KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.10.2013–06.10.2013
Soysaraç'a, 'Almanya Federal Cumhuriyeti
Kordonlu Liyakat Nişanı' Verildi
Almanya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Çağlar Soysaraç'a, Türk-Alman ilişkileri çerçevesinde
gösterdiği gayretlerden dolayı, 'Almanya Federal Cumhuriyeti Kordonlu Liyakat Nişanı'
verildi. Çağlar Soysaraç'a, 6 yıllık Almanya'nın Kayseri...
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Almanya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Çağlar Soysaraç'a, Türk-Alman ilişkileri çerçevesinde
gösterdiği gayretlerden dolayı, 'Almanya Federal Cumhuriyeti Kordonlu Liyakat Nişanı'
verildi.
Çağlar Soysaraç'a, 6 yıllık Almanya'nın Kayseri Fahri Konsolosluğu görevinde gösterdiği
üstün gayretler nedeniyle liyakat madalyasının verilmesi nedeniyle Kayseri'deki bir otelde
düzenlenen törene, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi
Odası Başkanı Mustafa Boydak, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Pohl, Mayıs 2007 tarihinden itibaren
Almanya'nın Kayseri Fahri Konsolosluğunu yürüten Çağlar Soysaraç'ın, aradan geçen 6 yıllık
dönemde Türk ve Alman ilişkileri için gösterdiği değerli hizmetlerinden dolayı Almanya
Federal Cumhuriyeti Kordonlu Liyakat Nişanı'na layık görüldüğünü bildirdi. Büyükelçi Pohl,
Soysaraç'ın Türkiye ve Amerika'da iyi bir eğitim aldığını, özgeçmişiyle de Almanya'ya çeşitli
alanlarda bağlı bulunduğunu belirterek, ''Sayın Çağlar Soysaraç, Mayıs 2007 yılından itibaren
de fahri konsolostur. Soysaraç, 2010 yılında Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un 5 günlük
resmi Türkiye ziyaretine katkı vermişti. Soysaraç, Kayseri'de gerçekleştirilen ekonomi
forumunu organize etmiş ve ziyarete katılan heyetin programının planlanmasına katkı
sağlamıştı'' dedi.
Büyükelçi Pohl, konuşmasının ardından Soysaraç'a Almanya Cumhurbaşkanı Gauck adına,
Kordonlu Liyakat Nişanı'nı ve beratını takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3206.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Ortaköylüoğlu: "kayseri Ve Türk Futbolu Đçin
Örnek Bir Karşılaşma Oldu"
Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, dün akşam oynanan Kayseri Erciyesspor,
Kayserispor karşılaşmasının Kayseri ve Türk futbolu için örnek bir karşılaşma olduğunu
söyledi. Dostluk ve centilmenlik içinde geçen bir maç olduğunu...
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Kayserispor Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, dün akşam oynanan Kayseri Erciyesspor,
Kayserispor karşılaşmasının Kayseri ve Türk futbolu için örnek bir karşılaşma olduğunu
söyledi.
Dostluk ve centilmenlik içinde geçen bir maç olduğunu hatırlatan Ortaköylüoğlu, "Kayseri ve
Türk futbolu için örnek alınması gereken bir maçtı. Đki takımın da iyi olduğu bölümler vardı.
Sonunda da iki takım da birer puanla maçtan ayrıldı" dedi.
Ortaköylüoğlu, oynanan karşılaşmaların Kayseri adına gurur verici olduğunu belirterek,
"Büyük şehirlerin bazılarının Süper Lig takımı olmamasına rağmen Kayseri’nin iki Süper Lig
takımı var. Gönül, tribünlerin daha da dolmasını isterdi. Dün ki karşılaşmada taraftarlar
futbolcuları birlikte alkışladı ve centilmenlik içinde geçen bir karşılaşma oldu" ifade etti.
Sakatlıkları bu güne kadar ön plana çıkarmadıklarına dikkat çeken Ortaköylüoğlu, takımın
iskeletini oluşturan oyuncuların sakatlıkla mücadele ettiğini belirterek, “Đyi bir kadromuz var.
Sakat oyuncular da düzelince daha güçlü hale geleceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3207.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Mazlumder'den Yeni Pakete Destek
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
30 Eylül 2013 Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan ve 18 ana başlıktan oluşan
Demokratikleşme paketi bazı eksikler bırakmasına rağmen cumhuriyet tarihindeki...
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Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
30 Eylül 2013 Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan ve 18 ana başlıktan oluşan
Demokratikleşme paketi bazı eksikler bırakmasına rağmen cumhuriyet tarihindeki millet
iradesini dikkate alan önemli pakettir'' dedi.
Taş, yaptığı açıklamada, açıklanan pakette yer alan, kamuda başörtü yasağının kaldırılmasının
(Yargı, asker, polis hariç), ilkokullarda 1933’lerden beri okutulan 'Andımız' uygulamasına son
verilmesinin, özel okullarda ana dilde eğitimin serbest bırakılmasının ve devlet eliyle
değiştirilen köy, belde ve şehir isimlerinin aslına dönebilmesinin yolunun açılmasının,
yıllardır Mazlumder'in de gündeme getirip çözümü için mücadele ettiği konular olduğunu
bildirdi.
