
Arjantin'e de gitti.
Yurt içi seyahatleri
Başbakan Erdoğan, yurt içinde de yoğun bir çalışma yılını geride bıraktı. Erdoğan'ın, büyük
çoğunluğu toplu açılış törenleri olmak üzere çeşitli programlara katılmak üzere gittiği il sayısı
35 oldu.
Yurt içinde de 2013'te yaklaşık 42 bin kilometre yol kateden Erdoğan'ın son bir yıl içinde
ziyaret ettiği iller arasında Gaziantep, Kayseri, Mardin, Balıkesir, Siirt, Çanakkale, Eskişehir,
Hatay/Reyhanlı, Mersin, Kayseri, Samsun, Erzurum, Bingöl, Kastamonu, Şırnak, Bursa, Rize,
Adıyaman, Malatya, Kırşehir, Denizli, Adana, Van, Đzmir, Diyarbakır, Trabzon, Tekirdağ,
Kırklareli, Edirne, Antalya, Konya, Giresun, Muğla, Ordu ve Manisa yer aldı.
23 devlet başkanını ağırladı
Başbakan Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerinde aralarında ABD Başkanı Barack Obama,
Đngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet
Başkanı Viladimir Putin'in de aralarında bulunduğu liderlerle görüşürken, Türkiye'de de çok
sayıda ülke liderini ağırladı.
10 ülkenin meclis başkanıyla görüştü
Başbakan Erdoğan'ın, 2013'te 23 devlet başkanının yanı sıra 10 ülkenin de meclis başkanını
ağırladı.

25 ülkenin başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti
Başbakan Erdoğan, son bir yılda, Türkiye'yi ziyaret eden 25 ülkenin başbakanına da ev
sahipliği yaptı.
21 yabancı ülke bakanını kabul etti
2013 yılında ülke liderlerinin yanı sıra çok sayıda yabancı ülke bakanıyla da bir araya gelen
Başbakan Erdoğan, geçen yıl, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'in de aralarında bulunduğu
21 yabancı ülke bakanını kabul etti.
Erdoğan, yıl içerisinde ayrıca bazı ülkelerin askeri ve siyasi parti liderleri uluslararası alanda
etkin olan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile görüştü.
Başbakan Erdoğan ayrıca Microsoft CEO'su Steve Ballmer, FĐFA Başkanı Sepp Blatter,
Medeniyetler Đttifakı Yüksek Temsilcisi Nassır Abdulaziz Al Nasser, Sanatçı Yusuf Đslam,
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Đslam Đşbirliği Genel Sekreteri Ekmelettin Đhsanoğlu
ile görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4898.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Botanik Parkımız oluyor
Melikgazi Gesi Bölgesini doğal sit alanı olarak koruma altına aldıklarını hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, bu sit alanının doğal yapısının bozulmadan gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile Botanik Park alanı oluşturacaklarını...
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Melikgazi Gesi Bölgesini doğal sit alanı olarak koruma altına aldıklarını hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, bu sit alanının doğal yapısının bozulmadan gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile Botanik Park alanı oluşturacaklarını ve herkesin bu doğal alan içerisinde
doğa ile baş başa kalmalarını sağlayacaklarını bildirdi.
Gesi Bölgesinde 740 dönümlük doğal sit alanı bulunduğunu ve burada yer alan bitkisel
araştırma ve bilimsel çalışmalara açık olan bu alanın Kayserlilere ve doğa severlere
kazandırılacağı ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Botanik Park içerisinde spor için
yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, doğal göl ve dere yatağı, kültür fizik aletleri, masa
tenisi alanları ve at ile doğal yürüyüş parkuru, dağ yürüyüşü alanları bulunacağını belirtti.
Gesi Botanik parkı içerisinde kendisi ile bütünleşen doğal ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, gül,
çalı çeşitleri ile çok miktarda özellikle doğal göl ve dere boyunca Gilaboru bitkisinin yer
alacağını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“ Gesi Bölgesi aslında doğal bir botanik bahçesidir. Ancak biz Melikgazi Belediyesi olarak
insanların buradan doğayı bozmadan, tahrip etmeden daha çok yararlanmalarına imkân
tanıyacağız. Değişik ağaç türleri, otsu ve çalı türü bitkiler ile düzenlenmiş, dinlenmek ve
gezmek amacıyla halka açık geniş alan olarak hizmet sunacağız. Tematik bahçeler yer alacak,
ekolojik yaşamı teşvik etmek ve botanik parkın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak
amacıyla yerleştirilmiş rüzgar türbini, sosyal tesisler, yüksekten akan çağlayanlar, manzara
seyir terasları ve otoparklar bulunacaktır. Doğal göletin biyolojik arıtması olacaktır. Gölet

çevresi ahşap iskeleler, doğal kayalar ve bitkilendirme ile kullanıcılara keyifli anlar
sunacaktır. Çocuklar için çok çeşitli doğal oyun alanları yer alacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4899.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Abdullah Gül, 2013 albümünü paylaştı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden 2013 yılının karelerini
paylaştı.
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Hemşerimiz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2013 Albümünü paylaştı. Albümde Gül'ün
Kayseri ziyaretinden de bir kare var.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4900.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü
Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Đl Müdürlüğü tarafından 'Sarıkamış
Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek.'Gençlik Şühedanın Đzinde' sloganıyla 5 Ocak
Pazar günü saat 10.00'da başlayacak programda...
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Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Đl Müdürlüğü tarafından 'Sarıkamış
Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek.
'Gençlik Şühedanın Đzinde' sloganıyla 5 Ocak Pazar günü saat 10.00'da başlayacak programda
öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar tarafından Erciyes Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirilecek.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de
katılacağı yürüyüşe ilginin büyük olması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4901.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Şeker Hastalığı, Gözü Vuruyor
Şeker hastalığının (Diyabet) vücuttaki küçük damarların tamamını etkileyebildiği, uzun süreli
diyabetin, sıklıkla gözlerde hasar oluşturma riskini artırdığı ve şeker düzeyinin kontrol altına
alınamamasının, kişinin görme yetisini...
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Şeker hastalığının (Diyabet) vücuttaki küçük damarların tamamını etkileyebildiği, uzun süreli
diyabetin, sıklıkla gözlerde hasar oluşturma riskini artırdığı ve şeker düzeyinin kontrol altına
alınamamasının, kişinin görme yetisini tamamen kaybetmesine de yol açabildiği bildirildi.
Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Varol Şen, diyabetin göz
sağlığına etkileri hakkında bilgi verdi. Diyabetli hastaların özellikle 'Tip-2 Diyabet Hastası'
olanların, genellikle hastalıklarının başlama zamanını tam olarak anlayamadığını belirten Op.
Dr. Şen, ''Hastalar bazen yalnızca göz şikayetleri ile doktora başvurur. Ancak yapılan
muayenelerinde şeker hastalığı teşhisi konulabilir. Şeker hastalarında genelde sinsice ilerleyen
bir şekilde görme yetkisi azalabilir. Yani vücuttaki şeker düzeyi gözlerde hasar oluştursa da
bazen hastaların görmeyle ilgili herhangi bir şikayeti oluşmayabilir. Ancak hiçbir belirti
vermeden ve hastalarda herhangi bir belirti oluşturmayan göz hasarları, ani görme kayıplarını
ortaya çıkarabilir. Bu nedenle şeker hastalarının muayene ve takipleri, diyabet ve göz
hastalıkları uzmanı işbirliği ile yapılmalıdır. Bu sayede, sık kontroller, erken teşhis ve tedavi
ile birçok diyabetli hastada ciddi görme kayıpları engellenebilir'' dedi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Varol Şen, kontrol altına alınmayan şeker düzeylerinin, görme
kayıplarının yanı sıra göz hastalıklarına da neden olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
''Diyabet; katarakt gelişimini hızlandırır, göz kuruluğuna yol açar, göz kaslarında felç
oluşumunu tetikler, ‘Diyabetik Retinopati’ adı verilen gözdeki sinir tabakasının tutulumuna
neden olur, şeker gözün retina tabakasında hücrelerin bozulmasına, küçük damarlarda
genişlemelere ve damar tıkanıklıklarına yol açar. Şeker hastalığının gözlerde herhangi bir
hasara neden olup olmadığı, iyi bir göz muayenesi ile anlaşılabilir. Göz dibinde kanama tespit
edilirse, göz anjiyosu yapılarak göz dibi fotoğrafları çekilmektedir. Anjiyo ile sinir
tabakasındaki tahribatın şiddeti belirlenmekte ve lazer tedavisi gerekip gerekmediği tespit
edilmektedir. Gözlerde, şeker hastalığına bağlı etkilenmenin çeşitli alt grupları bulunmaktadır.
Damar yapısının bozulması damarda sıvı sızıntısına bağlı doku ödemi oluşturmaktadır. Doku
ödemine ek olarak damar içine hızlı direkt kanın kaçmasına bağlı kanamalar oluşturarak,
damarlarda genişlemelere neden olmaktadır. Anjiyo, gözdeki damarların iç yapısını ve
bütünlüğündeki bütün bu problemlerin görülmesini sağlar.''
KLASĐK CERRAHĐDE SINIRLI SONUÇ ALINIYOR
Diyabete bağlı göz hasarları ve görme kayıplarında açık cerrahi ile alınan sonuçların
başarısının sınırlı olduğunu bildiren Dr. Şen, ''Bu nedenle klasik cerrahi aşamasına gelmeden,
girişimsel yöntemlerle sorunun kontrol altına alınması sağlanmalıdır. Diyabet tedavisinde
artık insanların daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri
sağlanabilmektedir. Göz sorunlarında da düzenli kontrol ve takipler sayesinde hastalığın
klasik cerrahi evresine gitmeden, erken müdahale ile kontrol altına alınabilmesi

sağlanabilmektedir. Hastalar düzenli takip edildiğinde çok uzun dönemde bile çok minimal
değişiklikler gözlenmektedir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4902.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Đcra Dosyası Sayıları Yüzde 25 Arttı
Kayseri Adalet Sarayı'nda bulunan 8 Đcra Dairesi'nde 2012'de toplam 55 bin 296 dosya işlem
görürken, 2013 yılında bu rakam 69 bin 331'e yükseldi.Kayseri'de icra dosyalarının daha hızlı
incelenmesi ve daha kısa sürede sonuçlanması için...
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Kayseri Adalet Sarayı'nda bulunan 8 Đcra Dairesi'nde 2012'de toplam 55 bin 296 dosya işlem
görürken, 2013 yılında bu rakam 69 bin 331'e yükseldi.
Kayseri'de icra dosyalarının daha hızlı incelenmesi ve daha kısa sürede sonuçlanması için
açılan toplam 8 Đcra Dairesi, 2013'te de önceki yıllarda olduğu gibi tam mesai çalıştı. 2011'de
toplam 25 bin 33 dosyaya bakan icra daireleri, 2012'de yüzde 100'ün üzerinde artış göstererek
55 bin 296'ya ulaşan dosyaya işlem yaptı. Đcra Daireleri'nin 2013'te baktığı dosya sayısı ise bir
önce yıla oranla yüzde 25 artarak 69 bin 331 oldu.
Kayseri'deki iş ve ticaret sektörü, icra dosyalarındaki artışın kayda değer olduğunu ve Türkiye
genelini de yansıttığını ifade ederek, tüketicilerin harcamalarındaki artışa paralel olarak icra
dosyalarının da arttığını bildirdiler. Ekonomi çevreleri, icra dosyası sayısındaki artışın
bilimsel olarak araştırılması ve çıkacak sonuçların kamuoyuyla da paylaşılması gerektiğini
kaydettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4903.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Çirkin oyuna tepki yağıyor
Radikal'in haberinin ardından Twitter'da ĐHH'ya karşı adeta bir linç kampanyası başlatılırken
binlerce kullanıcı ise ĐHH'ya destek tweet'leri attı.
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Kendi ülkesini "teröre destek veren ülke"gibi göstermek isteyenler ĐHH'nın silah taşıdığı
TIR'ın
yakalandığını
bağıra
bağıra
duyurmaya
çalıştı. Ceyda
Karan
gibi
gazeteciler, Twitter'da haberi duyururken "kesin spor amaçlıdır" demeyi de ihmal etmedi.

ĐHH'ya yönelik başlatılan yalan saldırının adımları geçtiğimiz gün atıldı. Đsrail yaptığı
açıklamada ĐHH'yı hedef göstermişti. Đsrail Radyosu'nda açıklamalarda bulunan Đsrail
Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye'de 17 Aralık operasyonunda hedefe konulmaya
çalışılan ĐHH Đnsani Yardım Vakfı'nı tehdit etmişti. Radyoya konuşan Liberman: "ĐHH Đsrail
için büyük tehlikedir" demişti.
Türkiye'de operasyon yapılmak istenen ĐHH Đnsani Yardım Vakfı özellikle El Kaide ile
ilişkilendirilmeye çalışılıyordu.
ĐHH'ya karşı yürütülen son komploya Twitter'da tepkiler çığ gibi geldi.. Binlerce duyarlı
vatandaş insani sorumluluk gereği olarak ĐHH'ya sahip çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4904.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

ĐHH, çirkin oyunu böyle bozdu
Đnsani Yardım Vakfı olarak da bilinen ĐHH kendilerine ait silah dolusu TIR'ın yakalandığına
dair haberleri yalanladı. Kısacası Jandarma, ĐHH'yı teyit etti.
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Radikal Gazetesi sitesinde çıkan haberle ilgili ĐHH'den açıklama geldi. Sözkonusu
açıklamada Kırıkhan Jandarma biriminin olay yerinde ĐHH ile alakalı herhangi bir aracın
söz konusu olmadığının teyit edildiği bilgisi paylaşıldı .
YALAN HABERDE MĐT'E DE ĐFĐTĐRA ATILDI
ĐHH'ya ait bir tırda silah olduğu ve MĐT tarafından TIR'IN aranmasının engellendiği iddiaları
haber merkezlerine bomba gibi düşmüştü.
ĐHH, AVUKATLARINI DEVREYE SOKTU
Bu haber üzerine harekete geçen ĐHH yetkilileri, derhal avukatlarını devreye sokarak olayın
araştırılmasını istedi. Bunun üzerine, Hatay Đl Jandarma Komutanlığı'yla irtibata
geçenĐHH'nın avukatları, jandarmadan 'ĐHH ile alakalı herhangi bir araçla ilgili bir arama
ve işlem yapılmadığının' bilgisini aldı.
ĐHH YETKĐLĐLERĐ DE SEFERBER OLDU
Avukatlar bu çalışmalarını sürdürürken, bölgede görev yapan ĐHH yetkilileri de Kırıkhan Đlçe
Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçti. Olay yerine giden ĐHH yetkilileri de jandarmadan
doğru bilgileri aldıktan sonra haberin yalan ve iftira olduğu kamuoyuyla paylaşıldı.
ĐHH tarafından yalanlanan habere ilişkin bir de açıklama yapıldı. Açıklama, haberin kasıtlı
servis edildiğinin altını çizen ĐHH, özellikle şu konuya dikkat çekti:
"17 Aralık operasyonu ile beraber oldukça sıklaşan bir şekilde kurumumuza yönelik iftira,
karalama, tuzak oyunlar oynandığına dikkat çekerek, medya kurumlarını da tüm ilgili yetkili
kurumları da mensubiyetlerine binaen değil dürüstçe ve ahlaki/etik ve hukuka uygun
davranmaya davet ediyoruz."

BÜLENT YILDIRIM ATEŞ PÜSKÜRDÜ
ĐHH Başkanı Bülent Yıldırım da, yalan haber üzerine bir açıklama bulundu ve hukuk davası
açacaklarını duyurdu. Kanal 24'e canlı bağlanan Yıldırım, konuyla ilgili olarak şunları
söyledi:
"ĐHH'ya ait olduğu söylenen tır kesinlikle bize ait değil. Bu bize yapılan bir operasyon
ve biz bu operasyonu kimlerin yaptığını çok iyi biliyoruz, bunların kim olduğu ortaya
çıkacak. Bundan sonra her türlü saldırıyı bekliyoruz. Onlar bizim yakamızı bırakmıyor,
bizde onların yakasını bırakmıyoruz! Đsrail cezasını çekecek. Yurt dışında çalışan
arkadaşlarımızın başına bir şey gelirse bunun hesabını verecekler. Hukuk davası
açacağız"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4905.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Tüyler ürperten uyarı
Zaman Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Turan Alkan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a
Tevrat'tan bir hikayeyle tüyler ürperten bir uyarıda bulundu. Ahmet Taşgetiren ise Ahmet
Turan Alkan'ın Tevrat'tan alınan bu hikayesini köşesinde yorumladı.
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Bugün'den gönderildikten sonra Star Gazetesi'nde yazmaya başlayan Ahmet Taşgetiren ise
AhmetTuran Alkan'ın Tevrat'tan alınan bu hikayesini köşesinde yorumladı. Taşgetiren'in
"Mene, tekel, ufarsin ha!" başlığıyla kaleme aldığı yazısı bir ders niteliğinde... Đşte o yazı: Şu
satırlar Ahmet Turan Alkan'ın dünkü yazısından:"...tarihin huzurunda herkes tartıya çıkar
neticede. Babil kralı Belşatsar (Baltazar diye bilinir), bir ziyafet esnasında salonun duvarına
gövdesiz bir elin "Mene, tekel, ufarsin" kelimelerini yazdığını görür ve mânâsını öğrenmek
için Danyal Peygamber'i çağırtır. Danyal Peygamber'in yorumu şöyledir: "Mene: Sayılı
günleriniz sona erdi, Tekel: terazide tartıldınız ve eksik bulundunuz..." Üçüncü kelimeye elim
elvermiyor: Hafazanallah!" (Zaman, 1 ocak 2014)Hedef Tayyip Erdoğan. Ne diyor Alkan?
"Sonun Belşatsar gibi olur" diyor. Bu birYahudi efsanesi. "Elinin el vermediği üçüncü
kelime"nin ne anlama geldiğini, gelin o efsanenin Tevrat'a yansıyan bölümünden
okuyalım:"Kral Nebukadnezar (Süleyman'ın mabedini yıkan Babil Kralı) ölmüş ve oğlu
Belşatzar kral olmuştur. Yeni Kral bir ziyafet verir. Süleyman'ın mabedinden getirilen kutsal
kase, kap vemalzemeler bu ziyafette kullanılır. Misafirlere bu kaplarla şarap ikram edilir.
Şarap içilirken bir adam parmağı görünür; parmak hareket ederek duvara bir yazı yazar. Kral
o kadar korkmuştur ki bacakları titremeye başlar ama duvarda yazılanı da okuyamaz ve ‘Bu
yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söyleyene hediyeler vereceğim' der."Kralın tüm bilge
adamları duvara yazılanı okuyamaz. Bunun üzerine Nebukadnazer'ın rüyalarını yorumlayan
Hz. Daniel'i çağrılır. Daniel krala duvardaki yazı için şunları söyler:Şimdi sen,
Nebukadnezar'ın oğlu, Allah'a karşı geldin. Kutsal kapları mabetten aldın; onlarla şarap içtin;
altın, gümüş, tunç, demir, tahta ve taştan, görmeyen, duymayan ve hiçbir bilgisiolmayan

putlar yaptın. Ve hayatını elleri içinde bulunduran yüce Allah'a hiçbir şey vermedin. Bunun
için de duvara şunlar yazıldı: Mene, mene, tekel, ufarsin. ‘Mene, Allah'ın emriyle krallığın
sona erdi. Tekel, terazide tartıldın ve eksik bulundun. Ufarsin ise krallığın bölündü ve yarısı
Medlere yarısı Perslere verildi."Neymiş üçüncü kelime "Ufarsin"in anlamı, ülkenin bölünmesi
ve yarısının Perslere ve Medler'e verilmesiymiş.Bu efsanenin bir ilavesi daha vardır: Kral
Belşatsar o gece öldürülür.
Ve ilginçtir, Sovyet ihtilalinde Lenin'in adamları, Çar'ı öldürürler ve sarayın duvarına "Kral
Belşatsar kendi köleleri tarafından öldürüldü" ifadesini yazarlar.
AHMET TURAN ALKAN'A ŞOK SORU
Ahmet Turan Alkan'ın "üçüncü kelime" ötesinde Belşatsar'ın akıbetine ilişkin bilgi de
hatırından geçmiş midir bilmem. Ama, Tayyip Erdoğan düşmanlığını böyle Yahudi
efsanelerinden ve intikamcılığından yola çıkan yorumlara götürmesi ibret-i alemdir.29 aralık
tarihli Zaman'daki Abdullah Aymaz yazısında da örtülü biçimde "Tebbet okunması"
tavsiyesinde bulunulduğuna şahit olunca, gerçekten bu öfke ve öfkenin sarıp sarmalandığı
beddua çığırı karşısında şaşırıp kalıyorum.Abdullah Aymaz kalbi derinliği olan bir insan.
Saygı duyarım. Ama nasıl, Fethullah Hoca'ya muhalif olanlara karşı "Tebbet okuma"
tavsiyesine geliyor anlayamıyorum.Geçmişte bir olayı anlatırken şunları yazıyor:"Okuldan
yurda gelmiştik. Namaz kılmak için camiye girdik. Bizim Kur'an ve tecvit hocamız ve
Kestane Pazarı Camii'nin de hatibi olan Hafız Đbrahim Kılıç bizi yanına çağırdı ‘Böyle bir
durum var. Hocamıza düşmanlık yapıyorlar. Onu istemeyenler var. Tebbet okuyalım!..' dedi."
"Tebbet" Kur'an'dan bir kelime ve "Eli kurusun" anlamına geliyor, bu hitap Kur'an'da "Ebu
Leheb"e yöneltiliyor. Ebu Leheb ise, o dönemde Hazreti Peygamber'e en acımasız düşmanlığı
yapan bir kişi.Ne oluyor şimdi, Başbakan'a böyle bir hitapta bulunmak mı tavsiye ediliyor?
Ben bunun,Abdullah Aymaz gibi bir gönül insanının içine nasıl sinebildiğini anlayamıyorum.
Ben Hocaefendi'nin o mülaanesini de anlayabilmiş değilim. Sadece Kur'an'da bize öğretilen o
duayı hatırlıyorum: "Rabbimiz, içimizde mü'min kardeşlerimize karşı bir kin bırakma."(Haşr
suresi, 59) >>haber7>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4906.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

CEMAAT YURTLARINDA NELER
OLUYOR!
Kayseri üniversitelerinden birinde son sınıfta okuyan ve cemaatin yurtlarında kalan 3
öğrencinin anlattıkları artık işin zıvanadan çıktığının göstergesi oldu.
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Öğrenci arkadaşların anlattığına göre yurt idaresi yurtta kalan öğrencilere baskı yaparak anne
babaları ve akrabaları adına Twitter’da sahte hesap açıp günlük en az 10 tweet atmaya
zorluyorlarmış. Hatta yurttaki hizmetli teyze adına bile sahte hesap açıp başbakan aleyhinde
tweetler yağdırılıyormuş. Baskılara direnip hükümet aleyhinde tweet atmayan öğrencilere
mahalle baskısı yaparak, selamı sabahı kesip, öğrencileri dışlıyorlarmış. Yurt-Kur da kalan bir
diğer öğrenci ise kendisine sürekli cemaatin yurtlarına çıkması konusunda baskı yapıldığını,
kredi yurtlarda kalırsa imanından olacağının söylendiğini bildirdi. Hatta ailesinin aranarak
kızlarının kredi yurtlarda güvende olmayacağını, kızlarının iyiliğini düşünüyorlarsa cemaatin
yurtlarına kayıt yaptırmaları konusunda telkinlerde bulunulduğunu ifade etti. Baskılara
rağmen cemaatin yurduna çıkmayınca kendisinin dışlandığını, selam dahi vermediklerini,
kendisi yokmuş gibi davranmaya başladıklarını söyledi. Bu anlatılanları duyunca meselenin
din iman meselesi olmaktan çıktığını cemaatin hegomonyasını sürdürebilmek için her türlü
ahlaksızlığa dahi baş vurabileceğini, imkanları olanların bütün baskı gruplarını kullanarak bir
korku imparatorluğu kurmaya (hatta kurdular bile) çalıştıklarını anladığını söyledi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4907.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