Yine pakette açıklanan yüzde 10’luk seçim barajının tartışmaya açılması, yüzde 3’lük oy
oranına sahip partilere hazineden yardım yapılması, partilerin teşkilatlanmasına getirilen
kolaylıklar, oy kullanma hakkı olan her vatandaşa siyasi partilere üye olabilme hakkının
verilmesi ve parti başkanlarına getirilen dönüşümlü başkanlık ve diğer yeniliklerin ise tasvip
ettikleri kayda değer yenilikler olduğunu kaydeden Taş, ''Mazlumder olarak toplum barışını
sağlamaya, temel insan haklarını öne almaya dayanması ve tek tipleştirici, emredici, ceberrut
devlet anlayışını ortadan kaldırmaya yönelik bu paketteki asker, polis ve yargı mensuplarında
başörtü yasağının devam ediyor olmasına, alevi vatandaşların taleplerinin karşılanmasına
yönelik bir düzenleme içermemesine rağmen, pakete yetmez ama evet diyor, hazırlanacak
yeni paketlerin eksikleri tamamlamasını bekliyoruz'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3209.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kayseri’nin Hünerli Elleri Yarışacak
Đl Kültür Turizm Müdürlüğünün desteği ile düzenlenecek Kayseri’de ‘Hünerli Eller Yarışıyor’
yarışması 5 Ekim Cumartesi günü yapılacak.Düzenlenecek yemek yarışması hakkında bilgi
veren Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürü...
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Đl Kültür Turizm Müdürlüğünün desteği ile düzenlenecek Kayseri’de ‘Hünerli Eller Yarışıyor’
yarışması 5 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
Düzenlenecek yemek yarışması hakkında bilgi veren Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürü
Đsmet Taymuş “ Kayseri lezzetlerinin daha geniş ölçekli tanınması ve yeni ürünlere
dönüşebilmesi için çok önemli bir fırsattır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür politikası
gereği yöresel lezzetlerin ortaya çıkarılması, tanınması, gelecek nesillere aktarılması
hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Taymuş “Şehrimizin kültürel değerlerini korumak ve geliştirmek adına bu tarz etkinlikler
düzenlemek büyük önem taşımaktadır. Düzenlenecek olan bu etkinlikle Kayseri mutfağının
bir kez daha gözler önüne sereceğiz. Bu ve buna benzer yarışmalar neticesinde dereceye giren
yemeklerimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli otel ve lokantaların yöresel
mutfaklara dâhil edilmesi Müdürlüğümüzce önerilerek yerli ve yabancı turistlerin bu
lezzetlere buluşmaları sağlanacaktır” dedi
5 Ekim Cumartesi günü yapılacak yarışmaya şimdiden bin 500 yarışmacının başvurduğunu
belirten Taymuş, “Bunların 500’ü kesin olarak katılacaktır” dedi.
Geçtiğimiz yıllara göre kapsamlı ve katılımı genişletecek olan Kayseri’nin Hünerli Elleri
Yarışıyor etkinliğinde, Kayseri Đli yöneticileri, tanınmış aşçılar ve lokanta sahiplerinin yer
alacağı jürinin başkanlığını Sarhap Soysal üstlenecek. Yarışma “ana yemek”, “çikolatalı
tatlılar”, “hamur işleri” olarak 3 kategoride yapılacak. Yarışmada her kategoriden birinciye
2.000 TL, ikinciye 1.000 TL, üçüncüye 500 TL para ödülü verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3211.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Đzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4
kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı kuşcağız köyü
Değirmenderesi mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları...
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4
kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı kuşcağız köyü Değirmenderesi mevkiinde
izinsiz kazı yaptıkları belirlenen A.N., M.Ç., M.C., ve M.G.’nin yakalandığı öğrenildi.
Zanlıların kazıda kullandıkları adet yankeski, 1 adet kazma 3 adet kürek, 1 adet çekiç, 1 adet
balyoz, 1 adet Manila, 1 adet kriko, 1 adet kazma sapı, 1 çift eldiven, 10 metre ipe el
konulduğu bildirildi.
Yetkililer gözaltına alınan 4 kişinin haklarında yapılan soruşturma sonrasında serbest
bırakıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3212.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Babasını Dövdü Gözaltına Alındı
Kayseri’de gübre atma meselesi yüzünden tartıştığı babasını döven bir kişi gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Đmamkulu köyünde meydana gelen olayda
B.E.’nin gübre atma meselesi yüzünden tartıştığı...
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Kayseri’de gübre atma meselesi yüzünden tartıştığı babasını döven bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Đmamkulu köyünde meydana gelen olayda
B.E.’nin gübre atma meselesi yüzünden tartıştığı babası O.E.’nin boğazını sıktığı ve yumruk
vurarak dövdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan B.E.’nin hakkında yapılan soruşturma
sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3213.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Savruk:"bütün Đstanbul Takımları Bizi Örnek
Alsın"
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, dün akşam oynanan Kayseri Erciyesspor ile
Kayserispor karşılaşmasında yaşanan görüntüleri tüm Đstanbul takımlarının örnek alması
gerektiğini söyledi.Karşılaşmanın dostluk ve kardeşlik...
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, dün akşam oynanan Kayseri Erciyesspor ile
Kayserispor karşılaşmasında yaşanan görüntüleri tüm Đstanbul takımlarının örnek alması
gerektiğini söyledi.
Karşılaşmanın dostluk ve kardeşlik içinde geçtiğini ve tamamlandığını belirten Savruk,
"Kayserispor’un gol pozisyonları daha çoktu ama oyunu kazanması gereken ve üç puanı
alması gereken bizdik. Maçta verilmeyen bir penaltımız vardı" diye konuştu.
Đki Süper Lig takımının karşılaşmasına fazla ilgi gösterilmediğini söyleyen Kaan Savruk,
“Taraftarların ilgi göstermemesi büyük bir sıkıntı. Bunu sorunu çözmek gerekir. Ancak
Kayseri derbisinin pazartesi gününe ve geç saatlere konulması da taraftarların az olmasına
neden oldu" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3214.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kaçak Elektriğe Gözaltı
Kayseri’de kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye
göre Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Sakarçiftliği köyünde yapılan çalışmalarda I.D.’nin
evinde kaçak elektrik kullandığının...
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Kayseri’de kaçak elektrik kullandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Sakarçiftliği köyünde yapılan
çalışmalarda I.D.’nin evinde kaçak elektrik kullandığının belirlendiği öğrenildi. Olayla ilgili
olarak gözaltına alınan I.D.’nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3215.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

KTO Ekim Ayı Toplantısı Yapıldı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.Rifat Hisarcıklıoğlu meclis
salonunda yapılan toplantıya Kayseri ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Kayseri
Ticaret Odası üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.