“YAŞANANLARA KARŞI DUYARSIZ
KALAMAYIZ”
Kayseri Genç ĐHH Birimi Gönülleri Tarafından Erciyes Üniversitesi Đlahiyat ve Tıp
Fakültelerinde 3 günlük kermes düzenlendi. Kayseri Genç ĐHH Gönüllüleri yaptığı
açıklamada yaşananlara duyarsız kalamayacaklarını söylediler.
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Kayseri Genç ĐHH Birimi Gönülleri Tarafından ‘’Onlarla doyuyoruz’’ Sloganıyla Suriye
Halkına Yardım Kermesi Yapıldı Kayseri Genç ĐHH Birimi gönüllü öğrencileri tarafından,
Suriye’de yaşayanlar için 3 günlük ortak kermes düzenlendi. Yapılan kermes hakkında bilgi
veren Kayseri Genç ĐHH Gönüllüleri "Bizim buradaki amacımız, yaşanan iç savaştan dolayı
Suriye'de mağdur olan Suriye'deki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkımızın
olmasıdır. Peygamber Efendimiz döneminde Ensar olan kardeşlerimiz gibi, bu dönemde de
Suriyeli kardeşlerimiz için ensar olma sırası bizlerde olduğu vurgulandı. Bizler Müslümanlar
olarak bu yaşananlar karşısında duyarsız kalmamalıyız. Raporda ifade edilenler bizim için
birer rakamdan ibaret olmamalı, yaşananlar karşısında Rabbimize karşı ‘şunu yaptık
diyebileceğimiz nelerimiz var?’ sorusunu kendimize sormalıyız. Suriye halkı bütün
imkânsızlıklara rağmen yaşananlar karşısındaki dik duruşunu gösteriyor. Yaşananlar
karşısında ülkemize sığınan misafir kardeşlerimize karşı yardımcı olma yükümlülüğümüzün

olduğunu vurguluyoruz. Akıl, vicdan ve insaf sahibi herkesin yaşananlar karşısında sessiz ve
duyarsız kalmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Kermesten toplanan paraları ĐHH aracılığıyla
Suriye’li kardeşlerimize göndereceğiz. Desteklerinden dolayı Erciyes Üniversitesi Đlahiyat
Fakültesi ve Tıp Fakültesi Dekanlarından Allah razı olsun.” şeklinde konuştular.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4908.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Tüm komplolara rağmen, Petrol akıtılmaya
başlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Irak'tan Ceyhan'a petrol akıtılmaya ve
tanklara doldurulmaya başlandı" dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynakar Bakanı Taner Yıldız , " Kuzey Irak'tan gelen petrolün, tam
mutabakat sağlanarak bu ay içerisinde dünya piyasalarına sunulacağını umuyorum" dedi.
Bakan Yıldız , düzenlediği basın toplantısında , enerji sektöründe 2013 yılı gelişmeleri
ve bu yıla ilişkin hedefleri
konusunda
değerlendirmelerde bulundu. Sunumunun
ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız , Irak'tan petrol akışı
konusundaki bir soruya "Irak'tanCeyhan'a petrol akıtılmaya ve tanklara doldurulmaya
başlandı" yanıtını verdi.
Đran'dan gelen doğal gaz konusunda son dönemde bir sıkıntı yaşandığını da ifade eden
Yıldız , "Đran'dan teknik sorunlar nedeniyle 8 milyon metreküp civarında kontratın altında
gaz alıyoruz. Bunun geçici bir süre yaşanacağı kanaatindeyim" diye konuştu .
Başka bir soru üzerine de Yıldız , BOTAŞ'ın nüfusu 10 bini aşan ilçelere doğal gaz
taşımasına yönelik düzenleme kapsamında bugüne kadar 202 ilçeden 9'unun başvuruda
bulunduğunu belirterek, "Son Bakanlar Kurulu toplantısında , bu konuda 6 ay süre
uzatımı yönünde karar aldık. Đlçeler müracaat edebilirler" diye konuştu .
Bakan Yıldız , Türkiye'nin petrol alımında zaman zaman Đran'dan daha fazla petrolü
Irak'tan aldığını söyledi. Yıldız , Irak'tan gelen petrolde asıl kazanının Irak hükümeti
olduğunu anlattı .
Irak petrolünün parasının Halk Bankası'nda tutulmasıyla ilgili kendi teklifleri olduğunu
bu konuda Irak hükümetinden farklı
açıklamalar geldiğini ancak Halkbank'a olan
güvenlerinde hiçbir azalma olmadığını dolayısı ile kendi öngörülerinin aynen devam ettiğini
söyledi.
Yıldız , BOTAŞ'ın nüfusu 10 bini aşan ilçelere doğal gaz taşımasına yönelik düzenleme
kapsamında bugüne kadar 202 ilçeden 9'unun başvuruda bulunduğunu belirterek, "Son
Bakanlar Kurulu toplantısında , bu konuda 6 ay süre uzatımı yönünde karar aldık. Đlçeler
müracaat edebilirler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Đstanbul merkezli operasyona ilişkin,
"Bunu istemeyerek ve temenni etmeyerek söylüyorum ama operasyonlar sonucunda ülkede
bürokrasinin yavaşlamasıyla alakalı artçı tesirlerini görürüz" dedi. Yıldız , basın
mensuplarıyla bir araya geldiği değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı .
Aşırı soğuklardaki kesintiler anımsatılarak, depoların son durumunun sorulması üzerine
Yıldız , " Depoların mülkiyeti TPAO'nun ama işletme gazları BOTAŞ'ın. Bunun ihalesini
yaptık ama bu yaklaşık 4 yıllık bir süreç . Günlük 17 milyon metreküplük günlük çıkış
miktarını 40 milyon metreküplere çıkartıyor olmamız lazım ki bu dediğiniz sıkıntıları daha az
yaşıyor olalım. Bu, yeniden o tesisi kurmaya eş bazı işleri de içeriyor. Tuz Gölü'nde de
yaklaşık 4 yıl içerisinde tamamlanacak 1 milyar metreküplük kapasiteyi de bir an önce
Türkiye'ye kazandırmamız lazım" diye konuştu .
Đran'dan gelen doğal gazda tamamen teknik sebeplerle bir miktar kesinti uygulandığını ,
günlük 28 milyon metreküp gazın 20 milyon metreküpe kadar düştüğünü anlatan Yıldız ,
Türkiye'de yıl içerisinde aralık ve ocak ayında toplam 22 gün sıra dışı önlem
alınmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yıldız , "Ama bugün, 2 Ocak 2014 itibarıyla
hiçbir yerde , ne sanayide ne meskenlerimizde hiçbir kesinti söz konusu değildir" dedi.
Türkiye'de 1 milyon 100 bin kilometrelik iletim ve dağıtım hattı bulunduğunu anımsatan
Yıldız , Avrupa'da 2, dünyada da 5. büyük şebekeye sahip olduğunu , bunu da yüzde 7-8
civarında bir büyümeyle sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.
Karar mekanizmalarında bir sıkıntı olmadığına işaret eden Yıldız , "Karar alma konusunda
ocak ayının sonuna kadar tamamlanacak" ifadesini kullandı .
- "Teyakkuz halindeyiz"
Yıldız , kesintiler konusunda bu ay çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, enerji
sektöründeki genel müdürlüklerin her gün düzenli toplantılar yaptıklarını ve hafta
sonlarında bile teyakkuz halinde olduklarını söyledi.Şırnak'ta, Diyarbakır'da bazı trafolarda
patlamalar olduğunu anlatan Yıldız , "Oraya 200 birimlik trafo koymuşuz ama oradan
çekilen 300 birimlik güç . Biz oradaki, Đzmir'deki, Đstanbul'daki, Kayseri'deki herhangi bir
kaçak kullanımı biz tesis etmeyeceğiz, finanse de etmeyeceğiz. Bu konuda tavrımızın
çok net , duruşumuzun çok net olduğunu söylemem lazım "diye konuştu .Başka bir basın
mensubunun doğal gaz faturasında bir ay içerisinde birim fiyat üzerinden 100
metreküplük azalma olduğunu belirtmesi üzerine Yıldız , doğal gaz fiyatlarına zam
yapılmadığını vurguladı. Her ilin hizmet dağıtım bedellerinin farklı olduğunu, her 1000
metreküp gaz için farklı tarife uygulandığını belirten Yıldız , Türkiye'de bu şekilde
20'den daha fazla bölge bulunduğunu söyledi. Yıldız , aynı il içerisinde faturada farklılık
olduğunda EPDK ve Bakanlık olarak değerlendirdiklerini belirterek, basın mensubunun
faturasına ilişkin şikayetini bizzat takip edeceğini bildirdi.
- " Rusya ve Đran indirim yapmadı "
Bakan Yıldız , " Borsaya kote şirketlerin aynı zamanda EPĐAŞ'a ortak olmasının
manipülasyona kapı aralayacağı söylentileri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?"
sorusuna karşılık şunları kaydetti :
"Herhangi bir borsaya kote şirketin buradan alabilecekleri ve manipüle edemeyecekleri
kadar küçük hisselere girmeleri sınırlandırılmıştır. Bir özel şirket buradan yüzde 5
civarında hisse alamaz, onların her birisi bindelerle sınırlandırılmıştır. Yüzde 30 civarında
kamu elinde kalacak hisse söz konusu . TEĐAŞ'ın hissesinin yüzde 30'lara kadar çıkması
söz konusudur . Böyle bir riski biz görmüyoruz."Rusya ve Đran doğal gazında indirim
olup olmadığı yönündeki soru üzerine Yıldız , böyle bir indirim yapılmadığını bildirdi.
Đran ile ilgili bir tahkim süreci olduğunu anlatan Yıldız , "Buradan biz Đran'dan doğal
gazı piyasa fiyatlarının daha üzerinde alıyoruz. Bununla ilgili itirazımızı yapmıştık .
Onlar çok fazla olumlu manada değerlendiremediler . Hep beraber, yine çayımızı kahvemizi

içerek tahkim sürecini başlattık . 2014 yılında bunun sonuçlanacağına inanıyoruz, Đsviçre
mahkemelerinde görülüyor bu dava" ifadelerini kullandı
- " Ülke bürokrasisini durdurma girişimi "
Taner Yıldız , 17 Aralık'taki operasyonun enerji sektörüne yansımalarına ilişkin
değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu :
"17 Aralık operasyonları haklı haksız, böyle bir toz duman içerisinde ortalığın karıştığı bir
tarih olarak siyaset tarihine de ekonomi tarihine de geçecek. 2014 yılında bürokrasinin,
düzgün ve doğru çalışan insanların hızında bir kısım etkilenmeler olacağı kanaatindeyim.
Bunu istemeyerek ve temenni etmeyerek söylüyorum ama operasyonlar sonucunda ülkede
bürokrasinin yavaşlamasıyla alakalı artçı tesirlerini görürüz. O yüzden emin olmadığınız
hiçbir şeye girmemeniz lazım. Sayın Başbakanımız çok net ifade ettiler, 'Babamın oğlu olsa
da kendi oğlum da olsa bu konuda prensiplerimizden taviz vermem' dedi. Biz 11 yıldan
beri yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle mücadele ederek bu noktaya geldik. 2013 yılının 17
Aralık'ı bunun istisnası olmaz, 2014 yılı bu prensiplerden taviz vereceğimiz bir yıl olmaz.
Ama oyunun çok daha farklı oynandığını hep beraber görüyoruz."
Silivrikapı'daki bir arazinin Fatih Belediyesinden TÜRGEV'e devredildiği iddiasına
yönelik açıklamalarda bulunan Yıldız , sözlerini şöyle sürdürdü:
"(Sayın Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a bunlar devredildi) diye ithamlar var. Başını mı
sonunu mu yalanlarsınız, ben şaşırıp kalıyorum. Buranın mülkiyeti TEDAŞ'a verilmiş .
Türkiye'deki özelleşen hiçbir dağıtım şirketi varlık satışı yapılarak satılmadı. Varlıkları
satılmadı, direkler, trafolar... Her birinin mülkiyeti kamuya aittir. Şirketlerin çoğu 2036
yılında bunları işler bir şekilde tekrar kamuya devredecekler. Türkiye'de binlerce
kilometrekarelik kamulaştırmalar var. El insaf. 2,5 metreye 2,5 metrelik bir alanın TEDAŞ'ın
mülkiyetine Fatih Belediyesinden tahsis edilmesinden dolayı belediye başkanı sorguya
çekiliyor. Nasıl olur da Fatih Belediyesi çalışanı bundan etkilenmez, TEDAŞ çalışanı bundan
etkilenmez. Ortada suç olabilecek hiçbir şey yok, belediye meclisi bununla alakalı karar
alıyor. Yaklaşık 10 metrekarelik bir yer için bu cümleyi sarf edebiliyorsunuz. Bizler,
idareciler olarak, ister bakanlar ister başbakan olarak, yamuk çalışan kim varsa onun
karşısındayız. Ama kusura bakmayın da dürüst çalışan insanları da ülkemiz için koruyup
kollamamız lazım. Yoksa ortada bürokrasi diye bir şey kalmaz."
Operasyonu "ülke bürokrasisini durdurma girişimi" olarak tanımlayan Yıldız, "Ben 16-20
milyar liralık yatırımı o dürüst arkadaşlarımla beraber yönetiyorum. O yüzden dikkat edin,
şahsi ithamların haricinde Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine karşı duruş ve dirençten
bahsediyoruz burada" diye konuştu.
- "Tankerlerin boğazlardan geçmesine sıcak bakmıyoruz"
Yıldız, özel sektörün depolamaya girmesine yönelik çağrısının hatırlatılması üzerine, Rusya,
Ukrayna ve Đran'dan bazı firmaların bu konuda talepleri olduğunu ancak somut bir girişimde
bulunulmadığını kaydetti. Yıldız, depolama tesisi kurulmasına olumlu yaklaştıklarını,
firmaları destekleyeceklerini vurguladı.Çanakkale ve Đstanbul boğazlarından LNG
tankerlerinin geçmesine sıcak bakmadıklarını vurgulayan Yıldız, "Kanal Đstanbul'un
gerçekleşirken bu konuda gerek Ulaştırma Bakanlığımıza gerek ilgili arkadaşlara tankerlerin
boyutlarını verdik ve onların da geçebilmesinin imkanını sağlamak lazım diye düşündük.
Karadeniz'e boğazlardan geçmeksizin rahatlıkla ulaşabilmesini sağlamak lazım"
değerlendirmesinde bulundu.Yıldız, Akaryakıt Piyasası Kanununda LNG ve LPG
düzenlemesine ilişkin bazı ayrıntılara yönelik ilgili sivil toplum örgütleriyle görüşmelerinin
sürdüğü bilgisini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4910.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

“ARAMIZDAKĐ FĐTNE VE FESAT
KALDIRILSIN“
ĐHH'ya dün bazı medya kuruluşları tarafından çirkin iftira atıldı. Đftira anında deşifre olunca
büyük bir komplonun da önüne geçilmiş oldu. ĐHH'nın Kayseri Temsilcisi Şaban Sözduyar
ise, olayla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada; "Aramızdak, fitne ve fesat kaldırılsın. Bize
birliktelik lazım. Đnşallah biran önce her şey rayına girer." dedi.
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ĐHH'ya bugün bazı medya kuruluşları tarafından çirkin iftira atıldı. Đftira anında deşifre olunca
büyük bir komplonun da önüne geçilmiş oldu. Ancak iftira haberin bazı medya organlarında
hızla yayılması tepğkiler neden oldu. Haber duyulduktan kısa bir süre sonra Đngilizce yayın
yapan Today's Zaman haberi bir an önce dış dünyaya duyurmaya çalıştı. Haberin çok kısa bir
sürede yaygınlaşması için çaba sarfeden Today's Zaman, TIR dolusu silah ve mühimmatın
Suriye'ye gitmek üzereyken Hatay'da yakalandığını ve bu TIR'ın ĐHH'ya ait olduğunu
haberleştirdi.Ancak haber yalan çıkınca da haberi yayından almak zorunda kaldı.
ĐHH'nın Kayseri Temsilcisi Şaban Sözduyar ise olayla ilgili gazetemize konuştu. Sözduyar,
atılan iftira karşısında üzüldüklerini ve 23 yıldır bütün savaş bölgelerinde hizmet verdiklerini
söyleyerek; "Herkes çamur atıp iz bırakmanın peşinde. Ama inşallah izler kalmayacak ve
attıkları çamurlar kendilerini bulacaktır. Biz Kayseri'den ayda bir veya iki kere Suriye'ye
gidiyoruz. Biz işin içinde kimliğimiz ile birlikte varız. Herkes bizim açık ve net bir şekilde
nasıl yardımda bulunduğumuz iyi bilir." ifadelerini kullandı.
Hatay'da Suriye sınırında yakalanan Tır'ın ĐHH ile alakasının olmadığının kısa sürede
anlaşıldığını ve içerisinde tam olarak ne olduğunun belirlenmediğini vurgulayan Sözduyar;
"Aramızdak, fitne ve fesat kaldırılsın. Bize birliktelik lazım. Đnşallah biran önce her şey rayına
girer. Biz yardımlarımızı katlayarak devam edeceğiz. Eğer iftiralarla yardımlarımız
engellenecek olursa, yardım bekleyip bu iftiralar yüzünden yardım alamayanların ahı onları
bulacaktır" dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4911.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

ĐMAMLARA 11 MADDELĐK SEÇĐM YASAĞI
GELDĐ
Diyanet Đşleri Başkanı Mehmet Görmez’in il müftülüklerine gönderdiği “2014 Yılı Mahalli
Đdareler Seçimleri Đle Đlgili Yasaklar” başlıklı yazıda, başkanlık personeline her türlü siyasi
görüşün üstünde kalarak tarafsızlığa gölge düşürülmemesi uyarısı yapıldı.
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SEÇĐMLERE KADAR ĐZĐN YOK
Mehmet Görmez'in 11 uyarısında "Vaaz ve hutbelerde dini ve milli bütünlüğümüzü
pekiştirici konulara ağırlık verin." denilirken temel atma törenlerine dahi katılmamaları bu
kapsamda 'Görevlilere zorunlu haller ve haftalık izinler dışında 31 Mart’a kadar izin
vermeyin.' vurgusu yapıldı.
YAZIDA YER ALAN 11 UYARI
1- Seçim gezileri ve hiçbir siyasi faaliyete katılmayın.
2- Vaaz ve hutbelerde hiçbir şekilde siyaset yapmayın.
3- Đç ve dış politik konulara girmeyin.
4- Cami ve Kuran kurslarının altında ya da bitişiğindeki imalathanelerde hiçbir şekilde seçim
çalışması yapılmamalı. Afiş veya bayraklarla süslenmemesi konusunda ilgili kişileri uyarın.
'AÇILIŞ VE TÖRENLERE KATILMAYIN'
5- Yapılan iş ve hizmetler nedeniyle açılış ile temel atma dahil tören ve konuşma yapmayın;
demeç vermeyin.
6- Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı araçlarını siyasi faaliyetlerde kullanmayın.
7- Toplumu dini konularda aydınlatma faaliyetleri ifa edilirken her zaman olduğu gibi yetkisiz
ve sorumsuz kişilere vaaz ettirmeyin.
8- Vaaz ve hutbelerde dini ve milli bütünlüğümüzü pekiştirici konulara ağırlık verin.
'SEÇĐMLERE KADAR GÖREVLĐLERE ĐZĐN YOK'
9- Đma yoluyla bile olsa herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin lehine veya aleyhine
olabilecek konuşmalardan, yanlış anlama ve yorumlara sebebiyet verebilecek davranışlardan
sakının.
10- Siyasi partilere veya adaylara hiçbir şekilde bağış ve yardımlarda bulunmayın.
11- Görevlilere zorunlu haller ve haftalık izinler dışında 31 Mart’a kadar izin vermeyin.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4912.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Đçişleri Bakanından Tır Açıklaması
Bugün TBMM'de yemin eden Đçişleri Bakanı Efkan Ala, Hatay'da durdurulan ve içinde
mühimmat olduğu ileri sürülen TIR ile ilgili olarak konuştu.
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Efkan Ala, gazetecilerin sorusu üzerine ''Orada Türkmenler var. TIR'da Türkmenlere
giden yardımlar var. Herkes işini bilecek. Siz içini biliyor musunuz?'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4913.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kur’an-ı Kerim Ve Ezan Okuma Yarışması
Düzenlendi
ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesinde Kur’an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışması
düzenlendi.Okulun Okul Konferans Salonu'nda gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliklerini
ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinden Fatih Fındıkçı,...
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ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesinde Kur’an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışması düzenlendi.
Okulun Okul Konferans Salonu'nda gerçekleşen yarışmanın jüri üyeliklerini ĐMKB Anadolu
Đmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinden Fatih Fındıkçı, Tahsin Özsoy,
Müzeyyen Özer ve Vedat Önal yaptı.
Ezan Okuma Yarışmasına, Hasan Şendemir, Memduh Karahançer, Alper Asım Çiçek, Halil
Đbrahim Can, Fikret Kayıhan, Đbrahim Balcı, Mahir Yıldırım, Mustafa Sever, Emin Bircek,
Özkan Can Görücü isimli öğrenciler katıldı. Yarışmada, birinciliği Hasan Şendemir alırken,
ikinciliği Alper Asım Çiçek ve üçüncülüğü de Halil Đbrahim Can aldı.
Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması’na ise, öğrenciler Murat Akan, Emin Bircek, Muhammet
Ali Göçmen, Cüneyt Yılmaz, Ferhat Yalçındağ, Đbrahim Can, Mustafa Burak Has, Mehmet
Fatih Ceviz, Hasan Şendemir katıldı. Ezan Okuma Yarışması'nın birincisi Hasan Şendemir,
Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda da birinciliği kazandı. Yarışmada ikinciliği Đbrahim
Can, üçüncülüğü de Ferhat Yalçındağ isimli öğrenciler aldılar.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Meslek Dersleri Öğretmeni Fatih Fındıkçı şunları kaydetti:
“Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Đmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Ezan ve
Kur’an Okuma Yarışmaları ikinci dönem yapılmaktadır. Bunun için öncelikle il bazında
seçmeler yapılıyor. Bu seçmelere katılacak öğrencilerimizi belirlemek amacıyla okulumuzda
isteyen öğrencilerimizin katılımıyla bu yarışmaları düzenledik ve bu yarışmalarda okulumuzu
temsil edecek öğrencilerimizi belirledik. Öğrencilerimiz böylesine anlamlı yarışmalarda
okulumuzu en iyi şekilde temsil edecekler.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4914.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Melikgazi'nin 2014 Yılı Bütçesi 230 Milyon Lira
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı bütçesinin Melikgazi Belediyesi
Meclisince 230 milyon lira olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2013 yılı bütçesi ile
gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar ile ilçe halkı Melikgazili...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı bütçesinin Melikgazi Belediyesi
Meclisince 230 milyon lira olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2013 yılı bütçesi ile
gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar ile ilçe halkı Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını
söyledi.
2014 yılı bütçesinin 230 milyon lira olduğunu ve bunun 32 milyon 200 bin lirasının personel
ve sermaye transferi olduğu geri kalan 197 milyon 800 bin liralık bölümün yatırıma ve
hizmete yönelik olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesinin
bütçeleri, yatırım ve hizmetleri hakkında fikir vermektedir. Çünkü bütçelerin yüzde 86’dan
fazlası yatırım ve hizmetlerde kullanılacaktır. 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılı bütçe ile
yapılan yatırımlar, ilçemizin fiziki haritasını değiştirdi. Aynı şekilde 2014 yılı bütçemiz ile
gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler ile semtlerin değil ilçenin fiziki yapısı değişecektir.
Katılımcı bir demokrasi ile bir yönetim sergilenecek olup, Melikgazi hizmeti her yerde
olacaktır“ dedi.
Melikgazi ilçesinin nüfusunun 509 bin 309 kişi olduğunu, 2014 yılı bütçesinin 230 milyon lira
olarak kabul edildiğini, buna göre her Melikgaziliye 451 lira 50 kuruşluk bir yatırım
gerçekleştirileceğini kaydeden Memduh Büyükkılıç, bütçenin tutarının dahi bir anlam ifade
ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4915.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