Rifat Hisarcıklıoğlu meclis salonunda yapılan toplantıya Kayseri ticaret Odası Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz ve Kayseri Ticaret Odası üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Bu ay içinde üyelerime yönelik çalışmalar
açısından e-fatura hakkında bilgi almak amacıyla Mehmet Kilci ile bir toplantı yaptık. Efatura ile ilgili ne tür çalışmalar yapabileceğimizi konuştuk. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak
Kayseri dışında düzenlenen fuarlara katılma gayreti gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde
Ankara’da ‘Kadim Kent Kayseri’ fuarına katıldık. Orada Kayseri Ticaret Odası en güzel
yerde temsil edildi. Ayrıca Antalya’da Yöreks fuarına katıldık. Orada yöresel ürünlerin
tanıtıldığı güzel bir fuar oluşturuldu. Kayseri’de de 10. Endüstri ve Makine fuarı vardı. Oraya
da katıldık. Orada kiminle konuşsak ‘bir daha bu fuara katılmayacağız’ dediler. Bir fuar
düzenlenmiş, ne Kayseri Ticaret Odasına, ne Kayseri Sanayi Odasına, nede Kayseri
Büyükşehir Belediyesine haber verilmemiş. Fuardan kimsenin haberi yok. Kayseri ticaret
Odası olarak fuarların düzenlenmesi bakımından müdahil olmamız gerekiyor. Bunun için
gayret göstermeliyiz” diye konuştu.
Bazı şehirlerle kardeş ticaret şehri olmak istediklerini belirten Hiçyılmaz, “Bu ay içinde
yaptığımız faaliyetlerde Kayseri ticaret Odası olarak kardeş ticaret odası olmak istiyoruz. Biz
üyelerimize ticari bakımdan katkı sağlamak amacıyla faydalı olmak istiyoruz. Geçtiğimiz
günlerde Macaristan’dan gelen bir heyet vardı. Onlarla kardeş ticaret anlaşması imzaladık.
Ayrıca Kayseri Ticaret Odası olarak bulunduğumuzu fiziki şartların yeterli olmadığı yönünde
kanaatimiz var. Fiziki şartların oluşması bakımından ileride çalışmalarımız olacak. Birde
bildiğiniz gibi önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramında bayramlaşma
yapmayalım diye kanaate vardık. Kurban Bayramında genelde birçoğunuz şehir dışına
çıkabiliyor. Bu açıdan şimdiden Kurban Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3216.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Melikgazi'nin Bayan Çalışanlarına
Büyükkılıç'tan Brifing
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Hizmet binasında çalışan
bayanların katıldığı belediye çalışmalarını tanıtım gezisinde yatırım alanları ile yatırım
programı hakkında bilgiler verdi.Melikgazi Belediyesinin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Hizmet binasında çalışan
bayanların katıldığı belediye çalışmalarını tanıtım gezisinde yatırım alanları ile yatırım
programı hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi Belediyesinin çalışanları ile adeta büyük bir aile olduğunu belediye yönetiminde
‘ben’ değil ‘biz’ ilkesi çerçevesinde çalışmaların yerine getirildiğini belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç “Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlarda emeği olanların bir çoğu bu yatırımları
bizzat görme imkanı bulamamaktadır. Çünkü hizmet ve yatırımın başlangıcında projelendiren,
ihaleye çıkan ve ihaleyi sonuçlandıran ekip belediye hizmet binasında görev yapmakta ve
çalışma alanlarında yapılanları bizzat görme imkânı bulamamaktadır. Bu neden ile
belediyemizde çalışan bayan personel için tanıtım brifingi düzenledik. Sosyal ve spor tesisler,
kapalı semt pazaryerleri, spor salonları, yeni açılan yollar ile sosyal konutları tek tek gezerek
bilgilendirdik.Özellikle bayanlara yönelik meslek edindirme kurslarını, aerobik salonlarını,
açık alan aletli jimnastik yerlerini, çocuk oyun alanlarını, nikah salonlarını beğenen bayan
çalışanlar, belediye olarak kreş açılması talebinde bulundular'' dedi.
Her vesile ile belediye çalışma alanları, hizmet ve yatırımlar için dernek, mesleki oda,
mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşları gibi topluluklara görsel tanıtım yapıldığını ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin örnek ve referans hizmetlerinde
emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3217.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Melikgazi'de Gürültü Ve Çevre Kirliliğine Geçit
Yok
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirdiği
yatırım ve hizmetler ile çevreci bir belediye olduğunu kanıtladığı gibi çevre doğa dostu
belediye olarak birçok ödül verildiğini bildirdi.Melikgazi’nin...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirdiği
yatırım ve hizmetler ile çevreci bir belediye olduğunu kanıtladığı gibi çevre doğa dostu
belediye olarak birçok ödül verildiğini bildirdi.
Melikgazi’nin her geçen gün planlı geliştiğini ve büyüdüğünü bu neden ile mahalle aralarında
yer alan ruhsatsız ve kaçak yapılara izin vermediklerini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, soğukların gelmesi ile birlikte mahalle aralarında ruhsatsız odun ve kömür satmak
isteyenlerin olduğunu hatta büyük hızar makineleri ile ağaç doğramak istediklerini belirtti.