2013'te Kocasinan'da 3 Bin 36 Çift 'evet' Dedi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, mutlu bir aile hayatı için 2013 yılında 3 bin 36
çiftin nikah masasında birbirine ‘Evet’ dediğini söyledi.Kocasinan Belediyesi Evlendirme
Memurluğu'nda 2013 yılında 3 bin 36 çiftten ‘evet’...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, mutlu bir aile hayatı için 2013 yılında 3 bin 36
çiftin nikah masasında birbirine ‘Evet’ dediğini söyledi.Kocasinan Belediyesi Evlendirme
Memurluğu'nda 2013 yılında 3 bin 36 çiftten ‘evet’ cevabı aldıklarını vurgulayan Başkan
Bekir Yıldız, ”2013'de nikah sevinci açısından güzel bir yıl oldu. 1994'te kurulan Nikah
Memurluğumuzda 44 bin 728 nikah kıydık'' dedi.Başkan Bekir Yıldız, 2013 yılında
Kocasinan Belediyesi'nde 3 bin 36 çiftin ''Evet'' mutluluğuna rağmen, bütün işlemlerini
yaptırmasına karşılık 17 çiftin de nikah masasına oturmaktan son anda vazgeçtiğine dikkat
çekerek, ”2013 yılında 71 yabancı gelinimiz de nikah masasında ‘evet’ dedi. 48 genç çiftimize
de başka şehirlerde evlenebilmesi için izin belgesi verdik. Çiftlerin hayatlarının en önemli
zamanlarından biri olan nikah töreninde rahat etmesi, güzel bir ortamda yakınlarıyla birlikte
olması için modern mekanlar oluşturduk. Gelemeyen ve katılamayan yakınları için nikahı
internette yayınlıyoruz. Yeni evlenen çiftlerimize sevgi, saygı, sabır ve anlayış tavsiye ederek
huzurlu ve mutlu bir aile saadeti diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4916.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Tınaztepe Mahallesine Yeni Sosyal Ve Spor
Tesisi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Tınaztepe
Mahallesinde yapımına başlanılacak Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinin 03 Ocak 2014
Cuma günü Saat: 13.00’de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Tınaztepe
Mahallesinde yapımına başlanılacak Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinin 03 Ocak 2014
Cuma günü Saat: 13.00’de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını bildirdi.
Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ilçe sınırları içerisinde 14 ayrı bölgede sosyal ve spor
tesisi bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Bel-Sin Tınaztepe bölgesinde
Organize Sanayi Girişinde yer alan 20 bin metrekare açık alanı bulunan arsa üzerinde 6 bin
500 metrekare kapalı alanı bulunan sosyal ve spor tesis inşa edilecektir. Büyük ölçekli ve çok
amaçlı bu tesisimiz içerisinde Aerobik salonu, Sauna, 250 metrekare çocuk havuzu, 200
kişilik seyirci tribünü, kafeterya, internet salonu, bahar evi, engelli eğitim merkezi, meslek
edindirme kurs derslikleri, idari odalar, duş ve tuvalet kabinleri yer almaktadır. Bu tesis ile
bölgenin sosyal hareketliliği artacaktır. Her yaş grubuna hitap eden tesisimiz sadece Tınaztepe
değil komşu mahalle halkına da hizmet verecektir“ dedi.
Temel atma törenine tüm Kayserililerin davetli olduğunu ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Tınaztepe Mahallesine yaptırılacak sosyal ve spor tesislerin konutların zemin artı
2 katlı, merkezi doğalgaz ısıtmalı olacağını ve çevresi ile bütünleşen bir kompleks yapı olarak
inşa edileceğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 20 bin metrekare açık alanı bulunan sosyal ve spor tesisin
çevresi çok amaçlı park inşa edileceğini ve açık alan koşu, yürüyüş parkuru, çocuk oyun
aletlerin bulunacağı çevresi ile bütünleşen tesis ile birlikte inşaatın tamamlanacağını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4917.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayseri, Başbakana destek için Đnsan zinciri
oluşturacak
Kayseri Đyilik ve Kardeşlik Platformu 17 Aralıkta başlayan komplolara tepki ve Başbakan
Erdoğan'a destek amacıyla "Başbakan ile el ele" insan zinciri oluşturacak. Pazar günü
gerçekleşecek olan organizasyona platform, bütün Kayserililere aileleri ile birlikte katılma
çağrısında bulundu.

03 Ocak 2014 Cuma 14:02

Kayseri Đyilik ve Kardeşlik Platformu, Pazar günü "Başbakan ile el ele" insan zinciri
oluşturarak başbakanın yanında olduklarını gösterecek bir yürüyüş gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde başlayacak olan yürüyüş 5 Ocak günü saat
12.30'da başlayacak ve Tramway güzergahında devam edecek. Toplanma yerleri olarak
Tramway durakları belirlenirken, platform, Kayseri halkını aileleri ile birlikte Başbakanla el
ele vermeye ve kurulan zincire halka olmaya davet ediyor. Đnsan zincirinin, Tramwayın
Belsin durağı ile Doğu garajı arasında oluşturulması amaçlanıyor.

Platform, organizasyonu bir basın duyurusu ile bildirdi. Bildiride yapılacak organizasyonun
nedeni ise şu şekilde dile getirildi; "Ülkemizde hükümetimiz ve başbakanımıza karşı
kurulmuş 17 Aralık komplosu, yolsuzluk ambalajına gizlenmiş bir darbe girişimidir. 17 Aralık
komplosu milletin hükümetini hedef almıştır. 17 Aralık komplosu bunun da ötesinde, Milli
iradeyi hedef almıştır. Biz Đyilik ve Kardeşlik Platformu olarak Sayın Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan'a 'Dik dur eğilme - Kayseri seninle' diyoruz."
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4918.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Daha Đyi Bir Okul Yarışması
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
METEK Projesi kapsamında 'Daha Đyi Bir Okul Yarışması' yapılacak.Yarışma; mesleki ve
teknik eğitim veren liselerde öğrencilerin kendi bakış...
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Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
METEK Projesi kapsamında 'Daha Đyi Bir Okul Yarışması' yapılacak.
Yarışma; mesleki ve teknik eğitim veren liselerde öğrencilerin kendi bakış açılarıyla ideal bir
meslek teknik okulunu tasvir etmelerini ve düşüncelerini kamuoyu ve yetkililerle paylaşma
imkanı oluşturmayı amaçlıyor. Yarışmayla öğrencilerin yaratıcı fikirlerini ortaya çıkararak
kamuoyunun dikkatini mesleki ve teknik eğitimin önemine çekmek hedefleniyor.
Yarışmaya 43 ilin (Van, Kars, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Diyarbakır, Sivas, Malatya,
Trabzon, Kahramanmaraş, Gaziantep, Samsun, Elazığ, Kastamonu, Kayseri, Ağrı, Iğdır,
Ardahan, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Şırnak, Siirt, Hatay, Osmaniye,
Adıyaman, Kilis, Bingöl, Tunceli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Yozgat, Çankırı,
Sinop, Tokat, Çorum, Amasya) mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının; 1011 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri katılabilecek. Resim, fotoğraf, kolaj, sunu gibi
eserlerle başvurulabilecek yarışmada dereceye giren ilk 5 öğrenci danışman öğretmenleriyle
birlikte yurt dışında çalışma ziyaretine katılacak.
Yarışma hakkında detaylı bilgi, şartname ve başvuru formu; www.meb.gov.tr,
http://mtegm.meb.gov.tr ve http://metek.meb.gov.tr adreslerinden edinilebilinecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4919.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Spor Camiasından Özhaseki'ye Destek
Kayseri amatör spor camiası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye destek
ziyaretinde bulundu. Amatör sporu yöneten federasyon ve derneklerin temsilcileri, Başkan
Özhaseki'nin yeniden belediye başkan adayı olmasından duyduğu memnuniyeti...
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Kayseri amatör spor camiası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye destek
ziyaretinde bulundu. Amatör sporu yöneten federasyon ve derneklerin temsilcileri, Başkan
Özhaseki'nin yeniden belediye başkan adayı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek
spora büyük katkılar sağlayan Başkan Özhaseki'nin her zaman yanında olduklarını kaydetti.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, yönetim
kurulu üyeleri ve amatör spor camiasının temsilcileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Özhaseki'nin tekrar aday olmasını
sevinçle karşıladıklarını dile getiren ASKF Başkanı Musa Soykarcı, "Ne zaman destek istesek
olumlu cevap veriyorsunuz. Son yıllarda enerjinizin büyük bölümünü Erciyes Master planına
ayırıyorsunuz. Erciyes projesinin de Türkiye'de bir numara olacağını biliyoruz. Nasıl ki Kadir
Has Stadı, Kongre ve Spor Merkezi, Sümer Spor Kompleksi ile Türkiye'de örnek bir şehir
olduysak, Erciyes ile de olacağız. Kayseri'de dolaşırken her yere yıldızlı oteller yapılıyor.
Bunun Erciyes'teki hareketten kaynaklandığını da biliyoruz. Tekrar aday olmanızdan dolayı
tüm spor camiası olarak çok mutluyuz. Başarılar diliyoruz. Bu çıktığınız yolda desteğimiz
sonsuzdur. Size güveniyoruz. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.
Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Murat Çınar da konuşmasında
"Adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Kayseri, Türkiye'nin yükselen değeri. Biz hakemler
olarak Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz ve bunu biliyoruz. Bunlar sizin öncülüğünüzde
oluyor" dedi.
''BU ŞEHRE HEPĐMĐZĐN BORCU VAR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri'yi dünya şehirleri ile rekabet eder
bir hale getirmek için büyük projelere de omuz verdiklerini söyledi. Belediyelere düşen
görevin sadece rutin hizmetleri yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Biz bu
şehrin çocuğuyuz. Risk alıp birçok işe omuz verilir mi, verilir. Riskli bir iş mi çok riskli. Baş
ağrıtır mı ağrıtır. Ama yapıldığı zaman büyük bir huzur verir. Son dönemde yaptığımız işler
böyle işler. Bu şehre karşı hepimizin borcu var. Bu sokaklarda büyüdük. Buranın insanının
seviyoruz. Burası memleketimiz. Herkes gibi faniyiz ve geçip gideceğiz. Arkamızdan hayır
duası almak için büyük projelere omuz vereceğiz. Ne kadar yük olursa olsun ağlamadan
sızlamadan kaldıracağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4920.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayseri Sarraf Ve Kuyumcular
Başkanı Ömer Gülsoy:

Derneği

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, “2013 yılında yatırımcılarına
yüzde 25 kaybettiren altın, 2014 yılında kaybettirdiklerini tekrar kazandıracaktır” dedi.Altın
fiyatlarındaki dalgalanmalar ile ilgili değerlendirmede...
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Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, “2013 yılında yatırımcılarına
yüzde 25 kaybettiren altın, 2014 yılında kaybettirdiklerini tekrar kazandıracaktır” dedi.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ile ilgili değerlendirmede bulunan Kayseri Sarraf ve
Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, “Altın 2013 yılı içerisinde düşen bir trendde
başladı. 2013 yılının başında onsu bin 650 dolar olan altın bugün için bin 200 dolara kadar bir
çekilme yaşadı. Buda yüzde 25 - 30 arasında bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Tabi altın
2001 yılından 2012 yılına kadar yükselen bir trend içerisindeydi. Altın aşağı yukarı 450
dolarlardan, bin 900 dolara kadar çıkmıştı. Tabi bu küresel ekonomilerdeki krizlerden
kaynaklanan sorunlardan dolayı yükselişteydi. Altın 2013 yılına düşüşle başlamıştı ve 2013
yılsonunu bin 200 dolar civarında kapattı. Tabi altın 2014 yılının ilk ayları için biraz durağan
seyredecek ama 2014’ün ikinci yarısından sonra tekrar çıkışını devam ettirecektir. Çünkü
dünyadaki küresel ekonomide yaşanan sorunlar bitmiş değil” diye konuştu.
‘2013 yılında altının düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Amerika’da ki tahvil
alımlarının azaltılmasından dolaylı kaynaklandı’ diyen Gülsoy, “Biz 2014 yılının altın için
yine yükselen bir trend olacağını düşünüyoruz. Altın güvenli liman özelliğini kaybetmiş
değildir. 2013 yılında yatırımcılarına yüzde 25 kaybettiren altın, 2014 yılında
kaybettirdiklerini tekrar kazandıracaktır. Ayrıca altın düşük olduğu için tabi bir talep
patlaması oldu. Darphanede herhalde tarihinde en yüksek ziynet altın basımını 2013 yılında
gerçekleştirmiş oldu. Buda insanların altın fiyatını cazip bulmasından dolayı kaynaklandı.
Altının şuan ki fiyatları alım için iyi diyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4921.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ekrem
Şimşek:
Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ekrem Şimşek, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve
Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yapılan zamların galericileri olumsuz yönde etkilediğini
belirterek, “Özellikle her girilen yeni yılda, otomobil sektöründe...
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Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ekrem Şimşek, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve
Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yapılan zamların galericileri olumsuz yönde etkilediğini
belirterek, “Özellikle her girilen yeni yılda, otomobil sektöründe ÖTV, MTV ve akaryakıta
yapılan zamlar bizlere ciddi sıkıntı yaratıyor” dedi.
Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ekrem Şimşek, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve
Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yapılan zamlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yılın ilk
günlerine her zaman olduğu gibi yine Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisine ve
akaryakıta ciddi zamlar geldi. Ülkemizde biliyorsunuz 1 ay öncesinde otomobil sektöründe
ithalat ve ihracat rakamları açıklandığında epey bir moralimiz düzelmişti. Bununla ilgili 2014
yılına da öngörümüz sektörle ilgili ciddi gelişmelerin olacağı, pozitif yönde böyle bir
beklentimiz vardı. Fakat üst üste gelen bir takım tedbirler örneğin; 2013 yılının 10. ve 11.
aydaki BDK’nın düzenlemeleri, taşıt kredilerindeki sınırlamalar, daha sonra geçtiğimiz ay
yaşanan siyasi gelişmeler bizleri olumsuz yönde etkiledi. Yapılan bu zamların sektöre büyük
bir sıkıntı vereceği ortada” diye konuştu.
Dövizdeki artışa da değinen Şimşek, “MTV’ye ve ÖTV’ye bir zam gelirdi ancak bu dövizde
ki oynamalar ciddi sıkıntılar oluşturdu. Önümüzdeki dönemlerde bunun piyasaya
yansıyacağını çok iyi biliyoruz. Hatta otomobil sektörünün gerek yan sanayi, gerekse 0
modeliyle ilgili 2014 yılının tekrar gözden geçirilmesi kanaatindeyiz. Ortaya çıkan bu durum
ikinci el araçlara da yansıyacaktır. Yapılan bu zamlar otomobil alım satımlarında ciddi
sıkıntılar yaratacaktır. Ayrıca 2013 yılında ikinci el piyasasında arzu istediğimiz bir
performansı yakalayamadık. Bakalım hep beraber bekleyip göreceğiz. Biz bunları artık
kanıksadık. Özellikle her girilen yeni yılda otomobil sektöründe ÖTV, MTV ve akaryakıta
yapılan zamlar bizlere ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu zamlar ikinci araç fiyatlarına da
yansıyacaktır. Zaten pek hareketli olmayan piyasada buda tarafımıza olumsuz yönde
yansıyacak” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4922.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel:
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28
Şubat Alt Komisyonu Başkanı Yaşar Karayel, Türkiye’nin darbecilerle hesaplaştığı bir
dönemde bile darbe girişimlerinin olabildiğini belirterek, “Darbecilik...
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28
Şubat Alt Komisyonu Başkanı Yaşar Karayel, Türkiye’nin darbecilerle hesaplaştığı bir
dönemde bile darbe girişimlerinin olabildiğini belirterek, “Darbecilik geleneği bitmiyor, şekil
değiştiriyor” dedi. Yaşar Karayel, AK Parti hükümetinin çok sayıda darbe girişimine maruz
kaldığını ve bundan sonra da çeşitli oyunların sahneye konulabileceğini belirtti. Geçmişte
darbelerin Silahlı Kuvvetler vasıtasıyla yapıldığını hatırlatan Karayel, “Geçmişte bu tür işler
için Silahlı Kuvvetler devreye sokulurdu. Bunlar kusurlu olmayan hareketleri kusurlu gibi
gösterip, çeşitli bahaneler üretip darbe yaparlardı. Silahlı Kuvvetlerin olmadığı dönemlerde
ise silahsız kuvvetler devreye sokuluyor, çeşitli bahanelerle milletin iradesiyle iş başına gelen
hükümetler devrilmek isteniyor” dedi.17 Aralık’ta yapılan operasyonun hükümeti, Başbakanı
ve Türkiye’yi hedef aldığını vurgulayan Karayel, şunları kaydetti:''Gelinen noktada çok iyi
gördük ki darbe heveslileri, darbeci gelenek yok olmuyor, şekil ve yöntem değiştiriyor.
Emperyalist güçler bizi hiçbir zaman rahat bırakmadı, bırakacak gibi de görünmüyorlar.
Đçerideki çeşitli uzantıları ile ekonomimizi çökertmek, bizi sadece nefes alabilecek vaziyette
tutmak istiyorlar. Biz ne zamanki kendi milli savunma sanayimizi, milli motorumuzu, milli
gemimizi üretmeye, dış dünyada söz sahibi olmaya kalktık, bu güçlerin bir oyunuyla
karşılaştık. Bunlar kimi zaman medyayı, kimi zaman cemaatleri, kimi zaman sivil toplum
kuruluşlarını kimi zaman da Silahlı Kuvvetlerin içindeki bazı grupları kullanarak bu tür
oyunları oynuyorlar.''Karayel, bu oyunları bozmanın tek yolunun, milletin sandığa sahip
çıkması ve hür iradesiyle seçilmiş hükümetine olan desteğini sürdürmesi olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4923.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Melikgazi'de Kaçak Sigara Operasyonu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okey salonu işleten bir kişinin işyerinde ve evinde yapılan
aramalarda toplam 203 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Melikgazi
ilçesi Ağırnas kasabası Mustafabey Mahallesinde; M.Ü'nün,...
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okey salonu işleten bir kişinin işyerinde ve evinde yapılan
aramalarda toplam 203 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Ağırnas kasabası Mustafabey Mahallesinde; M.Ü'nün,
okey salonu ve evinde kaçak sigara sattığı duyumunun alınması üzerine, mahkemeden alınan
arama kararına istinaden şahsın işyerinde, evinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde,
okey salonunda 147 paket değişik markadan oluşan menşei belli olmayan bandrolsüz sigara,
ikametgahında ise 56 paket değişik markadan oluşan menşei belli olmayan toplam 203 paket
bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ile ilgili şüpheli M.Ü. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, sigaralara el
konuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4924.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Sp Genel Başkanı Mustafa Kamalak:
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kamalak, “Biz milli görüş
olarak baş kestiren üsluptan yana değil, savaş durduran üsluptan...
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kamalak, “Biz milli görüş
olarak baş kestiren üsluptan yana değil, savaş durduran üsluptan yanayız” dedi.
Kayseri Ticaret Odası ziyaretinde bulunan SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Tabii bir
seçim sürecine girdik. Bugün akşam Kayseri belediyelerimizin tanıtım toplantısı var. Saadet
Partisi olarak tabii ki üreten insanlara şükran borcumuz var. Đnsan ne kadar çalışırsa ülkesine
o kadar çok hizmet etmiş olur” diye konuştu.
Ekonomi ile ilgili değerlendirmede bulunan Kamalak, “Ekonomi bakımından ağır sanayi,
yerli sanayi diyoruz. Bizim 2 liraya verdiğimiz demir bize 40 lira olarak geri dönüyor. Tabii
ekonomi her şey değil. Bunun için barışçıl bir dil, kırmadan dökmeden hepimizin bu ülkenin
insanları olduğunu unutmadan yapıcı bir dille, kardeşlik duygusuyla yaklaşmamız lazım
diyoruz. Biz milli görüş olarak baş kestiren üsluptan yana değil, savaş durduran üsluptan
yanayız” şeklinde konuştu.
17 Aralık operasyonu ile ilgili de konuşan Kamalak, “Üslup çok önemlidir. Bir yerde bir hata
yapıldı ki böyle oldu. Dilden daha keskin, sözden daha ağır bir nesne yoktur” ifadelerini
kullandı.
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise, “Seçimler tabii zor bir şey. Tabii mayıs ayındaki
seçimlerden sonra Kayseri Ticaret Odası üyelerine ve Kayserili hemşehrilerimize hizmet

etmek için gayret gösteriyoruz. Kayseri Ticaret Odası 117 yıllık bir geçmişe sahip ve 16 bine
yakın üyesi bulunuyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4925.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kocasinan'ın Spor Salonu, Olimpiyat Đçin
Emniyete Tahsis Edildi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ''Đpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan
Eller-Hedef 2020 Olimpiyatları'' için Yenişehir'e yaptıkları yeni spor salonunu, Emniyet
Müdürlüğü'ne tahsis ettiklerini söyledi.Kayseri Đl Emniyet...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ''Đpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan
Eller-Hedef 2020 Olimpiyatları'' için Yenişehir'e yaptıkları yeni spor salonunu, Emniyet
Müdürlüğü'ne tahsis ettiklerini söyledi.
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğüyle Kocasinan Belediyesi'nin paydaşları arasında yer aldığı
'Đpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller- Hedef 2020 Olimpiyatları' adlı bir
proje oluşturulduğunu belirten Başkan Bekir Yıldız, "Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü
suça meyilli çocukları 'spor' ortak paydasındaki projeyle eğitecek. Yenişehir'deki salonumuz
bu projenin merkezi olacak. Bu çocuklar burada sporla topluma kazandırılacak. Emniyet
Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi ve diğer paydaşlarla birlikte salon tefrişini yapacak Đpek
Mobilya arasında protokol bile imzalandı" dedi.
Başkan Bekir Yıldız, "Hazırlanan projeyle sosyo-ekonomik imkansızlık yaşayan bölgelerde
ilk ve ortaokul öğrencilerine; güçlü beden, kabiliyet ve dengeli gelişmeye yardımcı olan
teakwando ve diğer spor branşlarıyla tanışma fırsatı sağlanacak. Bu çocuklarımızı lisanslı
sporcu yetiştirerek, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarında mücadele edecek ahlaklı,
spor kültürü oluşmuş bir gençlik olarak yetiştireceğiz. Bu projenin amacına uygun olarak
Yenişehir'de yeni yaptığımız spor salonunu Emniyet Spor Derneği Kulübüne tahsis ettik.
Çocukların spora katılımıyla elde ettikleri psikolojik kazanımlar hakkında ailelerinin
bilgilendirilmeleri amacıyla 6 ayda bir toplantı yapılacak. Çocuklarla ailelerine yönelik
eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4926.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Ak Parti Melikgazi Teşkilatından, Meclis Üyesi
Adaylarına Plaket
AK Parti Melikgazi Đlçe teşkilatı, yönetiminde olup da meclis üyesi aday adaylığı için istifa
eden 9 kişiye yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verildi.Düzenlenen yemekli toplantıya,
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye...
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AK Parti Melikgazi Đlçe teşkilatı, yönetiminde olup da meclis üyesi aday adaylığı için istifa
eden 9 kişiye yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verildi.Düzenlenen yemekli toplantıya,
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK
Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis
üyeliği için yönetimden istifa edenler ile eşleri katıldı.Toplantının açılışında konuşan AK
Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, ilçe yönetiminde görev yapan ve belediye meclis
üyeliği için istifa eden eski ilçe yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür
ettiklerini belirterek, "Bu çalışma temposu içerisinde şehrimize ne gibi güzellikler katabiliriz,
teşkilatımızla birlik örneği gösterip şehrimize nasıl artı değerler katabiliriz sürekli bu
düşünceler ile hareket ettik. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde yönetim kurulumuzdan
belediye meclis üyelikleri için istifa edenler oldu. Bu arkadaşlarımızın istifa etmelerine
rağmen birlikteliğimiz ve dostluğumuz aynen sürecek. Allah bu arkadaşlarımızın yollarını
açık etsin" dedi.AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de, Melikgazi teşkilatından belediye meclis
üyeliği için istifa edenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Çok yoğun bir çalışma
temposuna giriyoruz. Allah bu yolda hepimizi muvaffak kılsın. 30 Mart yerel seçimler dönüm
noktası. Bu seçimlerin önemini ve değerini bir kez daha kavramış oluyoruz" şeklinde konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, bu gibi programların birer vesile
olduğunu aslı olanın dirlik ve birliğin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"AK Parti
teşkilatları olarak sizlerden beklentiler büyük. Milletin ümidi olan AK Parti sadece Türk
milletinin değil, tüm insanlığın ve mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi konumunda.
Beklenti olunca sorumluluklarda bir daha artıyor. Melikgazi ilçesi 500 binin üzerinde bir
nüfusu içinde barındıran en büyük ilçemiz olması nedeniyle de sorumlukları artıyor.
Melikgazi daha önce belediye meclis üyeliği konusunda 37-0'ı yaşamış bir belediye. Yani bu
ne demek 37 meclis üyesinin hepsini AK Parti olarak kazanmış bir belediye 2004 yılında.
Şimdi belediye meclis üye sayımız 45 oldu. Dolayısı ile 45-0 olmaması için hiç bir sebep yok.
Yeter ki biz çalışalım, birlik ve beraberlik içinde olalım."Konuşmaların ardından, Melikgazi
Đlçe Teşkilatında görev alan, fakat belediye meclis üyeliği için istifa eden, Kamuran Temir,
Mustafa Benk, Ahmet Emirbaşoğlu, Sami Kadıoğlu, Ahmet Ulukaya, Kadir Özbakır, Cengiz
Şahin, Salih Kasap ve Nabi Yeniçay'a hizmetlerinden dolayı plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4927.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Kayseri Đstatistiki Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları
Genel Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 7,45 oldu.Türkiye Đstatistik
Kurumu'ndan (TÜĐK) yapılan açıklamada, ''Aralık...
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Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Kayseri Đstatistiki Bölgesi'nde Tüketici Fiyatları
Genel Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 7,45 oldu.
Türkiye Đstatistik Kurumu'ndan (TÜĐK) yapılan açıklamada, ''Aralık 2013’te endekste
kapsanan 437 maddeden; 59 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 260
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 118 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti
ve endeks bir önceki aya göre % 0,46 oranında artmıştır. Kayseri Đstatistikî Bölgesinde
(Kayseri, Sivas, Yozgat) ise endeks bir önceki aya göre yüzde 0,70 artmıştır. 2013 yılı Aralık
ayında Türkiye’de 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksinin bir önceki yılın
aynı ayına göre değişim oranı yüzde 7,40 olarak gerçekleşirken Kayseri Đstatistikî Bölgesinde
ise bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı da yüzde 7,40 olarak gerçekleşmiştir. 2013
yılı Aralık ayında Türkiye’de 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksinin 12
aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 7,49 olarak gerçekleşirken; Kayseri Đstatistikî
Bölgesinde ise 12 ortalamalara göre değişim oranı yüzde 7,45 olarak gerçekleşmiştir'' denildi.
2013 yılı Aralık ayında 2003 Temel Yıllı TÜFE’de 26 Đstatistikî Bölge içinde bir önceki aya
göre en yüksek artış yüzde 0,88 oranı Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerinden oluşan bölgede,
en düşük artış ise yüzde 0,20 oranı ile Adana ve Mersin illerinden oluşan bölgede
gerçekleştiği bildirilen açıklamada, ''2003 Temel Yıllı TÜFE, Tüketim kalıpları itibariyle;
2013 yılı Aralık Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden oluşan bölgede, aylık bazda en fazla artış
gösteren grup yüzde 2,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 1,48 ile ulaştırma
ve yüzde 1,09 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar izledi. Alkollü içecekler ve tütün ise
yüzde -2,81 ile en fazla düşüş olan grup oldu.
Kayseri Đstatistiki Bölgemizde Aralık ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 31,16 ile
patlıcan, yüzde 25,42 ile sivri biber ve yüzde 13,09 ile tüpgaz olurken, en çok düşüş gösteren
maddeler yüzde -29,19 ile karnıbahar ve yüzde -16,66 ile portakal oldu'' ifadelerine yer
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4928.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Mhp’den Esnaf Ziyaretleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke ve merkez belediye başkan adayları
esnaf ziyaretinde bulundu.MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, MHP Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke ve merkez belediye başkan adayları
esnaf ziyaretinde bulundu.MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, MHP Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete, Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete seçim çalışması kapsamında Kazancılar Çarşı’sı
esnafını ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını dinledi. MHP Đl Başkanı Mete Eke, “Yaklaşan 30
Mart 2014 seçimlerinin yapılan seçim komitesi programlarından bugün ki durağımızda esnaf
ziyareti olarak icra edilecektir. Tabi 30 Mart 2014 seçimlerinin MHP adına çok ehemmiyet,
ülke adına ne kadar önem arz ettiğini anlatma adına esnafımızı ziyaret ediyoruz. Merkez
belediye başkan adaylarımız ile birlikte bu geziyi yapacağız. Bu seçimlerin çok büyük
önemini esnafımıza anlatacağız. 16 Kasım tarihi ülkemiz için çok ciddi bir gün olarak
unutturmayacağız. Yine 17 Aralık tarihinin milletimizin adına ciddi bir gün olarak
yolsuzlukların cumhuriyet tarihini en üstü olarak unutulmamasını anlatmak için çarşı ziyareti
yapıyoruz” dedi.MHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy da, “20 yıl
önce doğan bir çocuğun şuan çocuğu var. biz buraya herkesin belediye başkanı olmaya geldik.
Arkadaşlarımız son derece deneyimlidirler. Halkımız bana ve tüm teşkilatlarımıza
güvensinler. Biz burada ilçe teşkilatlarımızla beraber bütün ilçeleri almaya talibiz. Buna
misyonumuz da, bilgimiz de yeter” ifadelerini kullandı.Heyet daha sonra çarşıda bulunan bir
pastırmacıya girerek, pastırma kesti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4929.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayserigaz’da Hayat Var
Her yıl düzenlenen Kayserigaz Kan Verme Etkinliğinin 10'uncusu, Kayserigaz ailesinin
katılımıyla gerçekleştirildi.''Kan Bağışı Can Bağışı'' sloganıyla yola çıkan Kayserigaz, her yıl
düzenli olarak gerçekleştirdiği kan verme faaliyetine...
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Her yıl düzenlenen Kayserigaz Kan Verme Etkinliğinin 10'uncusu, Kayserigaz ailesinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
''Kan Bağışı Can Bağışı'' sloganıyla yola çıkan Kayserigaz, her yıl düzenli olarak
gerçekleştirdiği kan verme faaliyetine bu yıl da devam ediyor. Enerji sektöründeki 80 yıllık
tecrübenin sahibi EWE Turkey Holding çatısı altında faaliyetlerini yürüten Kayserigaz, sosyal
duyarlılık kapsamında fidan dikimi, okul ziyareti gibi birçok önemli projeye imza atarken,
ihtiyaç sahiplerinin imdadına bu kez de kan vererek yetişiyor.
Kan verme işlemi sırasında görüşlerini dile getiren Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir
Bora, ''Her yıl yüzlerce kişinin hastane köşelerinde uygun kan nakli beklediğini düşünürsek,
Kayserigaz’ın ne denli topluma yararlı bir faaliyet gerçekleştirdiği daha iyi anlaşılabilir.
Verilen bir damla kan, umuda açılan bin umuttur. Çalışanlarımıza bu gibi bir aktiviteyi
alışkanlık haline getirdiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temennim tüm insanların bu
konuda duyarlılıkla hareket etmesidir, nice umutlara’’ dedi.
Kan bağışı yapan tüm çalışanlara 1 günlük idari izin hakkı da verildiğini belirten Bora, bu gibi
teşvik edici faaliyetlerle Kayserigaz’ın nice sorumluluk projelerine imzalar atacağını kaydetti.
Diğer yandan kan verme işleminin yılda iki kez yapılması gerektiğini, bu sayede vücudun
kendini yenilediğini ve daha da canlılık kazandığını vurgulayan uzmanlar, kan vermenin
sıradan işlerden farklı olarak kutsal bir vazife olduğunu da belirttiler.
Kayserigaz çalışanları ise kan bağışında bulundukları için memnuniyetlerini ifade ederek,
gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluğun ilerleyen yıllarda da devam edeceğini, KayserigazKızılay işbirliğinin ise toplanan kanlarla birlikte giderek daha da güçleneceğini söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4930.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Hak-iş Konfederasyonu
Arslan Kayseri’ye Geliyor

Başkanı

Mahmut

Hak-Đş Konfederasyonu ve Hizmet-Đş Sendikası Genel Başkanı Genel Başkanı Mahmut
Arslan, yarın (Cumartesi) Kayseri'ye geliyor.Konfederasyon Başkanı Arslan’ın, Hizmet-Đş
Sendikası Kayseri Şubesi tarafından Melikgazi Belediyesi Kültür...
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Hak-Đş Konfederasyonu ve Hizmet-Đş Sendikası Genel Başkanı Genel Başkanı Mahmut
Arslan, yarın (Cumartesi) Kayseri'ye geliyor.
Konfederasyon Başkanı Arslan’ın, Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şubesi tarafından Melikgazi
Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek programa katılacağı öğrenildi. Hizmet-iş
Sendikası Kayseri Şubesi tarafından yapılan örgütlenme çalışmaları sonrasında yaklaşık 2 bin
250 taşeron işçinin kaydının yapıldığı öğrenilirken, Konfederasyon Başkanı Arslan ve
Hizmet-Đş Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyelerinin tam kadro olarak Kayseri’de olması
bekleniyor.

Arslan, burada üye kaydı yapılan taşeron işçilere hitap edecek ve sendikanın önemini
anlatacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4931.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Đmar Kanunu Kto'da Masaya Yatırıldı
''Đmar Kanunu ve Gündemdeki Đmar Yönetmeliği, Kentsel Dönüşüm ve Sektörün Durumu,
Güncel Gelişme ve Sorunlar'' konulu toplantı, Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO)
gerçekleştirildi.Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı...

03 Ocak 2014 Cuma 10:51

''Đmar Kanunu ve Gündemdeki Đmar Yönetmeliği, Kentsel Dönüşüm ve Sektörün Durumu,
Güncel Gelişme ve Sorunlar'' konulu toplantı, Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO)
gerçekleştirildi.Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Meclis Başkan Yardımcıları Halit
Suvar ve Mustafa Ay’nın katıldığı toplantıya, Kayim-Der Başkanı Ali Aydın, inşaat sektörü
ile ilgili Kayseri Ticaret Odası meslek komitesi üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi de
iştirak etti.Toplantının açılışını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz; meslek komitelerinin çalışmaları konusuna özel bir önem verdiklerini,
dolayısıyla da göreve geldikleri günden bu yana, Kayseri Ticaret Odası meslek komitelerinin
aktif bir şekilde çalışmasını sağladıklarını belirtti. Sektör temsilcileriyle sık sık bir araya
gelerek onların sorunlarını dinlediklerini, bu sorunların çözümü noktasında da Oda yönetimi
olarak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Toplantıda, Kılıçkaya Hukuk Bürosu avukatlarınca
Đmar Kanunu ve gündemdeki Đmar Yönetmeliği hakkında katılımcılardan gelen sorular da
cevaplandırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4932.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Đl Genel Meclisi Toplanıyor
Kayseri Đl Genel Meclisi, gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 6 Ocak 2014
Pazartesi günü toplanıyor.Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın başkanlığında yapılacak
toplantıda, Đl Özel Đdaresi'ne ait araçların çiftçiler,...
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Kayseri Đl Genel Meclisi, gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 6 Ocak 2014
Pazartesi günü toplanıyor.
Đl Genel Meclis Başkanı Sadettin Aydın başkanlığında yapılacak toplantıda, Đl Özel Đdaresi'ne
ait araçların çiftçiler, resmi kurumlar, resmi ve tüzel kişilerce 2014 yılı kiralama bedellerinin
belirlenmesi, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası dahilinde Develi ilçesi Sarıkaya
Muhtarı Kiraz Đlhan tarafından, Develi ilçesi Taşçı köyünde 8 derslikli ilkokul/ortaokul
yapılmak üzere bağışlanan 200 bin TL şartlı bağış konusu, Yahyalı ilçesi Delialiuşağı Köyü
Köy Yerleşim Alanı amaçlı hazırlanan imar planı, Yahyalı ilçesi Taşhan köyü sınırları
içerisinde yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali amaçlı hazırlanan imar planı, Akkışla,
Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Đncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı,
Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerine ve Đl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Mütevelli Heyetine üye seçilmesi gibi konular görüşülecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4933.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Tüketiciler
Şikayetçi

En

Çok

Dosya

Masrafından

2013 yılında tüketiciler en çok bankaların kullandırdıkları krediler için aldığı dosya masrafları
ile televizyon ya da internet üzerinden yapılan ayakkabı, telefon, kamera, beyaz eşya gibi
ürünlerin satışlarından şikayetçi oldu.Tüketiciyi...
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2013 yılında tüketiciler en çok bankaların kullandırdıkları krediler için aldığı dosya masrafları
ile televizyon ya da internet üzerinden yapılan ayakkabı, telefon, kamera, beyaz eşya gibi
ürünlerin satışlarından şikayetçi oldu.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çağlıergin, 2013
yılında vatandaşların en çok şikayet ettiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Çağlıergin,
''2013 yılında vatandaşlar en çok, bankalardan aldıkları krediler için kesilen dosya
masraflarından şikayet etti. Bankalar, vatandaşlara kredi kullandırırken dosya masrafı gibi
değişik kalemler altında birtakım paralar talep ediyor. Hükumetin aldığı karar ve
mahkemelerin verdikleri kararlar doğrultusunda, dosya masrafı gibi değişik adlar altında
kesilen paraların vatandaşa geri ödenmesi mümkün. Biz vatandaşlara bu konuda yol
gösteriyoruz. Belli bir miktarda olan dosya masrafları için Đlçe Hakem Heyetlerine, yüksek
miktarlar için ise mahkemelere başvurmak gerekiyor. Bankalar, kesilen dosya masrafının
vatandaşa geri ödenmesiyle ilgili kendilerine yapılan başvuruları genellikle olumlu
karşılıyorlar ve ödüyorlar. Ödenmediği takdirde ise mahkeme aşaması başlıyor ve mahkeme
de bizim verdiğimiz kararı uygun bulup bankanın dosya masrafını iade etmesine hükmediyor''
dedi.

Dosya masrafından başka vatandaşların 2013 yılında en çok televizyon ya da internet
üzerinden satışı yapılan ürünlerle ilgili şikayette bulunduğunu kaydeden Çağlıergin,
''Vatandaşlar, televizyon reklamlarında ya da internette gördükleri telefon, kamera, ayakkabı,
elbise ve beyaz eşya ürünlerini beğenip sipariş veriyor ancak gelen ürün, reklamlarında
gördüğü gibi çıkmıyor. Reklamda gösterilen ürünün yerine oyuncak ya da çok basit bir ürün
gelebiliyor. Bu durumda, firmadan parasının iade edilmesini istiyor ama firma parayı iade
etmiyor. Bu durumda da bize gelip şikayetçi oluyorlar'' ifadelerini kullandı.
Kayseri'deki Kocasinan ve Melikgazi Đlçe Hakem Heyeti yetkilileri de 2013 yılında
kendilerine en çok, kullanılan krediden kesilen dosya masraflarıyla ilgili şikayetlerin geldiğini
bildirdi. Yetkililer, kendilerine gelen 10 bin dosyanın yaklaşık 9 bininin dosya masraflarıyla
ilgili olduğunu belirterek, ''Dosya masraflarının geri iadesiyle ilgili olarak başvuran
vatandaşlara, ilgili bankaya gönderilmek üzere matbu dilekçe veriyoruz. Vatandaş bunu
doldurup iadeli taahhütlü olarak ilgili bankaya gönderiyor. Tekrar bankanın vatandaşa cevap
vermesi yaklaşık 3 ay sürüyor. Genellikle dosya masrafı bu aşamada iade ediliyor ancak iade
edilmezse mahkemede dava açılıyor. Yaklaşık 3 ay da mahkeme safhası sürüyor. Genellikle
de mahkemeler, ödenmesi yönünde karar veriyor. Bankalar da bu 6 aylık sürede parayı
kullanmış oluyorlar'' dedi.
Hakem Heyeti yetkilileri, dosya masrafının dışında internet ya da televizyon reklamlarıyla
satışı yapılan telefon, ayakkabı gibi ürünlerden dolayı şikayetlerin geldiğini de ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4934.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Çanak Anten Satıcıları Tereddütte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından
başlatılan çalışma neticesinde görüntü kirliliğini önlemek için çanak antenlerin kaldırılmasına,
çanak anten satıcılarından tepki geldi.Çevre ve Şehircilik...
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından
başlatılan çalışma neticesinde görüntü kirliliğini önlemek için çanak antenlerin kaldırılmasına,
çanak anten satıcılarından tepki geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve RTÜK tarafından hazırlanan çalışmada, kentsel dönüşüm
projesi kapsamında görüntü kirliliğini azaltmak için apartmanlara takılan çanak antenler
yerine merkezi sistem kurulması planlanıyor. Bu çerçevede, düzenlemeye konulacak çalışma
Kayseri’de çanak anten satıcılarının tepkisine neden oldu. Çanak anten satıcısı Eftal Dirican,
çalışmayla sektörden para kazanan işçilerin işsiz kalacağını söyledi. Çalışma içerisinde
kendilerinin de yer almak istediklerinin altını çizen Dirican, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
RTÜK’ün ortaklaşa karar aldığı dijital karasal yayıncılık sisteminin dijital uydu sistemi işiyle

uğraşan biz ve bizim gibi sektörlerin etkileneceği kesindir. Bu işi gerçekleştirdikten sonra
bizim gibi firmaların bu işle ilgilenmesinde bize yardımcı olurlarsa en azından sıkıntı
yaşamayacağımız kesindir” ifadelerini kullandı.
Eftal Dirican ayrıca satışlarının düşeceğinin de altını çizerek, “Bu konuyla alakalı aylık 100
adet çanak anten satışı yapıyorsak bu sistem çıktığından itibaren illa ki bizim satışlarımızda
yüzde 70 gibi bir kayıp olacaktır. Bu sektörde bizim gibi birçok insan ekmek yiyor. Ben kendi
firmam da 6 kişi çalıştırıyorum. Bu insanların düşünülmesi gerekiyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4935.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

EĞĐTĐMCĐLERDEN, SAĞLIKÇILARA DARP
ĐDDĐASI
Bir ilköğretim okulu öğretmenlerinin bir sağlık çalışanını darp ettiği iddia edildi. Sağlık Sen,
olayı basın açıklaması ile kınadı.
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Refika Küçükçalık Đlköğretim Okulu’nda rahatsızlanan öğrenciyi hastaneye götürmek isteyen
112 Acil Servis görevlilerinin öğretmenler tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Sağlık Sen
olayla ilgili okul önünde basın açıklaması yaparak olayı kınadı. Đddialar üzerine açıklama
yapan Đl Milli eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise; “Büyütülecek bir şey yok” dedi.
Đddiaya göre Kocasinan Đlçesi'ndeki Refika Küçükçalık Đlköğretim Okulu'nda 8'inci sınıf
öğrencisi 13 yaşındaki E.H'nin rahatsızlanması üzerine okul yöneticileri, 112 Acil Servis'ine
ihbarda bulundu. Okula gelen sağlık ekibinden ambulans sürücüsü Cesur T. ile Acil Tıp
Teknisyeni Halil E. rahatsızlanan kız öğrenciyi ambulansa götürürken, bazı okul öğretmenleri
ile tartışmaya başladı. Sağlık görevlileri, okulda görevli öğretmen oldukları belirtilen kişilerin
kendilerini yumrukladığını iddia ettiler. 112 Acil Servis görevlileri, okulda rahatsızlandığı
belirtilen öğrenciyi Kayseri Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne götürdüler, ardından da polis
merkezine giderek, kendilerini dövdüklerini iddia ettikleri öğretmenlerden şikayetçi oldular.
“Eğitimli kişilerde bunu yaparsa…”
Olaya tepkilerini okul önünde yaptıkları bir basın açıklaması ile dile getiren Sağlık Sen
Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan; “Daha bu sabah saatlerinde Refika
Küçükçalık ilköğretim Okulları’nda gelen acil çağrısına çok kısa süre içerisinde olay yerine
gelip vakaya müdahaleye edilirken adları öğretmen olan bir kısım insanlar tarafından sağlık
çalışanı arkadaşlar saldırıya uğramışlardır. Böyle bir eğitim kurumunda çocuklarımı emanet
ettiğimiz kişiler tarafından şiddete uğraması biz sağlık çalışanlarını derinden üzmüştür. Bu
nasıl eğitimciliktir? Bu nasıl zihniyettir? Şimdi siz değerli basım mensupları huzurunda
soruyorum. Eğitimli kişilerde bunu yaparsa gerisini siz düşünün.” şeklinde konuştu.
Doğan, tüm şiddet olaylarını kınadıklarını ve tür şiddet olaylarının son bulması için caydırıcı
önlemlerin alınmasını istediklerini belirttiler.