Görsel kirliliğe, çevre kirlenmesine, halk ve insan sağlığını tehdit eden tüm unsurlar ortadan
kaldırılması için gerekli yasal işlemleri yaptıklarını çünkü insan sağlığına önem verdiklerini
kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Belediye olarak görev alanı içerisinde yer alan ve insan sağlığını tehdit eden her türlü unsur
ve çalışmaları ortadan kaldırmak için her türlü yetki ve yasal dayanağımız mevcuttur. Çünkü
belediye olarak öncelik insan ve halk sağlığıdır. Bu neden ile başta bireyleri direkt
ilgilendiren sağlık koşullarını sağlamak görevimizdir. Bu sebep ile her yıl haşarata karşı

ilaçlama yapıyoruz. Dere yataklarını koruma altına alıyor ve ilaçlıyoruz. Gürültüye karşı
önlemler alıyoruz. Son günlerde soğukların başlaması ile odun satıcısı ve odunları hızar ile
kesmek için kaçak yapıların oluşturulduğu yönünde yoğun şikâyet gelmektedir. Belediye
denetimlerin de tespit edilen kaçak olarak yayılmış baraka türünde odun ve kömür satıcılarına
izin vermiyoruz. Zaten bu esnaflar için büyük bir site yapıldı. Hele büyük hızar ile odun
keserek çevreyi kirletmelerine, gürültülü çalışmalarına kesinlikle izin vermiyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3218.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Bedensel Engelliler, Yaza Veda Pikniğinde
Buluştu
Kayseri Bedensel Engelliler Derneği üyeleri, hafta sonu Sarımsaklı Barajı'nda düzenlenen
'Yaza Veda' pikniğinde bir araya geldi.Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Genel Başkanı
Fatma Oytun, piknikle ilgili yaptığı açıklamada, 29 Eylül...
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Kayseri Bedensel Engelliler Derneği üyeleri, hafta sonu Sarımsaklı Barajı'nda düzenlenen
'Yaza Veda' pikniğinde bir araya geldi.
Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatma Oytun, piknikle ilgili yaptığı
açıklamada, 29 Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle dernek
önünden alınan bedensel engelli dernek üyelerinin Sarımsaklı Barajı'na götürüldüğünü ve
üyelerin burada gönüllerince eğlendiğini bildirdi. Oytun, ''Evinden dışarı çıkamayan, eğlenme
fırsatı olmayan, sosyal ortamlardan uzak kalan engelli vatandaşlarımıza unutamayacakları bir
gün yaşatmak istedik'' dedi.
Piknikle ilgili katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ve DSĐ yetkililerine teşekkür eden
Oytun, engellilerin günlük yaşamlarında daha sosyal olabilmeleri gerektiğini, bunun için
herkesi duyarlı olmaya davet ettiklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3219.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Otobüsçüler, Anlaştığı Bankadan 1 Milyon Tl
Promosyon Alacak
Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası, Đl Kültür Turizm Müdürlüğü konferans salonunda
promosyon dağıtım toplantısı yaptı.Toplantıda konuşan Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ali
Arslan, üyeleri olan otobüs sahiplerinin, Büyükşehir...
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Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası, Đl Kültür Turizm Müdürlüğü konferans salonunda
promosyon dağıtım toplantısı yaptı.
Toplantıda konuşan Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ali Arslan, üyeleri olan otobüs
sahiplerinin, Büyükşehir Belediyesinden aldıkları ödemeleri, anlaşmaya vardıkları TEB
Bankasından alacaklarını söyledi. 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını belirten Başkan Arslan,
''Bu 5 yıllık anlaşma karşılığında 1 Milyon TL promosyon alacağız ve üyelerimize
dağıtacağız’’ dedi.
Toplantıda üyeleri bilgilendirme amaçlı bulunan TEB Bankası Kayseri Şube Müdürü Soner
Tidim’de oda üyesi otobüs sahiplerinin sorularını yanıtladı. Tidim ''5 aydır bu konuda alt yapı
çalışmaları yaptıklarını söylerken, amacımız sizleri memnun etmek’’ dedi. Büyükşehir
Belediyesinden yapılan ödemelerin artık bankalarından ve bütün ATM’lerden yapılabileceğini
söyleyen Şube Müdürü Tidim, ''Belediyeyi bu yükten kurtarırken, sizleri de rahatlatmış
olacağız’’ dedi.
Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ali Arslan, ''Bazı sıkıntılı olan bölgelerde çözüm bulmaya
çalışıyoruz. Yenidoğan Mahallesinde otobüs seferlerinde bir yoğunluk oluşmaktaydı. Oradaki
sefer sayısını 4’ten, 6’ya yükselttik. 23:45’te yapılan Emek - Đnönü seferini iptal ettik.
Toki’nin 8’inci etabına okulların açılması sebebiyle 3 adet ek araç vererek sorunlarımızı
azaltmaya çalışıyoruz’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3220.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Byz Garage'da Otomobil Kazanma Şansı
BYZ Garage AVM'nin beklenen kampanyası, 14 Eylül Cumartesi günü başladı. Kampanya
kapsamında bir kişiye 2013 model otomobil, bir kişiye LED TV, bir kişiye Buzdolabı, bir
kişiye Çamaşır Makinesi, bir kişiye Bulaşık makinesi, bir kişiye...
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BYZ Garage AVM'nin beklenen kampanyası, 14 Eylül Cumartesi günü başladı. Kampanya
kapsamında bir kişiye 2013 model otomobil, bir kişiye LED TV, bir kişiye Buzdolabı, bir
kişiye Çamaşır Makinesi, bir kişiye Bulaşık makinesi, bir kişiye de Fırın hediye edilecek.
Kampanya, 31 Aralık 2013'te sona erecek.
BYZ GARAGE Alışveriş ve Yaşam Merkezinin ‘Daha çok alışveriş, daha çok şans’
sloganıyla duyurduğu kampanyası 14 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da başladı.
Kampanyaya katılmak için BYZ Garage’da bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde tek
seferde 25 TL ve katları tutarında alışveriş yapmak yeterli olacak. Danışma noktasında fatura
veya fişlerini işleten ziyaretçiler kampanyaya katılabilecek.
31 Aralık 2013’te sona erecek olan kampanyanın çekilişi 11 Ocak 2014’te Noter ve Milli
Piyango yetkilisi huzurunda yapılacak. Kazanan talihliler, 15 Ocak 2014 Çarşamba günü
Zaman Gazetesi'nde duyurulacak. Ayrıca çekiliş sonuçları www.byzgarage.com.tr ve
www.facebook.com/Byzgarage adresinde ilan edilecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3221.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

AK Parti'den Rehabilitasyon Merkezi'ne
Ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, il yönetim kurulu üyeleri ve il kadın kolları
üyeleri ile birlikte, 75. Yıl Đstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki öğrencileri
ziyaret etti.Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, il yönetim kurulu üyeleri ve il kadın kolları
üyeleri ile birlikte, 75. Yıl Đstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki öğrencileri
ziyaret etti.Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Çocuklar Günü nedeniyle, rehabilitasyon
merkezinde eğitim gören çocukları ziyaret eden, AK Parti Kayseri Milletvekili ve
beraberindekiler, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz ve Okul Müdürü
Kadriye Yurtsuz tarafından karşılandı.Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail
Tamer, Dünya Çocuklar Günü'nü, Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlandığını fakat meclisin
açılacak olması ve yoğun çalışma temposu nedeniyle Kayseri'de olamayacaklarından bu
günden kutlamayı uygun gördüklerini belirterek şunları söyledi:"Bu vesile ile burada eğitim
gören çocukların Dünya Çocuklar Günü'nü kutluyorum. Dünya Çocuklar Günü ilk defa 1924
yılında bir çocuk konseyi kurulması ile başlamış. 1945 yılında Birlemiş Milletler tarafından
bu konseyin adı UNĐCEF olarak değiştirilmiş. Hala bu gün Dünya'da pek çok çocuğa yardım
eden, çocukların aşılarından tutun da bir çok sıkıntıları ile ilgilenen Birleşmiş Milletlere bağlı
kurum. 1954 yılında da, Dünya da 40 ülkenin toplanması ile Ekim ayının ilk Pazartesi
gününü, Dünya Çocuklar Günü olarak ilan etmişler o günden itibaren Dünya Çocuklar Günü
kutlanıyor. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Her ülkede olduğu gibi bizlerde bu çocukların
sorumluluklarını üzerimizde taşıyoruz. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren eğitimleri ile
yakından ilgilenip, geliştirerek ülkemizin geleceğini onlara teslim etmek istiyoruz. Dünya'da
ilk defa Mustafa Kemal Atatürk, bir bayram hediye etmiştir. Bu çok anlamlıdır. Çocuklar her
şeyin en güzeline layıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesine
getirebilecek, yarınlarımızı emanet edebileceğimiz kişiler olarak görüyoruz."Aile ve Sosyal
Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"75. Yıl Đstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, normalde 50 çocuğa hizmet
vermek için inşa edilmiş yatılı bir kuruluş, Şu anda 32 çocuğumuz burada yatılı olarak hizmet
alıyor. Bunun yanında aile yanında kalan fakat burada eğitim alan 43 çocuğumuz var. Aynı
zamanda kreş hizmetleri de sunuluyor. Yarından itibaren yeni bir hizmet adımı daha atacağız.
Çocukların ev ortamında yaşamalarını sağlamak amacı ile 2 tane ev kiraladık. 6 şar kişilik
grup halinde orada yaşayacaklar ve daha çabuk sosyalleşmeleri açısından bunu önemli
olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından milletvekili ve
beraberindekiler, sınıfları tek tek dolaşarak eğitim gören öğrencilerin Dünya Çocuklar
Günü'nü kutlayıp çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3222.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kocasinan Asfalt Üretimini Artırıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, her geçen gün gelişen ve genişleyen belediye
sınırlarında hizmet kalitesini artırmak için birimlerde kapasite artırdıklarını söyledi.Başkan
Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi olarak 2013 yılı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, her geçen gün gelişen ve genişleyen belediye
sınırlarında hizmet kalitesini artırmak için birimlerde kapasite artırdıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi olarak 2013 yılı içinde 220 bin ton asfalt üretip
yol kaplamayı planladıklarını, 2014 yılında sınırların genişlemesiyle birlikte kapasiteyi 300
bin tona çıkaracaklarının altını çizerek,” Büyüyen, gelişen ve genişleyen coğrafyamıza paralel
olarak yaptığımız her hizmetin kapasitesini artırıyoruz. Kaliteli ve güvenli ulaşım sağlamak
amacıyla asfalt yatırımına ve üretimine özel önem veriyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Fen Đşleri Müdürlüğü vasıtasıyla kullanılan asfalt miktarını da her geçen
gün artırdıklarına dikkat çekerek,"Kocasinan Belediyesi sınırları içinde imar hareketinin ciddi
miktar ve oranda artması, yeni yapılan konutlarla birlikte yeni yerleşim alanlarının
tamamlanması nedeniyle kullandığımız asfaltın miktarı sürekli artıyor. Biz de bu artışa paralel
olarak asfalt kapasitemizi artırıyoruz. Đstediğimiz miktarda asfalt üretme ve kısa zamanda
daha fazla asfalt kaplama imkanımız var. Yaptırdığımız 500 tonluk ısıtmalı asfalt tankı ve
aldığımız günlük asfalt hammaddesi taşıyan büyük tırla gerekli donanımlarını sağladık”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3223.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan: Resmi Đlanlar
Verilsin
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl Başkanı Mustafa Ayan, Basın Đlan Kurumu tarafından yerel
gazetelere verilen cezalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi
olarak gazetelerimizin mağdur edilmemesini ve resmi ilan almayı...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl Başkanı Mustafa Ayan, Basın Đlan Kurumu tarafından yerel
gazetelere verilen cezalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi
olarak gazetelerimizin mağdur edilmemesini ve resmi ilan almayı hak eden gazetelere resmi
ilanlarının bir an önce verilmesini arzu ediyoruz” dedi.