“Bu son olsun”
Kısa bir zaman önce Hacılar Đlçesi’nde meydana gelen kazada sağlık çalışanlarından Đbrahim
Soytaş’ın hastaya müdahale etmek isterken araç çarpması sonucunda EÜTF yoğun bakımda
yatmakta olduğunu da kaydeden Doğan; “Đlimizde ve Türkiye’de sağlık çalışanına yönelik
şiddete dur diyoruz. Eğer sağlıkta sağlıklı hizmet almayı istiyorsanız sağlık çalışanlarına sahip
çıkın. Bir kez daha geçmiş olsun derken her zaman tüm üyelerimizin ve sağlık
çalışanlarımızın yanında olacağımızı bildiriyor, ‘bu son olsun’ diyoruz.
“Büyütülecek bir tarafı yok”
Sağlık görevlilerinin iddiaları üzerine konuyla ilgili açıklamada bulunan Đl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz, öğrencinin bir gün önce de rahatsızlandığını, rahatsızlığının bugün de
tekrarladığını ve bunun üzerine okul yönetimi tarafından durumun 112 Acil Servisi'ne
bildirildiğini söyledi. Okula gelen 112 Acil Servis görevlilerinin, öğrenciye davranışları
üzerine bir bayan öğretmenin sağlık görevlilerini uyardığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü
Yılmaz, ''Sağlık görevlileri de bayan öğretmen arkadaşımıza hoş olmayan bir şekilde karşılık
verince, diğer öğretmen arkadaşlar da sağlık görevlilerine daha nazik ve medeni davranmaları
gerektiğini ifade etmişler. Sağlık görevlileri ise tartışmayı sürdürmüşler ve daha sonra da
öğretmen arkadaşlardan şikayetçi olmuşlar'' ifadelerini kullandı.
Olayın büyütülecek ya da abartılacak bir tarafı bulunmadığını, öğretmenlerin iddia edildiği
gibi sağlık görevlilerine hakarette bulunmadıklarını ve farklı bir şekilde davranmadıklarını
belirten Yılmaz, eğitim ve sağlık hizmeti sunan kurumların, birlikte ve uyum içerisinde
hizmet vermeleri gerektiğini vurguladı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4936.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

GENÇ DOSTU ADAYLAR ARANIYOR
Ulusal Gençlik Parlamentosu Kayseri temsilcileri Belediye Başkan Adayları ile görüşerek
gençlere yönelik icraatlar yapacaklarına dair sözleşme imzalatıyor.
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Gençlik meclislerinin kendi aralarında oluşturduklar ulusal ölçekli bir parlamento olan Ulusal
Gençlik Parlamentosu Kayseri üyeleri, Yerel Seçimlerde genç nüfusun göz ardı edilmemsi
için, Başkan Adayları ile görüşerek söz alıyorlar. Bu doğrultuda adaylara gençlere yönelik
çalışmalar yapacaklarına ve gençlerin isteklerine kulak vereceklerine dair sözleşme
imzalatıyorlar
Türkiye genelinde 61 ilde faaliyet gösteren oluşumun Kayseri Temsilcisi Nursel Elbüken
amaçlarının genç nüfusun oyunun boşa gitmemesi adına bilinçlendirme ve atılacak adımlarda
gençlerinde göz önünde bulundurulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Hareketin tamamen
gençlere yönelik olduğunun altını çizen Elbüken ' Türkiye genelinde tarafsız bir şekilde yerel
yöneticilerle görüşerek gençlerin taleplerini kurum ve kişilere iletiyoruz. Bununla kalmıyor

gençlere yönelik yapılmasını istediğimiz faaliyet, uygulama ve icraatların yer aldığı bir
sözleşme imzalatıyoruz ki verilen vaatler havada kalmasın' diye konuştu.
'Genç dostu bir kent' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Elbüken, ' Artık gençlerinde siyasette
söz sahibi olma vakti gelmiştir. Gençler var ve göz ardı edilemezler, bizde genç dostu adaylar
arıyoruz' dedi
HABER: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4937.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'ın Enflasyon Yorumu:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) B.aşkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye’de enflasyonun iki
endeksle takip edildiğini, bunların Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE) olduğunu belirterek, ''Üretici Fiyat Endeksi'ndeki...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) B.aşkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye’de enflasyonun iki
endeksle takip edildiğini, bunların Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE) olduğunu belirterek, ''Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış oranının geçen
yılın çok üzerinde gerçekleşmesi, TÜFE’deki artışa da kaynaklık etmiştir'' dedi.
Enflasyon rakamlarıyla ilgili bir açıklama yapan KTO Başkanı Hiçyılmaz, ''TÜFE, ailenin
tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini gösteriyor. TÜFE'nin
temel amacı, piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek
enflasyon oranını hesaplamaktır. TÜFE’de, tüm nihai parasal tüketim harcamaları esas
alınmaktadır. Endekste tüm il merkezlerinden ve 74 ilçeden ve ayda 27.500 işyerinden
375.000 fiyat derlenmekte ve 4252 kiracı endeks kapsamında takip edilmektedir. TÜFE’de,
nüfusun gelir gruplarına veya coğrafi bölgelere göre herhangi bir ayırımı yapılmadan, Türkiye
içinde yaşayan toplam nüfus olarak alınmaktadır. Ayrıca, endeksteki fiyatlar peşin satın alma
fiyatlarıdır.
Taze sebze ve meyveler, altın ve seçilmiş 15 gıda ürünü haftada bir kez ve diğer ürünler ayda
iki kez; kiralar ve seçilmiş 83 madde ayda bir kez derleniyor. Benzin ve mazot fiyatları ise
günlük olarak takip ediliyor'' ifadelerini kullandı.
Aralık 2013’de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.46 arttığını kaydeden
Hiçyılmaz, ''TÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.40, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 7.40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.49 yükselmiştir. Böylece geçen yıl
enflasyon oranı yüzde 6.16 iken, bu yıl yüzde 7.40 olmuştur. Sonuçta TCMB’nin yıllık
enflasyon oranının kabaca yüzde 50 sapmış olduğunu görüyoruz.
Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 1.46 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda
gerçekleşmiştir. Bu grubu yüzde 1.10 ile ulaştırma, yüzde 0.89 ile konutta, yüzde 0.81 ile
lokanta ve oteller, yüzde 0,78 ile sağlık grubu izlemiştir.
Yıllık en yüksek fiyat artış yüzde 10.52 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olmuştur. Bu
grubu yüzde 10.05 ile eğitim, yüzde 9.86 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.77 ile ulaştırma ve
yüzde 9.67 ile gıda ve alkolsüz içecekler izlemiştir'' dedi.
Hiçyılmaz, enflasyon oranını ölçen ikinci endeks olan Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) ise,
belirli bir dönemde ülke ekonomisinde imalatı yapılan ürünlerin yurt içine yönelik üretici

fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçmek olduğunu belirterek,
şunları kaydetti:
''Yurt içi üretimde önemli paya sahip üreticiler ÜFE kapsamındadır. ÜFE’de ihracat
kapsanmamakta. ÜFE’nin sektörel kapsamında Tarım ve Ormancılık, Balıkçılık, Madencilik
ve Taş ocakçılığı, Đmalat Sanayi, Elektrik, Gaz ve Su sektörleri bulunmaktadır. Üretici fiyatı,
yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin, KDV ve benzeri vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır.
Üretici fiyatları endeksinde tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet
gösteren üreticilerin yetiştirdiği ve piyasaya arz ettiği ürünlerin ilk el satış fiyatları
izlenmektedir. Sanayi sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatları da doğrudan sanayi sektöründeki
üretici firmalardan alınmaktadır.
ÜFE 2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11, bir önceki yılın Aralık ayına
göre yüzde 6.97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.97 ve on iki aylık ortalamalara göre
yüzde 4.48 artış göstermiştir.
Aylık bazda fiyatlar tarım sektöründe yüzde 2.49, sanayi sektöründe yüzde 0.84 yükseldi.
Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.58 artış, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 7.58 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 1.34 düşüş
gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.85,
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5.68 artış
olmuştur. ÜFE’deki artış oranının geçen yılın çok üzerinde gerçekleşmesi, TÜFE’deki artışa
da kaynaklık etmiştir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4938.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Başkan Büyükkılıç, Çalışmalarını Anlattı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin Bölgesi Tınaztepe Mahallesinde
yer alan Tınaztepe Camisinde Cuma namazı sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek
belediye çalışmalarını değerlendirdi Bel-Sin bölgesine 2014 yılında...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin Bölgesi Tınaztepe Mahallesinde
yer alan Tınaztepe Camisinde Cuma namazı sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek
belediye çalışmalarını değerlendirdi Bel-Sin bölgesine 2014 yılında yapılacak yatırımlar
hakkında bilgiler verdi.
Bel-Sin Bölgesinde Mahalleleri gezen ve gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak
mahalle halkına memnuniyetlerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç, Bel-Sin Toplu Konut
Alanının hem alan hem de barındırdığı nüfus itibari ile 15 ilden nüfusundan daha fazla
olduğunu ancak Melikgazili olmanın keyfini ve farklılığını her zaman yaşadıklarını söyledi.
AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis Üyeleri daire müdürleri ile
mahalle muhtarın da iştirak eden Kocatepe Mahallesindeki inceleme gezisinde Başkan
Memduh Büyükkılıç, çarşısı, sosyal tesisleri, kamu hizmet binaları, büyük ölçekli ve çok

amaçlı parkları, sosyal ve spor tesisleri, kapalı semt pazar yerleri ile uydu kent olduğunu
kaydetti.
Melikgazi Đlçesinin çok merkezli bir şehir planlaması gerçekleştirdiğini ve Bel-sin bölgesinin
kendi kendine yeten bir ekonomik ve sosyal her türlü yapı ve kolaylığın bulunduğunu belirten
Başkan Büyükkılıç ”Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet
kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için
şehrin her yerinde, şehrin her noktasında var. Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları
yerinde tespit ediyor veya değerlendiriyoruz. Semtler arası hizmet uçurumu bulunmaktadır.
Belediye olarak yapılan hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde
bulunduruyoruz. Bugün de Tınattepe çok amaçlı ve büyük ölçekli park ile sosyal ve spor
tesislerimizin temelini atacağız” dedi.
Mahallede bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Bel-Sin Bölgesine 2014 yılı içerisinde yüksek gerilim hattının yer altına
alınacağını, organik pazaryeri, trafik parkı, çok amaçlı sosyal tesis ve kaykay pisti
yaptırılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4939.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Cebir'de Kuran Kursu Ve Đkinci Bahar Evi
Açıldı
Talas'ın 1900 metre rakımlı Cebir Mahallesinde Kur'an kursu ve Đkinci Bahar evi binasının
açılışı yapıldı.Cebir mahalle meydanındaki Kur'an kursu ve ikinci bahar evinin açılışına Talas
Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye...
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Talas'ın 1900 metre rakımlı Cebir Mahallesinde Kur'an kursu ve Đkinci Bahar evi binasının
açılışı yapıldı.
Cebir mahalle meydanındaki Kur'an kursu ve ikinci bahar evinin açılışına Talas Kaymakamı
Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil,
Talas Müftüsü Turgut Erhan, Mahalle muhtarı Mithat Kocamaz ve vatandaşlar katıldı.
Maneviyat merkezlerinin toplumun birliğinin mayası olarak ifade eden Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, "Kayseri'nin 1900 metre rakımlı en yüksek yerleşim yerinde
gönlümüzün sıcak olduğu samimiyetimizin yüksek olduğu bir ortamda hayırlı bir hizmete
şahitlik ediyoruz. Maneviyat merkezleri hiç şüphe yok ki toplumumuzun birliğinin mayasıdır.
Bu mayalar ne kadar çoğalırsa toplumumuz o kadar huzurlu olur. Burada bu hizmete ihtiyaç
vardı. Hamdolsun el birliğiyle bu hizmeti ikmal ettik. Bu tür ihtiyaçları Rabbim ömür verdiği
sürece bu ihtiyaçları karşılamaya gayret edeceğiz" dedi. Bu güzel hizmetlerin halkımıza daim
olmasını dileyen Başkan Yıldırım, "Sizleri çok seviyoruz. Yeri geliyordu 3 ay yolunuz kapalı
kalıyordu. Allaha hamdolsun daha 1 gün yolunuzu kapalı halde bırakılmasına sizler şahitlik

etmediniz, etmedikte. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Ulaşımından asfaltı, kaldırımı ve her
türlü belediyecilik hizmetini şehir merkezine 40 km mesafedeki Cebir mahallemize en iyi
şekilde yerine getiriyoruz. Hizmete girecek olan Kur'an kursumuz ve ikinci bahar evimizin
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Kur'an Kursunda 3 neslin bir arada eğitim aldığını belirten Talas Kaymakamı Yasemin Özata
Çetinkaya, "Bu hizmetin buraya getirilmesi çok güzel bir şey. Tesisin hazırlanmasında emeği
geçen başta Belediye Başkanımız, Đlçe Müftümüz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"
dedi.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil de, Cebir mahallesinde manevi yönü kuvvetli çok güzel bir hizmete
şahit olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Maraşlıgil, "Peygamberimiz (SAV)
zamanından beri bölerek ve parçalayarak Kur’an’ı ve Đslam’ı yok etmeye, Müslümanların
kanını akıtmaya çalışan o insanlar var ya, gelsinler Cebir mahallemizdeki şu tabloya baksınlar
bir görsünler. Erkeklerimiz camide kadınlarımız da Kur’an Kursunda bir aradalar. Ne kadar
uğraşırsanız uğraşın bizi birleştiren Allah var, Allah’ın Resulü ve kitabı var" dedi.
Konuşmaların ardından tesisin açılışı Talas Müftüsü Turgut Erhan'ın dualarıyla, Kaymakam
Çetinkaya, Başkan Yıldırım ve Müftü Maraşlıgil tarafından yapıldı. Kur'an kursunda eğitim
alan kursiyerler protokole çiçek vererek teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4940.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Tınaztepe Sosyal Ve Spor Tesislerinin Temeli
Atıldı
Melikgazi Belediyesi tarafından Tınaztepe Mahallesinde yaptırılacak olan çok amaçlı 'Sosyal
ve Spor Tesisi'nin temel atma töreni ile Park Çevre Düzenleme Çalışması açılışı
gerçekleştirildi.Törene AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail...
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Melikgazi Belediyesi tarafından Tınaztepe Mahallesinde yaptırılacak olan çok amaçlı 'Sosyal
ve Spor Tesisi'nin temel atma töreni ile Park Çevre Düzenleme Çalışması açılışı
gerçekleştirildi.
Törene AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail Tamer, Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız,
Đncesi Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Ak Parti
Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda
mahalleli törene iştirak etti.
Tınaztepe Mahallesinin Bel-Sin bölgesi ile Organize sanayi arasında tampon bölge
oluşturduğunu ancak modern mimari yapıları ve yolları ile alt yapı sorunu bulunmayan semt
olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Eski asfalt şantiyesinin bulunduğu alanda

büyük ölçekli ve çok amaçlı bir park inşa edilecektir. Bu park içerisine de sosyal ve spor tesisi
inşa edilecektir. Bu parkın toplam alanı 20 bin metrekare olup, sosyal ve spor tesisin ise 6.500
metrekaredir. Parkımız çok büyük ve büyük ölçekli olup her kesime ve her yaş gurubuna hitap
edecektir. Dedeler sohbet ederken torunlar oyun parkında oyun oynayabilecektir. Yürüyüş ve
koşu yolları, kamelyalar, hanımlar için oturma grupları bulunacak. Bolca ağaçlandırılacak
alanda internet üzerinden güvenlik kameraları bulunacak. Sosyal ve spor tesisimiz içerisinde
ise spor salonu, 250 metrekarelik havuz, 200 kişilik tribün, dinlenme yeri ve kafeteryalar,
internet odası olacaktır. Bahar evi, engelli eğitim merkezi, sağlık kontrolü için revir, meslek
edindirme kursları için 4 derslik ve idare odaların yer alacağı tesis zemin artı iki katlı
olacaktır. Bugün ise büyük ölçekli bir park ile bu park içerisine yapılacak olan Sosyal ve Spor
tesisimizin temelini atıyoruz” dedi.
Melikgazi Belediyesinin ilçenin her yerinde olduğunu yatırım ve hizmet haritasına
bakıldığında bunun görülebileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrin geleceğe
hazırlanması için yapılması gereken projeleri tek tek hayata geçirildiğini ve birçok Anadolu
şehri küçülürken Kayseri’nin; büyümeye, gelişmeye, adından her alanda söz ettirmeye devam
ettirdiğini kaydetti.Tınaztepe Mahalle Muhtarı Şerafettin Baygül de yaptığı konuşmada,
“Tınaztepe Mahallesi son 15 yılda bir ilerleme kaydetti. Daha önce sadece bloklar mevcuttu.
Ancak şimdi alt yapısı, çevre düzenlemesi, parkları, yolları ile örnek gösteriliyor. Bu gelişim
ve değişimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Bel-Sin Bölgesinin bundan 20 yıl
önce toz toprak içinde bulunduğunu, göreve geldikleri ilk günden itibaren çevre düzenlemesi,
bahçe düzenlemesi ve parklar ile Bel-Sin’i bugünkü hale getirdiklerini ayrıca tüm yolların
asfaltlandığını ve spor tesisi inşa ettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ise hizmet sunulmamış, yatırım yapılmamış mahalle bulunmadığını, Kayseri’nin
prestij şehirler arasında yer aldığını ve dünya kentlerin kardeş şehir olmak için başvuruda
bulunduklarını söyledi.AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de yerel yönetimlerin
gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile Kayseri Modeli isimli bir şehircilik anlayışının
oluştuğunu ve Başbakan tarafından her yerde örnek gösterildiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol tarafından hep birlikte butona basılarak tesislerin ilk harcı
konuldu. Törende ayrıca Başkan Memduh Büyükkılıç ve protokoldekiler; davetliler ile bölge
halkına Melikgazi Belediyesinin geleneksel aşure ikramında bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4941.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kaymek Đle Okur Yazar Oldular
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) şehrin farklı
bölgelerinde okuma-yazma kurslarını sürdürüyor. Boztepe Mahallesi'ndeki KAYMEK
tesislerinde açılan kursa katılan kursiyerler için okuma bayramı düzenlendi....
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) şehrin farklı
bölgelerinde okuma-yazma kurslarını sürdürüyor. Boztepe Mahallesi'ndeki KAYMEK
tesislerinde açılan kursa katılan kursiyerler için okuma bayramı düzenlendi. Kursa
Afganistan'dan gelen mülteciler de katılarak okuma yazma öğrendi.
Boztepe Mahallesi'ndeki KAYMEK kurs merkezinde açılan okuma-yazma kursunda
gerçekleştirilen okuma bayramına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi
Neşe Özhaseki, Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu,
KAYMEK yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan BEF
Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, KAYMEK'lerde ikinci dönemin başlamak üzere
olduğunu ve 13 ayrı tesiste, 55 branşta kurslar açıldığını söyledi. Şehrin farklı farklı
bölgelerinde kurs hizmetleri verdiklerini vurgulayan Tuzcuoğlu, şehrin tamına ulaşmak
istediklerini belirtti. Tuzcuoğlu, "Kurs verdiğimiz insanların geleceğe daha donanımlı bir
şekilde hazırlanmalarını arzu ediyoruz. Bu kurslara katılan hanımefendileri öğrenme
çabalarından dolayı tek tek tebrik ediyorum" dedi.
Afganistan'dan gelen mültecilerin de katıldığı okuma-yazma kursunda okumayı öğrenen
kursiyerler daha sonra şiirler okuyarak okuma yazma öğrenmenin hayatlarında yaptığı
değişiklikleri anlattı. Kursiyerler ayrıca 'Okumayı öğrendim hiç beceremem derken, artık
zorlanmıyorum otobüse binerken' adlı kısa oyunu sahneledi.
Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de
kursiyerlerin okuma azminden dolayı çok duygulandığını belirterek, "Gayretleriniz için tebrik
ediyorum. Sizleri desteklemek bizlerin vazifesi. Kurs öğretmenlerimizi de fedakarlıklarından
dolayı kutluyorum" dedi. Özhaseki, kursiyerlerin yapmış olduğu el işlerinden oluşan sergiyi
de gezerek emek verenleri tebrik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4942.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kamalak’tan Kayseri Barosu’na Ziyaret
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç’ı
ziyaret etti.Partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Kayseri’ye gelen SP Genel
Başkanı Mustafa Kamalak, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi...
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç’ı
ziyaret etti.
Partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Kayseri’ye gelen SP Genel Başkanı
Mustafa Kamalak, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fevzi Konaç, “Hukukçu kimliğiniz ile genel
başkanlık kimliğiniz ile bağımsız yargıya katkı sağlayacak güzel çalışmalarınız için dua
ediyorum. Bir meslektaş olarak bizi çok iyi anlayacaksınız ki savunmanın da gittikçe yok
sayıldığı bir süreçten geçerken sizin de çalışmalarınız bize umut verecektir diye

düşünüyorum. Bizlerin bu süreçten geçerken katkı sağlamanız noktasında da çok ciddi
beklentileri var. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.
“HAKĐMLERĐMĐZ DAVA DOSYALARINI EVLERĐNE GÖTÜRÜYOR”
SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak da hakimlerin dava dosyalarını evlerine götürdüğünü
söyledi Kamalak, “Hukuk netice itibarı ile her ülkenin halk mekanizmasıdır. Hukuk herkese
lazımdır. Hukuku da zamanımızda en iyi ifade edecek olan kesimin avukatlar olduğu
kanaatindeyim. Mahkemelerimizin yükü son derece ağırdır. Hakimlerimizin birçoğu
dosyalarını eve götürmek zorunda kalıyor. Gerçeğin ortaya çıkmasında avukatlarımıza ciddi
görevler düşüyor. Hakimlerimiz, savcılarımız iyi niyetli olsa da ağır yük karşısında her alana
yetişemiyorlar. Türkiye’de en ziyade suistimal edilen müesseselerden biri olduğu
kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4943.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Sp Lideri Mustafa Kamalak:
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Mustafa Balbay 35 yıla mahkum
olmuştu. 35 yıla mahkum bir vekili bırakırken 3-5 yıla mahkum olan insanların suçu ne? 3-5
yıla mahkum olanı niye tutuyorsun?” dedi.Partisinin belediye başkan...
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Mustafa Balbay 35 yıla mahkum
olmuştu. 35 yıla mahkum bir vekili bırakırken 3-5 yıla mahkum olan insanların suçu ne? 3-5
yıla mahkum olanı niye tutuyorsun?” dedi.
Partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak için Kayseri’ye gelen SP Genel Başkanı
Mustafa Kamalak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. BDP’li iki milletvekilinin tahliye
kararını değerlendiren Kamalak, “Her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
Hukuk devletinin kendine has birtakım üstün ve bağlayıcı kuralları olması lazımdır.
Türkiye’miz bakımından bu kurallara biz Anayasa diyoruz. Anayasa'nın 11. maddesine göre
Anayasa kuralları herkesi bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Her alanda bir sürecin de bir
noktada sona ermesi lazımdır. Türkiye’de yargı sürecine son tahlilde sona erdirecek olan üst
mevki Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasamızın 153. maddesine göre de Anayasa
Mahkemesi’nin kuralları herkes için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi daha önce Mustafa
Balbay ile ilgili olarak, ‘Devlet bir haksızlık yapmış’ diyordu. ‘Balbay’ın hakları ihlal
edilmiş’ diyordu. Bu kararlar verilmeden önce Anayasa karşısında herkes eşittir. Diğer
milletvekillerinin durumu ne olacaktır? Dolayısıyla Anayasa Mahkememiz peş peşe verdiği
kararlar ile bu sorumuzu cevaplandırmış oldu. Bizim dediğimiz demektedir ama bu burada
durmaz. Milletvekillerini tahliye ediyorsun da diğerlerinin durumu ne olacak? Mesela
Mustafa Balbay 35 yıla mahkum olmuştu. 35 yıla mahkum bir vekili bırakırken 3-5 yıla
mahkum olan insanların suçu ne? 3-5 yıla mahkum olanı niye tutuyorsun? Kanaatimce yol
genel affa doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk operasyonuna da değinen Mustafa Kamalak, “Biz o alanda daha önce yeterli
açıklamaları yaptık. Ortada bir iddia var. Masumiyet kriteri açık. Anayasamızın 35.
maddesine göre haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu ilan
edilemez ama birtakım karineler var. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 100'üncü maddesine
göre, 'Blok suçlar var ise failin tutuklanması gerekiyor' diyor sadece. Ortada sadece bir iddia
var. Dünyanın hiçbir yerinde suçlu olduğu iddia edilen polisleri yargılayan bir hukuk
sistemine rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4944.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Sp Genel Başkanı Mustafa Kamalak:
“BELEDĐYE BAŞKAN ADAYLARINI
AÇIKLADI”
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Bir grup genç Taksim’deki ağaçları
dokunmayın diyordu. Fidan benden hadi 10 bin ağaç dikelim deselerdi ne olurdu? Bir komplo
varsa bozulmuş olmaz mıydı?” dedi.SP Kayseri Đl Başkanlığı’nın...
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Bir grup genç Taksim’deki ağaçları
dokunmayın diyordu. Fidan benden hadi 10 bin ağaç dikelim deselerdi ne olurdu? Bir komplo
varsa bozulmuş olmaz mıydı?” dedi.
SP Kayseri Đl Başkanlığı’nın düzenlediği gençlik şölenine katılmak ve partisinin belediye
başkan adaylarını açıklamak üzere Kayseri’ye gelen SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak,
partililere seslendi. Belediye başkan adaylarının tanıtılmasının ardından bir konuşma yapan
Kamalak, “Emin olun imanın önünde inancın önünde duracak hiç engel yoktur. Đşimiz kolay
Allah’ın izni ile. Çünkü amacımız bellidir. Yolumuz bellidir. Yardımcımızda Allah’tır.
Bakmayın fetret dönemine, bu yoldan önden gidenlerin izi bellidir. Mücahitler yolumuzu
açmıştır. Onlar sıcak çölleri karlı dağları geçtiler. Karalar bitmişti denize dayandılar. Neticede
yer yer 20 metreyi bulan Bizans sularında hilal dalgalanıyordu. Zaman zaman engellerle
güçlüklerle karşılaşacağız. Çalışan için aşılmayacak engel yoktur. O engelleri bir bir
aşacağız” dedi.
SP’nin geçmişi ile ilgili bilgiler veren Kamalak, “1991 seçiminde bütün engellemelere karşı
iktidar partisi olduk ve 1995 seçimlerinde Türkiye’nin yerel yönetimin vatandaşlar emin ellere
teslim ettiler. Gafiller yolumuzu kesti ama geçen zaman içerisinde aziz milletimiz gördü ki
doğru yol milli görüş yoludur. Yarınlar elbette bizimdir. Biz burada sadece belediye başkan
adaylarımızı tanıtmak için bir araya gelmiş değiliz aynı zamanda azizi milletimizin
istikametini belirlemek için davet etmeye geldik. Đlkelerimiz ve amaçlarımız beldir. Bir kısım
gafiller yönünü batıya çevirmiş. Biz hayır diyoruz. Yönümüz doğu. Güneş doğudan gelir

diyoruz. Ve sonra bizim yerimiz kardeşlerimiz yanıdır. Ah-ı figan eden kardeşlerimizin
yanıdır yerimiz. Aziz milletim senin yerin neresidir? Kararınızı ona göre verin. Bindiğiniz
arabanın plakasına değil sizi götürdüğü yere bakın. Bu arada dün beraber yürüdüğümüz
kardeşlerime sesleniyorum” ifadelerini kullandı.Seçim sürecinde partililerden yardım isteyen
Mustafa Kamalak, “Kardeşlerim, dün yola beraber çıktığımız kardeşlerim göğsü iman dolu
kardeşlerim bizden ne gibi kötülük gördünüz ki yolunuzu değiştirdiniz. Biz sizin davanıza
sahip çıkmaktan başka ne iş yaptık ki? Kayserili kardeşim sen nasıl bir düzen istiyorsun?
Melikgazi’ye Kocasinan’a sorsaydık onlar haçlı ordusuna mı gitmek isterdi Đslam ordusuna
mı gitmek isterdi? Şu salonumuz bile dünyaya yön vermek için yetebilir. Dünyaya aydınlatan
iman dolu göğüslerin her biri o semada ki güneşten çok daha tesirlidir. Kardeşlerim, bir
davanın hakkını geçici kalabalıkların çokluğu ile değil ilahi iradeye uygunluğu ile ölçülebilir.
Önümüzde 3 aydan daha kısa bir zaman dilimi kaldı. Bu süre içerisinde geceyi gündüze
katmamız gerekiyor. Sevaba ihtiyacı olanlar koşuştursun. Gözyaşı döken kardeşlerimin
imdadına yetiştirmek isteyenler koştursun. Zulm ile kadir ile bir damla kan dökse biri o bir
damla kan umman olur gelirde boğar bizi diyenler koşuştursun. Tebliğ vazifesi de bize aittir.
Ne olur bütün insanlarımıza ulaşın. Bakmayın birilerini sarhoş olduğuna. Đki asırdır bu
milletin imanı ile oynanmıştır. Đçkinin reklamı yapılmıştır. Gençlerimiz kandırılmış ve
ceplerinden paraları alınmıştır. Sonra ateist diye yüzü koyun terk edilmiştir. Türkiye sizi
bekliyor. Đnsanlık sizi bekliyor. Koşturun lütfen. Kayseri kazanacak Türkiye kazanacak. Tüm
insanlık kazanacak. Bizim ilkemiz savaş değil barıştır. Bunlara tüm insanlık muhtaçtır” diye
konuştu.Gezi olaylarına da değinen Kamalak, “Bakmayın birilerini bize komplo kuruluyor
dediğine. Birileri bize uluslar arası komplo kuruluyor diyor. Bir grup genç Taksim’de ki
ağaçları dokunmayın diyordu. Fidan benden hadi 10 bin ağaç dikelim deselerdi ne olurdu? Bir
komplo varsa bozulmuş olmaz mıydı?” ifadesinde bulundu.17 Aralık operasyonu hakkında da
konuşan SP lideri, “17 Aralık olayları ile ilgili olarak ortada doğru yanlış bir iddia var ama
iddia büyük. Vicdan sahibi herkese sormak istiyorum. Denilse ki bakanlarım ortada büyük bir
iddia var. Ümit ederim ki bu iddia yalandır. Ama bu iddia gerçekliği ortaya çıkana kadar siz
istirahat ederim deseydiniz. Savcılara ve polislere de sizi tebrik ederim önemli bir iddiayı
ortaya çıkardınız denilseydi. Đkinci olarak 14 ay takip ettiğiniz bu davayı sızdırmadığınız için
tebrik ediyorum. Đddia nerede ise bana ulaşacakmış. Bana ulaşmadan engellediğiniz için sizi
tebrik ederim. Böyle bir komplo varsa eğer geri tepmez miydi? Bir komplo Türkiye’nin lehine
dönmez miydi? Niye öyle yapılmadı? Benim dediğim formül benim dediğim milli görüş
formülüdür. Bu üslup bizim üslubumuzdur” dedi.
“BELEDĐYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI”
Öte yandan, SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın katıldığı programda Kayseri merkez ve
ilçe belediye başkan adayları da açıklandı. Açıklanan liste şu şekilde;“Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı,
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun, Akkışla Belediye Başkan Adayı Alaattin
Kızmaz, Bünyan Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, Develi Belediye Başkan Adayı Mesut
Köseoğlu, Felahiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Çilsal, Hacılar Belediye Başkan Adayı
Erdal Altun, Đncesu Belediye Başkan Adayı Đbrahim Karaalp, Özvatan Belediye Başkan
Adayı Mustafa Gürsel Alban, Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Selçuk Onat, Sarıoğlan
Belediye Başkan Adayı Dursun Güven, Sarız Belediye Başkan Adayı Ramazan Atalan, Talas
Belediye Başkan Adayı Gazali Kip, Tomarza Belediye Başkan Adayı Erdal Yalçın, Yahyalı
Belediye Başkan Adayı Fatih Erdoğdu, Yeşilhisar Belediye Başka Adayı Mükremin
Çuhadar.”SP Lideri Mustafa Kamalak, programın ardından karayolu ile Ankara’ya hareket
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4945.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Üretmek Kadar, Satış Da Önemli
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından başlatılan eğitim programlarının ilki, Rifat
Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı. Açılışta konuşan KTO
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''Üretmek ne kadar zor...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından başlatılan eğitim programlarının ilki, Rifat
Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı. Açılışta konuşan KTO
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ''Üretmek ne kadar zor bir uğraş ise pazarlama ve satış da o denli
riskli ve profesyonellik isteyen bir iştir. Đyi bir şekilde pazarlayamayacağınız bir ürünü çok
mükemmel bir şekilde üretmeniz fazla bir anlam da ifade etmemektedir'' dedi.
Hızlı Satış ve Etkin Pazarlama Teknikleri Eğitimi’nin açılışına Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı başta
olmak üzere kursiyerler ve konuklar katıldı. Eğitim programının açılışı dolayısıyla konuşan
Başkan Mahmut Hiçyılmaz, kurum için eğitim başta olmak üzere eğitim çalışmalarına büyük
önem verdiklerini belirtti. Hiçyılmaz, sektörün ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak bir
dizi eğitim programını hazırladıklarını vurguladı.
Hiçyılmaz, “Hızlı Satış ve Etkin Pazarlama Teknikleri Eğitimi” ile sektöre eğitimli ve bilinçli
elemanlar kazandırmak arzusunda olduklarını kaydetti.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in “Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz” hadisini
hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, “Bu söze binaen, burada başlayacak olan eğitim faaliyetlerimiz
ile hedeflediğimiz nokta daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Günümüzde her alanda
olduğu gibi toptan ve perakende satış alanında hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır.
Gelişen teknoloji, bireylerin ekonomik ve sosyal alandaki değişimi, bunu zorunlu hale
getirmektedir. Zaman içerisinde bireyin ve dolayısıyla ailelerinin de ihtiyaçları, tüketici
alışkanlıklarını doğrudan etkilemiştir. Bu nedenle de işletmeler müşteri memnuniyeti
bakımından yeni bir takım arayışlar içine girmişlerdir. Đşletmelerin piyasada amansız bir
rekabet ve yarışın yaşandığı, büyük balığın küçük balığı değil, hızlı balığın yavaş balığı
tuttuğu bir zamanda yaşıyoruz. Đşletmelerin günün şartlarının gerektirdiği eğitimleri
sağlayarak, pazar paylarını artırma yollarına gitmeleri ihtiyacı hasıl olmuştur” dedi.
Başkan Hiçyılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Üretmek ne kadar zor bir uğraş ise pazarlama ve satış da o denli riskli ve profesyonellik
isteyen bir iştir. Đyi bir şekilde pazarlayamayacağınız bir ürünü çok mükemmel bir şekilde
üretmeniz fazla bir anlam da ifade etmemektedir. Bu nedenle geçmişteki sıfatları “tezgâhtar”
olan satış elemanlarının görevleri günümüzde değişim göstermiş, satışa konu olan malla ilgili
farklı konumlarla ve farklı sorumluluklarla donatılmıştır. Geçmişte müşteri kitlesi pazarda ne
bulmuşsa onu almıştır. Oysa günümüzde seçici, nazlı ve değişken bir yapıya bürünmüştür.
Bunun sonucunda tezgâhtarlar, satış personeli adını almış ve profesyonelleşmişlerdir. Hatta
üniversiteler bünyelerinde pazarlama ve satış bölümleri açmışlar ve buradan günün şartlarına
uygun eleman yetiştirme yoluna gitmişlerdir. Bunun neticesinde satış

personelliği de kendi alanında önemli meslekler arasına girmeyi başarmıştır. Đster iç ticarette
olsun, isterse dış ticarette satış personelinin kişilik, beden dilini kullanma, güzel konuşma ve
benzeri birçok konuda sürekli eğitilmeleri zorunluluk arz etmektedir. Bu noktanın
farkındalığında hazırlamış olduğumuz eğitim programımız sayesinde, daha kalifiye insanlar
yetiştirmek için çabalıyoruz.”
Eğitim programının, Eğitim Uzmanı Harun Gök tarafından aktarılacak bilgiler ışığında
sürdürüleceğini belirten Başkan Hiçyılmaz, kendilerine destek veren Milli Eğitim
Müdürümüz Bilal Yılmaz başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Başkan Hiçyılmaz’ın açılış konuşması sonrasında ilk ders ile başlayan eğitim programı
yaklaşık 1 ay süre ile devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4946.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Uçakta 'tahliye' Gerginliği
Amsterdam-Kayseri-Konya seferini yapan bir yolcu uçağı, Kayseri Erkilet Havalimanı'na
indikten sonra Konya Havalimanı'ndaki hava şartları nedeniyle Konya'ya gidemedi. Konya'ya
gitmek istediklerini belirterek uçağı terk etmeyen bazı yolcular,...
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Amsterdam-Kayseri-Konya seferini yapan bir yolcu uçağı, Kayseri Erkilet Havalimanı'na
indikten sonra Konya Havalimanı'ndaki hava şartları nedeniyle Konya'ya gidemedi. Konya'ya
gitmek istediklerini belirterek uçağı terk etmeyen bazı yolcular, savcının talimatı üzerine
emniyet güçlerince tahliye edildi.
Konuyla ilgili Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''04/01/2014 günü saat
02.20 sıralarında Corendon firmasına ait Amsterdam-Kayseri-Konya seferini yapan yolcu
uçağı, ilimiz Erkilet Havalimanı'na iniş yapmıştır. Uçak Kayseri Havalimanı'na indikten sonra
DHMĐ yetkililerinden uçağın kalkıştan hemen sonra Konya Havalimanı'ndaki hava şartları
nedeniyle uçuş parkurunun Amsterdam-Kayseri-Amsterdam olarak değiştirildiği, bu sebepten
dolayı da seferin Kayseri’de sonlandırıldığı anlaşılmıştır'' denildi.
Açıklamada, seferin Kayseri'de sonlandırılmasının akabinde Konya’ya gidecek 29 yolcudan
8'inin indiği ancak geriye kalan 20 yetişkin ve 1 bebek toplam 21 yolcunun Konya’ya uçakla
götürülmeleri talebi ile uçaktan inmedikleri de belirtilerek şunlar kaydedildi:
''Yolcularla yer hizmetleri yetkililerinin yaptığı görüşmeler neticesinde bir sonuç
alınamamıştır. Yine şirket yetkililerinin yolcuları otobüsle Konya iline taşıma teklifleri de
kabul görmemiştir. Bu görüşmeler saat 03.30’a kadar sürdürülmüştür. Konudan netice
alınamaması sebebiyle Havalimanı Kriz Merkezi üyelerinin mutabakatı ile konunun Sivil
Havacılık Güvenlik Kuralları gereği uçak işgali olduğu değerlendirilerek, ayrıca
havalimanında bekleyen 154 Amsterdam yolcusunun mağdur edilmemesi amacıyla konu
Havalimanı Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına
iletilmiş, 'yolcuların ikna yoluyla tahliye edilmesi, mümkün olmaması durumunda ise usulüne

uygun müdahale edilerek tahliyenin gerçekleştirilmesi' talimatı alınmıştır. Bizzat Kayseri Đl
Emniyet Müdürü ve DHMĐ Havalimanı Müdürü tarafından son ana kadar ikna çalışmaları
sürdürülmüş, yolculardan bazılarının agresif tavırları sebebiyle görüşme kilitlenmiştir.
Yolcuları ikna çalışmalarının sonuç vermemesi neticesinde Cumhuriyet Savcısının talimatı ile
saat 07.25 sıralarında yolcuların usulüne uygun olarak bayan-erkek Đl Emniyet Müdürlüğü
personeli ve özel güvenlik elemanlarınca uçaktan tahliyesi sağlanmıştır.''
Uçaktan tahliye edilen toplam 21 yolcunun, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadeleri
alınmak üzere adli birimlere sevk edildiği bildirilen açıklamada, ''Belirtilen yolcuların adli
işlemleri tamamlandıktan sonra havayolu şirketi tarafından Konya’ya gönderilmeleri
sağlanacaktır. Ayrıca uçak pilotları tarafından tutanak tanzim edilmiş, Corendon Navayolu
şirketi yetkilileri de uçağı terk etmeyen yolculardan şikayetçi olmuştur'' ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4947.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer:
'Güzel ülkemize hizmet etmeye devam
ediyoruz”
AK Partide nöbetçi vekil uygulamasında nöbetçi olan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail
Tamer, “Biz fitneye ve fesata fırsat vermeden bu güzel ülkemize hizmet etmeye devam
ediyoruz” dedi.AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, "Bugün...
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AK Partide nöbetçi vekil uygulamasında nöbetçi olan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail
Tamer, “Biz fitneye ve fesata fırsat vermeden bu güzel ülkemize hizmet etmeye devam
ediyoruz” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, "Bugün burada vatandaşlarımızın problemlerini
dinleyeceğiz. Biliyorsunuz bir seçim sürecine girdik. Bu sürecin memleketimize ve
milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Đnşallah Türkiye beklediği bir seçimi yapar
ve herkes görevinin başına geçip devam eder. Biliyorsunuz 17 Aralık’ta bir operasyon yapıldı.
Dış mihraplar başta olmak üzere düzenlenen bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. Türkiye
yıldızı parlayan ekonomik ataklar yapan bir ülke. Yapılan 17 Aralık operasyonu ile sekte
vurulmaya çalışıldı. Biz AK Parti olarak bu gibi komplolara fırsat verecek bir pozisyonumuz
olmayacaktır. Hiçbir yolsuzluğun arkasında olamayız. Dolayısıyla yapılan bir şey varsa onlar
cezasını çekecektir. Biz işimize bakıyoruz. Yapmamız gereken ne varsa onu yapmaya
çalışıyoruz. Biz fitneye ve fesata fırsat vermeden bu güzel ülkemize hizmet etmeye devam
ediyoruz” diye konuştu.
Kayseri’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tamer, “Hızlı tren gelecek, gelmeyecek
gibi söylentiler vardı. Biz hızlı trenin yüksek planlama kuruluna bildirmekle beraber çok kısa

zamanda hızlı trenin Kayseri’ye geleceğini müjdelemiştik. Havaalanı ile ilgili problemler
vardı. Havaalanını daha da genişletmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şehir hastanesinin
yapımı devam ediyor. Vergi dairesinin yapımı söz konusu. Bunun ihalesi yapıldı. Bununda en
kısa zamanda yapımına başlanmış olacak. Ayrıca Bünyan Devlet Hastanesi ile Tomarza
Devlet Hastanesine ek bina çalışmaları devam ediyor. Kayseri bir marka şehir. Bizde marka
şehre yapmamız gerekenleri bilinçli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
BDP’li 2 Milletvekilin tahliyesi ile ilgili de konuşan Tamer, “Evet 2 BDP’li Milletvekili
tahliye oldu. Biz her zaman hukukun üstünlüğünü savunduk. Hukuk devletinde seçilmiş birisi
varsa yerinin meclis olduğunu düşünüyorum” dedi.
Kayserispor ile Kayseri Erciyespor’un ligdeki durumlarıne değinen Tamer, ”Biliyorsunuz
Süper Ligde 2 takımızı var. Durumları biraz sıkıntılı. Ben iki takımızın ikinci yarıda düzelip,
üst sıralara çıkacağına inanıyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4948.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Melikgazi'den 'gilaburu' Đçin Özel Çalışma
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak yeni başlattıkları proje
çalışması ile hem yöresel bir ürün olan Gilaburu'nun sahiplenilmesi hem de üreticinin
desteklenmesi adına bu projeye önem verdiklerini söyledi.Hisarcık,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak yeni başlattıkları proje
çalışması ile hem yöresel bir ürün olan Gilaburu'nun sahiplenilmesi hem de üreticinin
desteklenmesi adına bu projeye önem verdiklerini söyledi.
Hisarcık, Kıranardı, Gesi ve Gürpınar gibi bölgelerde yetiştirilen ve yöresel bir ürün olan
Gilaburu’nun Melikgazi Belediyesince geliştirme, yetiştirme, depolama ve satış aşamaları
olarak değerlendirileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, faydalarını tıbbi olarak
anlatmak ile bitmeyen ve adeta Melikgazi ile özleşen bu ürünün özel bir statüde
değerlendirilmek üzere proje hazırladıklarını söyledi.
Gilaburu üretiminin yöre ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ancak bu derece önemli bir gelir kaynağı arz
fazlalığı, ürün depolama sıkıntısı sonucu üretici hak ettiğini kazanamıyor. Kısa bir sürede
elden çıkarması gerekiyor. Çünkü depolama ve saklamada zorluk olmaktadır. Gilaburu'nun
salamur şeklinde saklanması, depolanması gerekmektedir. Diğer şartlarda gıda olarak
bozulmakta ve ürün olarak gerekli mineral ve vitaminleri yok olmaktadır. Biz de bu yöre
halkının bütün sıkıntılarını gidermek için çalışma başlattık. Belediye olarak ne yaparsak
üreticimiz daha fazla kazanır düşüncesiyle harekete geçtik. Şu anda soğuk hava deposu,
Gilaburu özel pazar yeri, semt pazarlarında yöresel gıda satış reyonları gibi projeler üzerinde
çalışılmaktadır” dedi.