Parti binasında basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl Başkanı Mustafa
Ayan, “Kayseri’de yerel gazetelerde çalışan arkadaşlarımız açlığa itildi. Basın Đlan Kurumu
adete bir gazeteye destek verircesine sesimiz olan basının cezalandırılması ile ilgili bir durum
ile karşı karşıyayız. Basın Đlan kurumunun bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak gazetelerimizin mağdur edilmemesini ve resmi ilan almayı
hak eden gazetelere resmi ilanlarının bir an önce verilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.
Basın sektöründe birçok çalışanın olduğunu belirten Ayan, “Basın Đlan Kurumu verdiği ilanlar
ile bir gazeteyi zengin, diğer gazeteleri mağdur etmemelidir. Gerçekten çok vahim hatalar
yapılmakta. Resmi ilanın en az 2 gazetede yayınlanması gerekiyor. Basın Đlan Kurumunun bu
yayınları tek bir gazetede yayınlaması ihalenin iptalini gerektirir. Basın Đlan Kurumu biran

önce sizlerin taleplerini görmelidir. Bu durumun hemen düzeltilmesini istiyoruz. Sonuçta 17
gazetede onlarca çalışan var. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan sizlerin
arkanızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da gazete alarak destek
almalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3224.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Oran Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı
Yapıldı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı Kayseri’de
yapıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Vali Orhan Düzgün, “52 işletme ve 17 kar amacı
gütmeyen kurum olmak üzere toplam 69 proje sahibinin büyük...
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı Kayseri’de
yapıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Vali Orhan Düzgün, “52 işletme ve 17 kar amacı
gütmeyen kurum olmak üzere toplam 69 proje sahibinin büyük bir bölümü ile destek
sözleşmeleri imzalanmış ve ihale süreçleri başlamıştır” dedi.
Bir otelde düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Yozgat Valisi Abdulkadir
Yazıcı, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mustafa Palancıoğlu, Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın ve Kayseri Ticaret
Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, “Ajansımız tarafından yaklaşık 2 yıldır sürdürülen yoğun çalışmalar
sonucunda bölgedeki kamu ve özel kurumlar, üniversiteler, odalar ve borsalar başta olmak
üzere kamuoyunun görüşünü alarak hazırlanan Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan
TR72 bölgesi bölge plan taslağı, Ajans Yönetim Kurulu onayı alınarak 1 Temmuz 2013
tarihinde onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Bölge planı ile bölgemizin
önümüzdeki 10 yıl boyunca bölgesel kalkınma sürecinde izleyeceği ana yol haritası
belirlenmiş olacaktır. Söz konusu Bölge Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından tüm
Bakanlıkların görüşüne açılmış olup gelen görüşler ve Kalkınma Bakanlığı ve ajansımız
tarafından değerlendirilerek TR72 bölge planında gerekli değişiklikler yapılacaktır” dedi.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazananların olduğunu belirten
Düzgün, “52 işletme ve 17 kar amacı gütmeyen kurum olmak üzere toplam 69 proje sahibinin
büyük bir bölümü ile destek sözleşmeleri imzalanmış ve ihale süreçleri başlamıştır. Bu
projeler kapsamındaki yatırımların 2014 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programları kapsamında ise çalışmalar devam
etmekte olup yeni mali destek programlarının önümüzdeki Kasım ayı içerisinde kamuoyu ile
paylaşılması planlanmaktadır. Toplamda 30 milyon TL’ye yakın bir kaynağın kar amacı
güden ve kar amacı gütmeyen kurumların projelerine destek olarak aktarılmasının planlandığı

programlarla geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bölge kalkınması
açısından belirlenen öncelikler doğrultusunda hazırlanmış KOBĐ projelerine ve kamu
projelerine kaynak sağlanması öngörülmektedir” şeklinde konuştu.
Orta Anadolu Kalkınma ajansına personel alım sürecinin devam ettiğini söyleyen Düzgün,
“Bu kapsamda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki ajans ofislerinde istihdam edilmek üzere
12 uzman personel ile 2 destek personeli olmak üzere toplam 14 personel alımı yapılacaktır.
Bu kapsamda ajansa 231 aday başvuru yapmış ve ajans değerlendirmesi neticesinde 56 aday
mülakat sınavına davet edilmiştir. Personel alımı mülakat sınavı 02 - 04 Ekim tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir. Mülakata katılacak tüm adaylara başarılar dilerim” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3225.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Ata Sporu Cirit Sultansazlığı'nda Yaşıyor
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, Đlçe Tarım Müdürü
Murat Hodulu'yu makamında ziyaret etti. Kılınç, ilçe Tarım Müdürü Murat Hodulu'yu ''Ata
Sporu Cirit Sultan Sazlığında Yaşıyor Projesi''...
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Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, Đlçe Tarım Müdürü
Murat Hodulu'yu makamında ziyaret etti. Kılınç, ilçe Tarım Müdürü Murat Hodulu'yu ''Ata
Sporu Cirit Sultan Sazlığında Yaşıyor Projesi'' hakkında bilgilendirdi.
Ziyarette konuşan Đlçe Tarım Müdürü Murat Hodul, ''Bu proje bölgemizin tanıtımında,
gençlerimizin özellikle bayanların ve gençlerin sosyal aktivitelere katılımı açısından hem de
unutulmaya yüz tutmuş ata sporumuzun tekrar canlanması açısından önemli. Onun için Atlı
Spor Kulübümüzün faaliyetlerinde projenin en güzel şekilde yürümesinde ve ata sporumuzun
tekrar canlanması için Đlçe Tarım olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. At için
TĐGEM'e müracaat ettik. Đnşallah en kısa zamanda kulübümüzün Arap atı olarak bilinen cirit
atlarına kavuşmasına vesile oluruz'' dedi.
Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç ise, ''Đlçe Tarım Müdürüne desteklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Kulübümüzün yaptığı faaliyetlere başından beri destek veren Đlçe
Kaymakamımız sayın Enver Ünlü beye, Belediye Başkanımız sayın Recep Özkan'a ve diğer
ilgililere çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3226.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Kayserigaz Almanya Büyükelçisini Ağırladı
2011 yılından bu yana Almanya’nın Ankara büyükelçisi olarak görev yapan Eberhard Pohl,
Kayserigaz’ı ziyaret etti.Alman Enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz, 10. Yılını
kutladığı bu günlerde misafirlerini ağırlamaya devam...
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2011 yılından bu yana Almanya’nın Ankara büyükelçisi olarak görev yapan Eberhard Pohl,
Kayserigaz’ı ziyaret etti.
Alman Enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz, 10. Yılını kutladığı bu günlerde
misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. EWE Turkey Holding CFO’su Frank Quante’nin ve
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın ev sahipliğinde Almanya Büyükelçisi
Eberhard Pohl, Kayserigaz’da ağırlandı.
Büyükelçiye EWE Türkiye ve Kayserigaz hakkında sunum yapıldı. Ayrıca Kayserigaz
SCADA Merkezi Büyükelçi Pohl’e gezdirilerek kendisine SCADA Merkezi hakkında bilgi
verildi.
EWE Holding CFO’su Frank Quante ve Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora
tarafından Almanya Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl’e el yapımı tavla hediye edildi.
Ziyarette, Kayserigaz’ın başarılarla taçlandırdığı 10 yılın gelecek yıllarda da başarılarla
devam etmesi temennisinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3227.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Üniversiteliler Talas'a Hayran Kaldı
Kayseri'de eğitim gören Küresel Öğrenci Kulüpleri Birliği (KÖKBĐR) üyesi 130 üniversiteli
genç, tarihi dokusu ve kültürel varlıklarıyla bilinen Talas'ı gezdi.Talas Belediyesi Gençlik
Meclisi tarafından düzenlenen gezi, restorasyon projesiyle...
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Kayseri'de eğitim gören Küresel Öğrenci Kulüpleri Birliği (KÖKBĐR) üyesi 130 üniversiteli
genç, tarihi dokusu ve kültürel varlıklarıyla bilinen Talas'ı gezdi.
Talas Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen gezi, restorasyon projesiyle ayağa
kaldırılmaya başlanılan tarihi konakların yoğun olduğu Ali Saip Paşa Caddesinde başladı.
Sırasıyla Yaman Dede Konağı, Yaman Dede Camii, Ali Dağı Sarnıçlı Yeraltı Şehri gibi
önemli restorasyon projelerini inceledi. Öğrenciler son olarak Anayurt meydanındaki
Selçuklu Kültür ve Sanat Evi'nde yorgunluk çayıyla dinlendi.
Gezi hakkında bilgiler veren Talas Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Dünya Zengin,
Talas'ın etrafındaki üniversiteler nedeniyle yoğun bir öğrenci barındırdığını belirterek, ilçenin
tarihi ve kültürel mirasını üniversiteli gençlere anlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
KÖKBĐR Kulübü Başkanı Aytaç Durmaz da, Talas'ın tarihi doku zenginliğini Kayseri'ye
gelerek üniversite eğitimi alan gençlerle paylaşmak istediklerini söyledi. Durmaz, Talas'ın
Kayseri'de tarihi zenginliği ve bunu gün yüzüne çıkarma bakımından en önemli bir ilçe
olduğunu ifade ederken, bu tür gezilerle şehre yeni gelen öğrencilerin adaptasyon ve şehri
tanımalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, bu gezilerin amacının öğrencilerin ev ve üniversite
arasında başka yaşam alanlarının da bulunduğunu göstermek olduğunu söyledi. Tarihi
dokusuyla ve kültürel zenginlikleriyle turizm kenti haline getirdikleri Talas'ın bu mirasını
gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak istediklerini belirten Başkan Yıldırım, " 3 yıldır
çeşitli kültürel etkinliklerle şehrimizde bulundurduğunuz değerleri gençlerimizle
paylaşıyoruz. Geçmişten devraldığımız tarihi ve kültürel mirası restorasyon çalışmalarımızla
yenileyerek gelecek nesillerimize hem iyi anlatmak hem de aktarmak amacını taşıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3229.html
Erişim Tarihi: 02.10.2013

Müsiad'dan 'paket'e Destek
Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Başbakan Erdoğan’ın kamuoyu ile paylaştığı Demokratikleşme Paketi'ni
desteklediklerini bildirdi.Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, ''MÜSĐAD...
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Müstakil Sanayici ve Đşadamları Derneği (MÜSĐAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Başbakan Erdoğan’ın kamuoyu ile paylaştığı Demokratikleşme Paketi'ni
desteklediklerini bildirdi.
Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, ''MÜSĐAD olarak her platformda demokratikleşmeye
önem verdiğimizi ve daha özgürlükçü bir demokrasiye ihtiyacımız olduğunu vurguladık. Đş
dünyası olarak ekonomideki hedeflerimize ulaşırken de demokratikleşme sürecinde atılacak
her türlü adımın faydalarını göreceğimize inanıyoruz. Ülkemize yıllardır sorun teşkil eden

konularda Hükümetimizin yaptığı çalışmaları demokratikleşme yolunda atılan bir adım olarak
görüyor ve takdir ediyoruz. Özgürlüklerin teminat altına alınması, ülkemize yeni ufuklar
açacak ve üst seviyelere taşıyacaktır. Süreç içerisinde de insanların demokrasiye olan bağlılığı
artacaktır. Bu aşamada bize düşen sadece ekonomik kalkınma açısından değerlendirme
yapmak değil, bütüncül bir gelişmenin yolunu açacak, Türkiye'yi prangalarından kurtaracak
demokratik adımın arkasında durmaktır'' dedi.