Projenin hayata geçirilmesi ile üreticinin ürün depolama ve satış sıkıntısının sona ereceğini
kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, projenin uygulamaya geçmesi ile her mevsim ürünü
pazarlama şansının olacağını, üreticilerin arzın düşük olduğu dönemlerde daha iyi fiyata
Gilaburu satabileceklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4949.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Bu Đddia çok konuşulacak
Gülen Cemaat'inin ilk kez kamuoyu önünde bu kadar tartışılır olması nedeniyle Fethullah
Gülen'den sonra yerine geçecek isim de tartışılmaya başlandı. Cumhuriyet gazetesinde de yer
alan haberde, Gülen'in yerine geçecek isimle ilgili AKP'ye yakınlığı ile bilinen Milat
Gazetesi'nden Đsa Tatlıcan'ın iddiası böyle verildi.
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"GÜLEN'ĐN YERĐNE ABDULLAH AYMAZ GEÇECEK"
Buna göre Cemaat'in başına, Fethullah Gülen'in yerine Abdullah Aymaz gelecek.
Đşte Tatlıcan'ın iddialarla dolu o yazısı;
Gülen'in Đzmir yıllarında "Ben Cemaat'i iki deli ve bir veli ile kurdum" dediği söylenir. Đki
“deli”den biri Halit Esendir’dir.
Đkinci “deli”ise Đlhan Đşbilen. Evlendikten sonra daha geri planda durmayı tercih eden Đşbilen,
cemaat kontenjanından AKP’den Đzmir milletvekili olmuştu. Đlginçtir, hala istifa etmedi…
Gelelim “veli”ye. Hocaefendi’nin kastettiği bu veli Abdullah Aymaz’dır.
"FETHULLAH GÜLEN'ĐN CESARET EDEMEDĐĞĐ KĐTAPLARIN YAZARI"
Aymaz, Đmam Hatip Lisesi yıllarında, Đzmir Kestane Pazarı Camii’nde tanışıyor Fethullah
Gülen ile… Uzun yıllar Zaman gazetesinde yönetici olarak görev yaptı. “Saffet Senih”
müstear ismiyle Sızıntı’nın en eski yazarlarından. Mehtap TV’de ve Cihan Radyo’da Risale-i
Nur sohbetlerine devam ediyor. Cemaat içinde en fazla kitabı olan isim. “Risale-i Nur’ları
şerh etmek” gibi Hocaefendi’nin bile yazmaya cesaret edemediği konularda kitapları var.
1400 OKULU ZĐYARET ETMĐŞ
En büyük avantajı ise cemaati, cemaat kurumlarını ve cemaat okullarını yakından tanıyor.
Dünyanın dört bir köşesinde kurulmuş 1400 okulu ziyaret ettiği gibi o bölgedeki bürokratlarla
da tanışma imkanı bulmuş.
Cemaat-AKP kavgasının inişler ve çıkışlarla devam ettiği, Cemaat’in her gün taktik
değiştirdiği, Cemaat içi tartışmaların hız kazandığı bu günlerde, yarının neler getireceğini
kimse bilmiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4950.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

2014 Düzenleme yılı olacak
Geçen yıl büyüme ve istihdam başta olmak üzere ekonomide önemli başarılara imza atan
Türkiye'nin 2014 yılı yol haritası da belli oldu.
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Bu yıl özelleştirmeden, teşviklere, sigorta affından kentsel dönüşüme, ulaştırmadan altyapıya
kadar çok sayıda alanda kapsamlı düzenlemeye imza atılacak. KanalĐstanbul, 3. Köprü, 3.
Havalimanı ve nükleer santral çalışmaları sürecek. Öncelikli olarak Genel Sağlık Sigortası
(GSS) prim borcu olanlara yeniden yapılandırma ve af getirilecek.
4 MĐLYON KĐŞĐNĐN BORCU SĐLĐNECEK
Star'da yer alan habere göre; Toplamda 4 milyon kişinin borçları ya silinecek ya da
yapılandırılacak. Hurda teşviklerinin de 2014 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2014
yılında vatandaşı yakından ilgilendiren bir diğer adım ise üç çocuk formülünü destekleyecek
olan esnek çalışma modeli. Çeşitli alternatiflerin yer aldığı pakete göre kadınlara esnek
çalışma modeli getirilecek. Yeni yılda yasalaşması beklenen paket doğum öncesi ve sonrası
uzun süreli izin, yarı zamanlı çalışma, sigorta priminin devlet tarafından karşılanması, nakit
desteği, evlenmenin teşvik edilmesi gibi teşvikler getiriyor.
ÜRETĐM ÖZELLEŞTĐRMELERĐ GERÇEKLEŞECEK
Yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemeler arasında kredi kartına taksit uygulaması,
perakende yasası ve yeni gelir vergisi tasarısı da yer alıyor. 2013 yılında elektrik dağıtım
özelleştirmelerinin tamamlanmasının ardından 2014 yılında da üretim özelleştirmeleri
gerçekleştirilecek. Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı (ÖĐB) şans oyunlarının özelleştirilmesine
ilişkin süreci tamamlamak için çalışıyor. Doğalgaz Piyasası Kanun taslağı, üniversitelerin arge merkezlerinin yeniden düzenlenmesi, ile taşeron işçinin içinde olduğu bir çalışma paketi
bekleniyor.
TEŞVĐK PAKETĐNE DÜZENLEME
Ekonomi yönetiminin yeni yılda teşvik paketinin uygulanmasında teknik bir düzenleme
yapılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda bazı sektörlere teşvikler kaldırılırken bazı sektörlere
yönelik teşvikler ise yeniden yapılandırılacak. Maliye Bakanlığı 2014 yılında Vergi Usul
Kanunu'nun da yeniden yazılmasını planlıyor.
DÖVĐZDEKĐ HIZLI YÜKSELĐŞE MÜDAHALE
Merkez Bankası'nın 2014 yılında uygulayacağı para ve kur politikası stratejisine göre yeni
yılda enflasyonun yüzde 5 bandına oturması için çaba harcanacak. Dövizdeki hızlı yükselişe
müdahale edilmeye devam edilecek. Öncelikli olarak ocak ayında 3 milyar dolarlık piyasa
dolar enjekte edilecek. 2014 yılında cari açığın frenlenmesi amacıyla kredi büyümesinin
yüzde 15'te kalmasına yönelik sınırlayıcı tedbirler alınacak.
PAREKENDE DÜZENLEME
Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırılan perakende ticaretini düzenleyen
çalışmanın da yeni yılda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kamuoyunda Alışveriş Merkezleri
(AVM) Kanunu olarak bilinen düzenlemeye göre hipermarketler ile üreticiler arasındaki ilişki
yasal altyapıya oturacak. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen ürünlere ilişkin

ödemelerin, teslim tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde yapılması gerekecek. Hazırlanan
taslağın en önemli noktası ticari plana uygun işletmelere teşvik verilmesi olacak.
650 BĐN RĐSKLĐ BĐNAYA YIKIM
Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu yenileneceği kentsel dönüşüm için Çevre Ve Şehircilik
Bakanlığı 2014 yılında da riskli binaların yıkımını gerçekleştirecek. Bu kapsamda kira ve
kredi yardımı olarak 1.5 milyar liralık kaynak sağlanması öngörülüyor. 2014 yılında 100 adet
alanın daha riskli alan olarak tespit ve ilan edilmesini öngörülüyor. Bu alanlardaki riskli
bağımsız birim sayısı ise yaklaşık 650 bin.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4951.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Tramvayın Yeni Güzergahında Test Sürüşü
Yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Doğu Garajı-Đldem tramvay hattının
test sürüşünü yaptı. Test sürüşü sonrası açıklamalarda bulunan Özhaseki, 42 kilometrelik hat
ve 70 aracın maliyetinin 800 milyon lirayı bulduğunu...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Doğu Garajı-Đldem tramvay hattının
test sürüşünü yaptı. Test sürüşü sonrası açıklamalarda bulunan Özhaseki, 42 kilometrelik hat
ve 70 aracın maliyetinin 800 milyon lirayı bulduğunu söyledi.
Tamamlanma aşamasına gelen Doğu Garajı - Đldem hattının test sürüşünü yapan Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bugün burada 10 kilometrelik Đldem
hattının deneme sürüşlerini yaptık. Ayını şekilde üniversite güzergahının da deneme
sürüşlerini yapıyoruz. Allah nasip ederse ay başında bu Đldem hattımızı açıyoruz. Đldem’de
oturan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bundan sonra bu bölgedeki kardeşlerimiz Đldem’den,
Beyazşehir’den şehrin merkezine ve organize sanayiye yani neredeyse 25 - 30 kilometrelik
yolu bir tek biletle çok rahat bir ortamda geçebilecekler. Tabi üniversite güzergahı da açılış
tarihi itibariyle sömestre dönüşüne ayarladık. Bundan sonra üniversite öğrencilerimizde
Kayseri’nin her tarafından üniversiteye ulaşabilecekler. Şimdilik hattımız 35 kilometreyi
buluyor. Bu bir başlangıç. Zaten ilk raylı sistemi başlattığımızda bunu ifade etmiştim. Ben ne
kadar yaparım bilemiyorum ama 'etap etap bu raylı sistem Kayseri’nin her tarafına ulaşacak'
diye Kayserili hemşerilerimize müjdeyi vermiştim. Şimdi ikinci ve üçüncü etaplar açılıyor.
Bahar ayıyla birlikte de 3 hatta daha başlıyoruz. Birisi Talas Cemilbaba hattı, ikincisi Anayurt
hattı ve sonra da Belsin - Terminal hattına başlıyoruz. O 3 hattı da en geç 1 yıl içerisinde
Allah’tan mani gelmezse tamamlarız" diye konuştu.
'Kayseri’deki raylı sistem uzunluğumuz 42 kilometreyi buluyor' diyen Özhaseki, "Bu arada
arkadaşlarımız yeni raylı sistem alımına da başladılar. Eskiden 17 kilometre için 22 aracımız
vardı. Şimdi araç sayımız 38 oldu. Bir 30 araç almak içinde ihaleye giriyoruz. Yani 1 sene

sonra neredeyse 42 kilometrelik hat ve 70 araçla hizmet vermeye devam edeceğiz. Kayseri’de
yolcu oranındaki yoğunluğu tamamıyla bizim raylı sistemimize almış oluyoruz. Bugünlerde
ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir ama inşallah 1 - 2 seneye kalmadan dünyanın en modern
sistemi burada çalışmış olur diye düşünüyorum. Bu 42 kilometrelik hattın maliyeti neredeyse
400 milyon lira, arkasından bu araçların maliyeti var. Buda 2 milyon Euro civarında
bulunuyor. Yani bizim hatlar ve üzerindeki araçlar bunun etrafındaki yeşillendirmeleri
geçiyorum 800 milyon lirayı buluyor. Bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesi olarak
önemli bir oran ve biz bunu karşılayabiliyoruz. Zaten büyük bir kısmını da öz sermayemizden
karşılıyoruz. Şunu çok net söyleyebiliriz ki Đstanbul ve Ankara’nın dışında en uzun hattı olan
herhalde tek şehir biziz" şeklinde konuştu.
Tramvay güzergahanın, işlerinde uzman mühendisler ile çalışılarak yapıldığını belirten
Özhaseki, "Hiçbir şekilde akşam oturularak 3-5 arkadaş bir araya gelip ‘yarın şu tarafa doğru
hat götürelim, buda yerin üstünden olsun, altından olsun' diye yapılmıyor. Bunun bir
mühendisliği var. Bu konuda çalışan uzman arkadaşlar var. Đkincisi yolcu sayısı bu işlerde çok
önemli. Yani siz taşıyacağınız yolcuya göre araç alıyorsunuz. Bir istikamette giden birkaç bin
insan varsa bunu otobüsle çözebiliyorsunuz ama bu yolcu sayısı eğer saatte 10 binleri
geçmişse işte o zaman bunları tercih ediyorsunuz. Yolcu sayısı 1 saat içerisinde 40 - 50 binleri
bulmuşsa eğer o zaman da metroya geçmeniz zorunlu oluyor. Bu nerelerde oluyor? Nüfusu
10-15-20 milyonları bulan metropollerde oluyor. Zaten bunlardan hesap yapılıyor. Biz
Kayseri’nin 5 yıl sonraki nüfusunu tahmin ediyor ve biliyoruz. Elimizde bu rakamlar var.
Kayseri'nin 10 sene sonraki nüfusu da belli, 20 sene sonra da geleceği nüfusu da belli. Kayseri
hiçbir zaman 25-30 milyonluk 15 milyonluk falan bir metropol olmayacak ama kendi
içerisinde Orta Anadolu’nun baş şehri olacak. Büyüyecek nüfus 3-4 milyona kadar çıkacak. O
çıkacak nüfusta bile şu yaptığımız sistem çok rahat çalışacak ve iş görecek. Bütün bunların
hesabını yapıyoruz. Bir şey daha var. Bütün bunlar için devlet planlamadan izin alıyorsunuz.
Devlet hiçbir şekilde size ‘evet yerin altına da girin bu paraları da harcayın' demiyor. Sebebi
ne? Yerin altına girdiğinizde şu hatlara döşenen sadece malzeme inşaat kısmı tam 10 mislini
buluyor. Eğer oradan su çıkıyorsa bu rakam daha da artıyor. Böyle bir ortamda demek ki
bütün yaptıklarımız şükürler olsun Allah’a doğru ve bundan sonraki yıllarda da bu sistem
Kayseri’nin ihtiyacına cevap verecek. Peki yolculuk artarsa nasıl çözeceksiniz? Arkadaşlar
şimdi 6 dakikada bir gidiyorsa 5 dakikaya düşüreceğiz. Daha artarsa araç alıp 4 dakikaya
düşüreceğiz. Tek araçla gidiyorsa 2-3 araca çıkaracaksınız. Bütün bunların cevabı var.
Kayserimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4952.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Başbakan Erdoğan'a Destek Đçin Đnsan Zinciri
Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu, yolsuzluk operasyonu ile gündeme taşınan ve son
günlerde artan hükumete yönelik eleştiriler karşısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a
'Đnsan Zinciri' oluşturarak destek verecek.Kayseri Kardeşlik...
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Kayseri Đyilik ve Kardeşlik Platformu, Pazar günü "Başbakan ile el ele" insan zinciri
oluşturarak başbakanın yanında olduklarını gösterecek bir yürüyüş gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde başlayacak olan yürüyüş 5 Ocak günü saat
12.30'da başlayacak ve Tramway güzergahında devam edecek. Toplanma yerleri olarak
Tramway durakları belirlenirken, platform, Kayseri halkını aileleri ile birlikte Başbakanla el
ele vermeye ve kurulan zincire halka olmaya davet ediyor. Đnsan zincirinin, Tramwayın
Belsin durağı ile Doğu garajı arasında oluşturulması amaçlanıyor.
Platform, organizasyonu bir basın duyurusu ile bildirdi. Bildiride yapılacak organizasyonun
nedeni ise şu şekilde dile getirildi; "Ülkemizde hükümetimiz ve başbakanımıza karşı
kurulmuş 17 Aralık komplosu, yolsuzluk ambalajına gizlenmiş bir darbe girişimidir. 17 Aralık
komplosu milletin hükümetini hedef almıştır. 17 Aralık komplosu bunun da ötesinde, Milli
iradeyi hedef almıştır. Biz Đyilik ve Kardeşlik Platformu olarak Sayın Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan'a 'Dik dur eğilme - Kayseri seninle' diyoruz."
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4953.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kocasinan, 2014'e Meclis Toplantısıyla Başlıyor
Kocasinan Belediyesi, 2014 çalışmalarına Meclis toplantısıyla başlıyor.Kocasinan Belediye
Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden gündemindeki konuları
görüşüp karara bağlamak üzere 6 Ocak 2014 Pazartesi günü...
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Kocasinan Belediyesi, 2014 çalışmalarına Meclis toplantısıyla başlıyor.
Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden
gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 6 Ocak 2014 Pazartesi günü saat
16.00’da Başkan Bekir Yıldız yönetiminde toplanacak.
Başkan Bekir Yıldız, 2014 yılında meclisin toplantı ve tatil günlerinin belirleneceği 20
gündem maddeli yılın ilk toplantısında, meclis başkanı ve üyeleriyle, imar, denetim, plan ve
bütçe komisyon üyelerine ödenecek huzur hakkının belirleneceğinin altını çizerek,”
Meclisimiz, Denetim Komisyonu üyelerini de seçecek. Belediye hizmetlerinde çalıştırılan
sözleşmeli personellerin durumuyla komisyonlardan gelen raporları ve imar planı
değişikliliğiyle ilgili talepleri de görüşerek karara bağlayacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4954.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

‘Çalı Süpürgesi’ Teknolojiye Yenik Düştü
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ev kadınlarının vazgeçilmezi olan ‘Çalı süpürgesi’ yerini
elektrikli süpürgelere bıraktı. Çalı süpürgesi satıcısı Metin Behret, “El emeği, göz nuru
süpürgemiz teknolojiye yenik düşüyor”...
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ev kadınlarının vazgeçilmezi olan ‘Çalı süpürgesi’ yerini
elektrikli süpürgelere bıraktı. Çalı süpürgesi satıcısı Metin Behret, “El emeği, göz nuru
süpürgemiz teknolojiye yenik düşüyor” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda ev kadınlarının vazgeçilmezi olan çalı süpürgesi, teknolojinin gelişmesi
ile birlikte kullanılmamaya başladı. Yeni gelişen teknolojiler ile birlikte çalı süpürgelerinin
pabucunun dama atıldığını söyleyen satıcılar ise, süpürgelerin teknolojiye yenik düştüğünü
söyledi. 33 yıldır sadece çalı süpürgesi ile ilgilendiklerini söyleyen süpürge satıcısı Metin
Behret, satışlarının düştüğünden yakınıyor. Geçmişte ev kadınlarının evlerini sadece çalı
süpürgesi ile temizlediklerini söyleyen Behret, teknolojinin gelişmesi ile birlikte üretilen ev
temizleme aletlerinin çalı süpürgesinin yerini aldığını söyledi. Behret, “Firmamız 1981
yılından beri sadece süpürge üzerine Kayseri’de hizmet vermektedir. Đlk yıllarımızda
satışlarımız gayet güzel olmasına rağmen bu yıllarda gittikçe düşen bir trend içerisindedir.
Başladığımız yıllarda 25 bin deste süpürge satarken teknolojik gelişmeler sonucunda ve
bunların evlere yayılması sonucunda, elektrikli süpürgelerin, şarjlı süpürgelerin
çoğalmasından dolayı çalı süpürgelerinin kullanım alanları daralmaktadır. Ne kadar kullanım
alanı daralsa da her evde bir süpürge bulunmak zorundadır. Bunlar sadece evlerde balkonlarda
bazı teraslarda ve bahçesi olan evlerde kullanılıyor” dedi.
“GÖZ NURU SÜPÜRGELERĐMĐZ TEKNOLOJĐYE YENĐK DÜŞÜYOR”
Eskiden her evde fazlasıyla süpürge bulunduğunu ama zaman içerisinde evlerden
çıkarıldığının kaydeden Behret, “Salonda ve oturma odalarında kullanılmıyor. Daha önce
evlerde 3’er tane süpürge bulunurdu. Bir evde bir senede en 4 tane süpürge eskirdi. Şuan da
teknolojik aletlerin gelişmesinden dolayı kullanım alanı evlerde daraldı. Sadece ıslak zemin
ve balkonlarda kullanılıyor. Dolayısıyla senede 4 tane süpürge eskiten bir ev, şuanda 1
süpürge ile 2 sene geçiriyor. Dolayısıyla satışlarımızı düşürüyor. Zaman içerisinde her şeyin
teknolojiye yenildiği gibi bizim el emeği göz nuru süpürgemizde teknolojiye yenik düşüyor”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4955.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Son Olaylar, Turizmi De Etkiledi
Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur, ''Bu olaylar ülkemiz
üzerinde olumsuz etkisi olmuştur. Başta ekonomik olarak döviz artışlarına neden oldu.
Dövizdeki artış, ülkemizdeki turizm sektöründe hizmet veren...

05 Ocak 2014 Pazar 09:12

Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur, ''Bu olaylar ülkemiz
üzerinde olumsuz etkisi olmuştur. Başta ekonomik olarak döviz artışlarına neden oldu.
Dövizdeki artış, ülkemizdeki turizm sektöründe hizmet veren firmalar bir sıkıntı yaşayacaktır''
dedi.
KAYTĐD Başkanı Sungur, son gelişmeler ışığında dövizde meydana gelen artış ve kredi
kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeler konusunda açıklamalarda bulundu. Sungur, ''Dövizdeki
artışın halkımıza yansıması nasıl olduğu konusunda ekranlarda da dillendiriliyor ülkemizin
gerçekten de değer kaybı olarak 120 milyar doları aştığını, Halk Bankamızın 24 milyar dolar
üzerinde bir zarara uğradığı gündeme getiriliyor. Bu halkımıza nasıl yansıması basit bir
söylemle elektriğinden, suyundan ve doğalgazı olarak bunlar direk cebine direk olarak
yansıyacak ilk belirtileri olacaktır. Bu da yeni zamlarla ortaya çıkmıştır. Bu ülkenin bu tür
zararları karşılayabilecek gücü olsa da halka aktarılması halkın sıkıntıya girmesi gerçekten
üzücü bir durumdur. Bununda ülke genelinde yaşanan hadiselerin biraz da iyi irdelemek
gerekiyor. Döviz artışlarının nedeni ne? Bunun altında yatan sebepleri halkımızın bilmesi ve
anlatılması gerekiyor. Đnşallah bundan sonra ortalık düzelir diyoruz ve bu tür hadiseler
yaşanmaz'' ifadelerini kullandı.
Dövizlerdeki artışa bağlı olarak yabancı turistlerin gelmesi noktasında çok fazla sıkıntı
olacağını düşünmediğini kaydeden Sungur, ''Ama içeride hizmet veren sektörler açısından
elbette veya sadece turizm açısından ve diğer sektörler açısından da ham madde alımı, üretimi
yapan ticaret yapan kurumlarımızı doğrudan etkilemektedir. Gerek ithalat gerek ihracat yapan
firmalarımızı etkilemektedir'' diye konuştu.
Kredi kartları ile ilgili yeni düzenleme hakkındaki görüşlerini de dile getiren Sungur,
''Öncelikle olaya şöyle bakmak lazım, maalesef kredi kartları hayatımıza girdiği günden
bugüne biz kredi kartlarını gerçekten cebimizde bir para gibi görerek davranmaya başladık.
Maalesef her alanda kullandık bunu. Tatil ihtiyacımız içinde kullandık. Her insanın elbette ki
tatil yapmaya ekmek, aş gibi ihtiyacı olduğunu düşünerek söylüyorum. Tabi tatil anlamında
kamuoyunda da öncelikli konu mudur? Evin ihtiyacı gibi, tatil temel ihtiyaç mı gibi söylemler
dolaşmakta. Elbette bir ihtiyaçtır, birinci sırada olmasa da. Bu arada ülkemize bu kredi
kartları girdikten bu yana bütçelerimizi çok sağlıklı yürütemez duruma gelmiş bir toplum
haline geldik. Tabi bunun etkisi olacak mıdır? Kısa vadede etkisi olacaktır. Taksitler tamamen
iptal olmuş değil ama 9 taksit sayısına çekilmesi sözkonusu. Yani turizmde de en sağlıklı 1214 ay vade sayılarını görüyorduk. Bunun ötesinde taksit olmaktan çıkıyor. Yani tatilinizi
yapacaksanız üzerinden bir yıl geçecek ikinci yılında siz hala onun borcunu ödeyeceksiniz.
Bu çok sağlıklı Pazar ve aile politikası olmasa gerek. Bu nedenle taksit sayısını ilk etapta

kurumlara zarar vereceğini düşünsek de çok kısa sürede toparlanacak olan sektör ve aile
bütçesi ileriye dönük çok etkilenmeyecektir. Bence olumlu bir karar diyede düşünüyorum''
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4956.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Melikgazi Bölgesinin
Tanıtılacak

Turizm

Potansiyeli

Gesi Doğal site alanı, Gürpınar Doğal sit alanı, Hisarcık Vadisi, Kıranardı Kent Ormanı, Tekir
yaylası, Ali Dağ mesire alanı, Kıranardı yaylası gibi doğal alanların ilçe sınırları içerisinde
olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,...
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Gesi Doğal site alanı, Gürpınar Doğal sit alanı, Hisarcık Vadisi, Kıranardı Kent Ormanı, Tekir
yaylası, Ali Dağ mesire alanı, Kıranardı yaylası gibi doğal alanların ilçe sınırları içerisinde
olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinin eko ve yayla turizmini
ön plana çıkararak dünya’ya tanıtmak istediklerini bunun için proje başlattıklarını bildirdi.
Kıranardı Kent ormanı, Hisarcık ve Derevenk Vadileri, Gesi Bağları, Gesi Korusu gibi
doğanın tüm güzelliğini barındıran alanların doğa dostlarını beklediğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisindeki güzelliklerin doğa dostlarınca mutlaka görmesi
gerektiğini bu eko ve yayların tanıtımı için Turizm Dernek, Acente, Şirket ve Tur operatörleri
ile bir dizi görüşmeler yapacağını belirtti.
Anadolu’nun merkezinde Erciyes dağının eteklerinde yer alan bozulmamış doğal dokusu,
zengin ağaç türü ve bitki çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin eko turizm alanlarına
sahip olduklarını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Doğal ve tarihi mekân ve alanlarımız ile yapılarımız açısından son derece zenginiz adeta
dünya mirasını ve hazinesi bağrımızda bulunmaktadır. Ancak tanıtım ve bu güzelliklerin
tanıtılması ve dünya insanları ile paylaşımı konusunda ne yazık ki eksikliklerimiz var. Bu
amaç ile doğa, eko ve yayla turizm ön plana çıkararak bir tanıtım projesi başlatacağız. Bu
kapsam da ilçenin tarihi yapıları ve güzelliklerini de göz önünde bulundurarak turlar
düzenlenmesini sağlayacağız. Bu güzelliklerin saklanması veya tanıtılmaması haksızlık olur.
Bunun için alt yapı hazır. Şehir hazır. Đnsanlarımız da hazır. Sadece bir kıvılcım bekleniyor”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4957.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Melikgazi Belediye Meclisi’nin Yeni Yılın Đlk
Toplantısı Yarın
Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Kayseri merkez nüfusunun % 50 sine
hizmet verdiğini ve referans belediye gösterildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediye Meclisinin 2014 yılının ilk Meclis Toplantısını...
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Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Kayseri merkez nüfusunun % 50 sine
hizmet verdiğini ve referans belediye gösterildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediye Meclisinin 2014 yılının ilk Meclis Toplantısını 6 Ocak 2014 Pazartesi
günü Saat:16.00 ‘da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını bildirdi. 2014 yılının ilk meclis
toplantısında Melikgazi Belediyesi Denetim Komisyonunun belirlenmesi, Đhtisas
Komisyonların belirlenmesi, Meclis Başkan ve Vekilinin belirlenmesi gibi idari konuların
bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, gündem de 19 madde bulunduğunu bu
maddelerin tek tek görüşülerek oylanacağını belirtti.Melikgazi belediyesinin gerçekleştirmiş
olduğu çalışma, hizmet ve yatırımlar ile adeta ilçenin bir kimlik kazanarak markalaştığını ve
birçok belediye yönetimince projelerin istendiğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi:“Melikgazi belediye Meclisimiz geçen yıl Belediye
Meclisimiz 368 karar alarak yatırımları planlı gerçekleşmesini sağlamıştır. belediye
Meclisimizin almış olduğu kararlar neticesinde 2014 yatırım planı ve bütçemiz
kararlaştırılmıştır. Şimdi bu alınan kararların projelendirip uygulamasına sıra gelmiştir.
Meclisin koordineli, uyumlu, işbirliği ile rasyonel çalışması başarıyı beraberinde
getirmektedir. Yatırım planların geleceğe açık ve akılcı olması başarıya temel oluşturmuştur.
Meclis Kararları ilçeyi yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlardır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4958.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Đşte Gülen'in yazdığı o mektup
Başbakan Erdoğan, gazeteciler, yazarlar ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantıda sözünü
ettiği barış mektubunun detayları belli oldu.
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Gülen cemaatinin resmi yayın organı olarak bilinen Herkül.org'da mektubun yazım süreci
ve içeriğiyle ilgili detaylara yer verildi .
Đşte Gülen'in o mektubu:
*Adanmış ruhların faaliyetlerini ve müesseselerini, -başkaları " Hizmet ", " Hareket ",
"Cemaat" veya " Câmia " gibi farklı isimlendirmelerde bulunsalar da- her tür, her anlayış ,
her renk ve her desenden insanın ( camide bir araya gelip beraberce saf tutan inananlar
misillü) bir makuliyette ve bir mantıkiyette buluşmalarının neticesi olarak gördüğünü.. ve
hedef alınması karşısında çok mahzun olduğunu;*Daha dershaneler meselesinin
konuşulduğu ilk günlerde ricâl-i devlete değişik vesilelerle milletimiz için faydalı
gördüğümüz müesseselerin kapatılmamasını ve mevcut halleriyle misyonlarını ifa etmeyi
sürdürmesini arzuladığımız hususunun iletildiğini;
* Hizmet gönüllülerinin genel ve sosyal medya aracılığıyla elden geldiğince nezaket
çerçevesinde kendilerini ifade etmelerinin ortaya atılan itham ve iftiralar neticesinde
başladığını ve bu hususta kanunlar çerçevesinde hukukun gereklerinin seslendirildiğini;
fakat, zamanla içtimai hayat içinde bir çok insanın hadiseye dahil olması neticesinde
maalesef yer yer nezaket ölçülerinin dışına çıkan bir üslup ile çok çirkin söz ve karşılıklı
isnatların gündemde olduğunu;
"KANUN ĐŞLEYĐŞĐ ÇERÇEVESĐNDE EMĐR VERMEM MÜMKÜN DEĞĐL..."
*Kendisinin, devletin kanun çerçevesinde yürüyen işleyişi hususunda emir verme, müdahale
etme ya da memurları bir noktaya sevk etme konumunda asla bulunmadığını;
*Bununla birlikte , sohbetlerinde tansiyonun düşürülmesi adına dost, muhip ve sevenlerine
itidal tavsiye edeceğini; özellikle bir kesim medya kuruluşlarında kara propaganda
sayılabilecek yayınların sona ermesini arzuladığını ; bu konuda kendisinin elinden geleni
yapacağını ; Cumhurbaşkanımızın da ciddi etkili adımlar atacağına ve samimi gayretlerle
yeniden akl-ı selime dönüşün sağlanacağına inandığını;
" MEMURLARIN ENGELLENMESĐ ÜZÜNTÜ VERĐCĐ ..."
*Kanunların belirlediği vazifeleri yine kanunlar çerçevesinde yerine getiren memur înin
sırf belli bir yere nispet edilerek engellenmesini ve hatta süreçle hiçbir ilgisi olmadığı halde
yine aynı nispete dayandırılarak tasfiyelerin (daha doğrusu kıyımların) yapılmasını
üzüntüyle izlediğini ;
*Devlet memurlarının üzerlerine gidip onları vazifelerini yapmaktan men etme ve masum
vatan evladını sadece belli bir yere nispet ederek tasfiyeye/kıyıma tabi tutma konusunda
kendisi ve sevenleri sussa bile maşeri vicdanın susmayacağını ;
* Şimdiye kadar hayatın değişik alanlarında yalnızca "falan yere müntesip, falancı..
filancı.." görüldüğünden dolayı mağduriyete uğramış pek çok insanın gelip gözyaşı döktüğüne
şahit olduğunu; fakat bunları hiç dillendirmediği gibi o insanlara da sabır ve vifak tavsiye
ettiğini;
*Dünyanın dört bir tarafına dağılmış ve Allah'ın inayetiyle, kıymetli dostların himmet ve
himayesiyle sürekli genişleyen Hizmet hareketinin -maalesef- önünü kesmeye matuf
gayretlerin aşikar hale geldiğini; bu yakışıksız engelleme faaliyetlerinin -önceden olmamakla
birlikte- hareketin büyümesi ve genişlemesiyle eş zamanlı olarak arttığını;
"EĞER AYRIMCILIĞIN ÖNÜ ALINMAZSA..."
*Ayrımcılık ve meşrepçilik gibi hatarlı düşünce ve çirkin işlerin önü alınmazsa yarın Aziz
Mahmud Hüdai Hazretleri muhiblerinin, Süleyman Efendi'nin talebelerinin, Đlim Yayma
Cemiyeti'nin, Menzil mensuplarının ve diğer meşreplerin/mesleklerin de aynı muameleye
maruz kalacaklarını;
"DÜN NEREDEYSEK, SEÇĐM SÜRECĐNDE DE AYNI ÇĐZGĐDEYĐZ..."
*Kendisinin ve sevenlerinin dün neredeyse şu yaklaşan seçim sürecinde de aynı yerde ve
çizgide durduğunu;

*Hep sulh ve huzurun, ittihad ve ittifakın, uhuvvet ve hulletin yanında yer almaya, kendisine
sevgi duyanları da bu yönde teşvik etmeye çalıştığını; gözünde ahiretin tüllenip durduğu şu
yaşından sonra da başka bir sevda, düşünce ve emelinin olamayacağını;
*Bundan sonra da arkadaşlarına, dostlarına ve sevenlerine itidal tavsiye ederek huzurun
temini adına elinden geleni yapmaya çalışacağını ve her zaman sulhun takipçisi/destekçisi
olacağını..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4959.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Kayserililer, Başbakan’a Destek Đçin 'el Ele'
Verdi
Kayseri’de Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’
etkinliğine binlerce vatandaş katılarak, 34 kilometre boyunca el ele tutuştu.Kayseri’de
düzenlenen etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail Tamer,...
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Kayseri’de Kardeşlik ve Đyilik Platformu tarafından düzenlenen ‘Başbakan ile el ele’
etkinliğine binlerce vatandaş katılarak, 34 kilometre boyunca el ele tutuştu.
Kayseri’de düzenlenen etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekilleri Đsmail Tamer, Yaşar
Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir
Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz
ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte Kardeşlik ve Đyilik Platformu adına konuşan Kayseri Đmam Hatip Mezunları
Derneği Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir,
Recep Tayyip Erdoğan’ı size, oyunlarınıza ve işbirlikçilerinize yem etmeyeceğiz, Recep
Tayyip Erdoğan’ı yem ettirmeyeceğiz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından edilen duanın ardından açıklama yapan AK Parti Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, “Tüm Kayseri burada. Kayseri, milletine ve devletine gönül
köprüsü kurarak, milletine ve devletine sahip çıkarak, milli iradeye sahip çıkarak, milli iradeyi
temsil eden iktidara sahip çıkarak, Başbakan’a sahip çıkarak, onu sevenler olarak buradayız.
Başbakan’ı asla yedirmeyeceğiz. Memleket düşmanları varsa, milletin iradesine sahip çıkan
milletler de vardır” diye konuştu.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ise “Başbakanımızın arkasında olduklarını gösterdikleri
için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 34 kilometre boyunca bir kardeşlik zinciri oluşacak.
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduklarını gösterecekler. Türkiye ve
hükümetimiz üzerinde, başbakanımız üzerinde oynanacak olan oyunlar tutmayacak” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, “Cumhuriyetin kurulma felsefesi aslında
bu insanların iradesi üzerinedir. Ama zaman içinde devletin bir takım kurumlarını ele
geçirenler, insanların bu iradesine sıkça ipotek koyma yolunda adım atmışlardır. Biz bunu

seneler öncesinde çok yaşadık. 60’larda Adnan Menderes’i idam etmeye kalkanlar bellidir.
70’lerde bu iradeye ipotek koymaya kalkanlar bellidir. 80’lerde bu ihtilali yapanlar bellidir.
2000’li yıllardan beri AK Parti iktidarına karşı bir takım olaylar oynandı. Milletin seçmiş
olduğu hükümeti ve onun seçtiği değerli Başbakan’ını iktidardan uzaklaştırmak için binbir
türlü oyunlara başvurdular. AK Parti iktidarı adeta engelli bir yarışta gibiydi. Düz yolda
gitmesi gereken iktidarın önünü kesenlerden dolayı adeta bir engelli yarış şeklinde geçti.
Allah’a şükürler olsun ki o kötü günler geride kaldı. Bu günlerde de yeni yeni oyunlar ortaya
konuyor. Doğrusu millet artık her şeyi görüyor. Millet artık bu oyunlara hayır diyor ve kendi
seçtiği iktidarın arkasında duruyor. Elbette ki onun değerli Başbakanı değerli ve yiğit insan
Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duruyorlar” diye konuştu.
Vatandaşlar, yapılan konuşmaların ardından kendilerine dağıtılan 10 bin maske ve 10 bin
bayrak ile binlerce afişlerle, el ele tutuşarak 34 kilometrelik raylı sistem güzergahı boyunca
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için insan zinciri oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4960.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü
Sarıkamış Harekatı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayseri Valiliği, Büyükşehir
Belediyesi ve Gençlik Spor Đl Müdürlüğü tarafından Erciyes Dağı’nda, 'Sarıkamış Şehitlerini
Anma Yürüyüşü' düzenlendi.Sabahın...

05 Ocak 2014 Pazar 13:37

Sarıkamış Harekatı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayseri Valiliği, Büyükşehir
Belediyesi ve Gençlik Spor Đl Müdürlüğü tarafından Erciyes Dağı’nda, 'Sarıkamış Şehitlerini
Anma Yürüyüşü' düzenlendi.
Sabahın erken saatlerinde toplanan binlerce vatandaş Sarıkamış’ta donarak şehit düşen 90 bin
asker için Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda bir araya geldi. ‘Gençlik Şühedanın Đzinde’
sloganıyla başlayan anma programına Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Đsmail Tamer,
AK Parti Manisa Milletvekili Nurettin Yurttaş, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK
Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, çeşitli dernek ve kulüpler ile binlerce vatandaş katıldı.
Programa katılan tüm katılımcılar, bir kilometrelik yürüyüşün ardından programın yapılacağı
alana ulaştı.
Programda bir konuşma yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşuna giden yolda Türk Milleti’nin büyük zorluklar çektiğini ve bu uğurda yüz binlerce
şehit verildiğini söyledi. Çanakkale’de ülkenin kurtuluşu için verilen şehitler kadar,
Sarıkamış’ta da şehit verildiğini dile getiren Düzgün, “Enver Paşa komutasındaki
askerlerimiz, Ruslara karşı koymak üzere hareket ettiler. Bugün burada güneşli bir havamız
var ama Kars’ta Sarıkamış’ta o gün, sıfırın altında 10-20 derecelerde, tipinin etkisinde pek
çok askerimiz ve gencimiz şehit oldular. Ama birçoğunun, belki de ayağında ayakkabısı bile

yoktu. Yemen’den gelen gençlerimiz yazlık kıyafetleriyle o bölgeye doğru yol aldılar. Bugün
tabi onları minnetle ve şükranla anıyoruz. Burada, biz devlet yöneticilerine ve idarecilerine
önemli görev düşüyor. Verdiğimiz kararların on binleri, yüz binleri nasıl etkileyebildiğinin bir
göstergesi de, Sarıkamış’ta verilen 90 bin şehidimizdir. Kayseri’de, Erciyes Dağı’nda o günün
şartları kadar zor olmasa da, çocuklarımıza ve gençlerimize o bilinci verebilmek amacıyla
sembolikte olsa, bu yürüyüşü düzenledik. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.
Ülkenin dört köşesinde binlerce şühedanın kanının olduğunu ve altında izler taşıdığını
kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise “Dünyanın dört bir
tarafından bu bayrak inmesin, bu ezan dinmesin diye şehit olan tüm büyüklerimizi rahmetle
anıyorum. Bu coğrafyanın dört bir köşesinde mutlaka ya hüzünlü bir anı ya da bir macera var
ve her bir köşesinde burayı vatan yapmak için ölen binlerce şühedanın kanı var, altında izleri
var. Bu açıdan bakıldığı zaman ülkemizin dört bir tarafı adeta açık hava müzesi gibi.
Đnsanların hayatında iyi ve kötü günleri olduğu gibi, şehirlerin de hayatında iyi ve kötü günler
vardır. Ülkelerin de hayatında hüzünlü, acılı ve sevinçli günleri vardır. Bu yaşadığımız
coğrafya hepimizin sığındığı bir coğrafyadır. Bizlere düşen onları rahmetle anmak. O günlerin
hatırasına uygun davranmak ve gençlerimize mutlaka bu milli ruhtan bir eser taşıyarak onlara
iz bırakmaktır” ifadelerini kullandı.
Şehitlerin hatıralarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Özhaseki, “Bizlere düşen onların
hatıralarını yaşatmak, unutmamak ve unutturmamak. Biz ne kadar güçlü olursak, etrafa o
kadar ışık saçarız. Cenab-ı Allah bir daha o zor günleri göstermesin. Sarıkamış’ta,
Çanakkale’de, Türkiye’nin dört bir tarafında, Đslam coğrafyasında ve Türk diyarlarında kalan
tüm şehitlerimize bir kere daha Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından şiirler okunup dualar edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4961.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Talas'ta 2014'ün Đlk Uçuşları Yapıldı
Talas denince akla ilk olarak tarihi dokusu, tabiat ve kültür varlıkları, üniversiteler, sosyal
yapısı, modern şehircilik hizmetleri ve hava sporları geliyor. Dünyanın sayılı hava sporları
merkezlerinden birisi haline gelen Ali Dağında paraşüt...
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Talas denince akla ilk olarak tarihi dokusu, tabiat ve kültür varlıkları, üniversiteler, sosyal
yapısı, modern şehircilik hizmetleri ve hava sporları geliyor. Dünyanın sayılı hava sporları
merkezlerinden birisi haline gelen Ali Dağında paraşüt tutkunları yılın ilk uçuşlarını
gerçekleştirirken 4 mevsim göklerde kuşlar gibi kanat açmanın mutluluğunu yaşıyor. Talas
Belediye Başkanı Rifat Yıldırım hava sporlarını Kayseri'de uluslararası bir marka haline
getirdiklerini söyledi.
Ali Dağının zirvesinden havalanan Yamaç Paraşütü pilotları yılın her mevsiminde göklerde
özgürce uçuş yaparak kuşları yalnız bırakmıyorlar. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım

hava sporlarının ilimizde ve ülkemizde gelişmesi için sürekli destek verdiklerini belirtti.
Şehrimizde çok sayıda gencin bu sporu yapıyor olmasının ayrı bir keyif ve güven verdiğini
belirten Başkan Yıldırım, "Şehirlerin kimliğinin oluşmasında kendine mahsus özellikler gün
yüzüne başarılı bir şekilde çıkarsa anlam kazanır. Ali Dağı şehrimizin bu anlamda büyük bir
nimeti. Allahın bir lütfu. Hava sporlarından Yamaç paraşütünde bizim 10 yıldır yapmış
olduğumuz çalışma isabetli bir yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Gençlere yeni bir hedef koyacağı, tatmin olacağı ve başaracağım diyeceği bir spor dalını
sunduklarını söyleyen Başkan Yıldırım,"Diğer bir açıdan da adrenalin diyeceğimiz öz iradesi
yüksek bir spor. Türk gencinin öz iradesine yönelik önemli bir girişimi vardır. Bizim
insanımız cesurdur. Bu çalışmalarla organizasyonlarda ilimizden sporcularımız derece
yapıyorlar. Organizasyonlarla başladığımız hava sporlarında eğitim, tesisleşme ve
kökleşmesini oluşturduk. Her türlü imkanı bu sporun gelişmesi için şehrimizin hizmetine
sunuyoruz. Bu sporun disiplin noktasında son derece dikkatli bir çalışma yapıyoruz. Burada
yapılan uçuşlar sıradan rastgele uçuşlar değil" şeklinde ifade etti.
Hava sporlarının turizme açılan önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Rifat Yıldırım,
"Bu spor bizi nereye götürecek. Öncelikle şimdi olduğu gibi daha da gelişecek. Şehrimizde bu
spor bizim için turizm noktasında önemli bir enstrüman olacak. Bir çok şehirde olduğu gibi
tandem uçuşları ilimizde de gelişiyor. Turizm açısından oldukça iyi gelişmeler bunlar. Bu
sporun kurumsal yapısına baktığımızda Türkiye'de en iyi organizasyon yapan kurum olmanın
ayrı bir keyfini yaşıyoruz" dedi.
Ali Dağından kalkış yaparak Talas semalarında uçuş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını
belirten Yamaç Paraşütü pilotları her türlü imkanı kendilerine sunan Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin hiç bir yerinde bulunmayan
imkanların Talas'ta olduğunu belirten pilotlar sağlıklı her vatandaşı bu sporu yapmaya davet
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4962.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

Cemaate operasyon yapılacak!
Zaman Gazetesi Yazarı Hüseyin Gülerce, önümüzdeki günlerde Gülen Cemaati'ne yönelik
büyük operasyonlar yapılacağını savundu
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Đşte Gülerce'nin konuşmasından önemli satır başları:
Çok büyük bir fırtına geliyor diyorum, bunu bazı siteler tehdit ediyor diye veriyor.
Fırtına geliyor dediğiniz zaman tehdit değil tedbirinizi alın demektir. Benim alacağım tedbir
duruşumu bozmamaktır.
Ben sıkı duralım diyorum. Bu olay ne Selçuklu da yaşandı ne Osmanlı da.Böyle yangın
sünniler arasında hiç yaşanmadı. Tedbir hükümete yönelik tabi. 700-1000 polisin yeri değişti.

Herkesin burada dikkat çekeceği şey hukuk. Yanlış yapanlar hukuk çevresinde
değerlendirilsin.
DEMEDĐYSE O SAVCI ÇIKIP AÇIKLASIN
Gelsin 'sizi efendileriniz kurtarsın' demediyse o savcı çıksın açıklasın. Sayın Başbakan'ı bu
şekilde tahrik eden varsa ortaya çıksın.
'Paralel yapı'ya bir operasyon geliyor. Başbakan'ın dünkü toplantısı da bunun bir
göstergesidir. Başbakan, toplantıya kendisini eleştirmeyen isimleri çağırdı. Bu şunu
gösteriyor, Başbakan bir karar vermiş kendisine destek veren gazetecilere bu fikrini açıkladı.
Daha önce yaşanmamış bir operasyonu yaşayacağız. Pazartesi de başlayabilir, Uzakdoğu
ziyareti sonrası da. Ama böyle bir operasyonu daha önce Türkiye görmedi. Bu toplantıdan
çıkan ana fikir Başbakan'ın operasyon konusunda kararlı olması.
Netice ne olursa olsun büyük sıkıntılar yaşayacağız. Daha önce Hizmet hareketine böyle bir
bakış açısı olmamıştır. Bu olaydan yara almadan kimse çıkamaz.Bu kasırganın şu anda sadece
ben değil Sayın Baykal da farkında.
HĐZMET HAREKETĐ DE YANLIŞLAR YAPTI
Sayın Cumhurbaşkanı televizyona çıkmıyordu. Neden çıktı. Neden Gül, Fehmi Koru'yu
ABD'ye Gülen'in yanına gönderdi.
Hizmet Hareketi de yanlışlar yaptı. Özeleştiri yapılmalı.
SEÇĐMLERDE...
Bu arada Sayın Gülen o iddialara da cevap vermiş. Ben oyumu Yalova'da AK Parti adayına
vereceğim dedim. 'Muhalefetle işbirliği yapacaklar, Đstanbul'da Sarıgül'ü destekleyecekler'.
Sayın Cumhurbaşkanı yazılan, Sayın Başbakan'a da okunması arzu edilen mektupta da var.
Kendisinin ve sevenlerinin dün neredeyse, şu yaklaşan seçim sürecinde de aynı yerde
durduğunun bilinmesini istiyor.
Gülerce, 'Cemaat, Mustafa Sarıgül'e destek verecek diyorlar. Herkes bulunduğu mahalde
istediği yere oy verir. Benim oy kullanacağım yer Yalova, AK Parti adayına oy vereceğim.
Mektupda da belirtildiği gibi seçimlerde yine aynı yerde duracağız' dedi.
Devlet içerisinde bir grubun paralel yapı adı altında, belgeleri varsa bunu ortaya koyarsın.
Ama benim aklım bunu almıyor.a
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4963.html
Erişim Tarihi: 06.01.2014