MÜSĐAD olarak, Demokratikleşme Paketi’nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni
eden Çolakbayraktar, ''Türkiye'yi, her vatandaşının eşit ve özgür bireyler olarak huzur içinde
yaşadığı, din, dil, ırk, siyasal görüş, yaşam biçimi ayrımı yapılmayan, huzur içinde bir ülke
olma yolunda ilerleten her adımın arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3230.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Selçuklu Müzesi Đhale Đçin Gün Sayıyor
Gevher Nesibe Medresesi'nin Selçuklu Müzesi haline getirilmesi için Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ihaleye çıkıyor. Đhale 7 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki Selçuklu Müzesi ile Türkiye'de bir...
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Gevher Nesibe Medresesi'nin Selçuklu Müzesi haline getirilmesi için Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ihaleye çıkıyor. Đhale 7 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki Selçuklu Müzesi ile Türkiye'de bir ilke imza atılacağını söyledi.
Anadolu Selçuklu hükümdarlarından Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kardeşi Gevher
Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine 1206 yılında yapımına başlanan Gevher Nesibe Medresesi
Anadolu'nun ve Dünyanın ilk Tıp Fakültesi konumunda bulunuyor. Selçuklu medeniyetinin
Türkiye'deki en önemli eserlerinden birisi olan Gevher Nesibe Medresesi'nin Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Müzesi haline getirilmesi için önümüzdeki hafta
ihale yapılacak. 7 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan ihale ile çalışmalarına başlanacak
müzenin bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.
Gevher Nesibe Medresesi'nin bir kısmı Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön plana
çıkaran bir müze, diğer kısmı ise şifahiye özelliğini taşıyan tıp müzesi olarak düzenlenecek.
Selçuklu Uygarlığı ile ilgili olan kısımda; 'Selçuklu Kenti', 'mimarisi', 'sanatı', 'bilimi', 'giysisi'
gibi unsurlar ile 'Kayseri'de Selçuklular', 'Anadolu'da Selçuklular' gibi kısımlar yer alacak.
Şifahiye ile ilgili kısımda ise; 'hastalıklar', 'tedavi yöntemleri ve aletleri', 'bilginler', 'ecza', 'su
ve sağlık', 'müzik ile tedavi', 'renk ile tedavi' gibi kısımlar bulunacak. Müze içerisinde
sergilenecek Selçuklu Etnografik eserlerinin yanı sıra, etkileşimli ve teknolojik görsellik
içeren alanlar yer alacak. Böylece ziyaretçilerin; dinleyerek, deneyerek, uygulayarak ve
teknolojik aletleri kullanarak bilgilenmeleri sağlanacak. Ayrıca çocukların müzeyi ve
Selçuklu'yu sevmesi için de faaliyet alanları oluşturulacak. Yine müze eyvan ve avluları ile
bina dış kısımlarında çeşitli konser ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar bulunacak.

"TÜRKĐYE'DE BĐR ĐLK OLACAK"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Selçuklu Müzesi ile Türkiye'de bir ilke imza
atacaklarını ifade ederek, "Ülkemizde her yönüyle Selçuklu eserlerinin yer aldığı kapsamlı bir
müze yok. Selçuklular, Türklerin Anadolu'ya girişi ile başlayan ve devam eden önemli bir
medeniyet. Yüzyıllar içinde önemli eserler bırakmışlar. Çok değişik medeniyetlerle ilgili
çalışmalar olmasına rağmen Selçuklu ile ilgili derli toplu bilgi alabileceğimiz, elde bulunan
malzemelerin sergilendiği, bulunmayanların da dijital ortamda yansıtılabildiği bir müze yok.
Biz şimdi bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3231.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Kocasinan'dan Kocasinan'a 2.4 Km Yaya Yolu
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan
konutların önüne 2,4 km uzunluğunda yaya yolu yaptıklarını ve asfalt kaplamasını da
tamamladıklarını söyledi.Kocasinan Bölgesi'nde yeni konut ve inşaat...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan
konutların önüne 2,4 km uzunluğunda yaya yolu yaptıklarını ve asfalt kaplamasını da
tamamladıklarını söyledi.
Kocasinan Bölgesi'nde yeni konut ve inşaat alanlarının çok hızlı biçimde ilerlediğini
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,"Doğalgaz, elektrik, aydınlatma, telefon, su ve kanalizasyon
gibi alt yapıları tamamlanan yolların yaya yolunu ve bordürlerini yapıyoruz. Kocasinan
Mahallesi'nde yeni yerleşim birimlerinde tamamlanan konutların önüne yaklaşık 5 km yaya
yolu yaptık" dedi.
Yolun altyapısı tamamlandıktan sonra malzeme serimi yaptıklarını belirten Başkan Bekir
Yıldız," Kocasinan Mahallesi'nde 4 bin 800 metrekare kilitli parke taşı ve 7 bin 200 metre
bordür döşedik. Bu çalışmalar için yaklaşık 250 bin lira harcama yaptık. Hayırlı uğurlu olsun,
vatandaşlarımız güle güle kullansın” dilekleriyle sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3232.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

378 Tıp Fakültesi Öğrencisi Önlüklerini Giydi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1. dönem öğrencileri için
önlük giydirme töreni düzenlendi.Sabancı Kültür Sitesi’nde yapılan törene, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Đl...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1. dönem öğrencileri için
önlük giydirme töreni düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesi’nde yapılan törene, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof.
Dr. Muhammet Güven, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende açılış
konuşması yapan Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Güven,
“Gerçekten bugün öğrencilerimiz için önemli bir gün. Tıp Fakültesini kazanan
öğrencilerimizin artık çok iyi çalışması gerekecek. Üniversitemizin ülke sıralamasında 6.
sırada olduğunu görüyoruz. Gerçekten büyük bir aileyiz. Bugüne kadar 5 bin 24 öğrenci
mezun ederek, bu ülkenin hizmetine sunmuşuz. Bu açıdan ben öğrencilerimize başarılar
diliyorum” diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, “Bugün genç
meslektaşlarımızın ilk törenlerini yapıyoruz. Ben bugünün herkese hayırlı olmasını diliyorum.
Burayı kazanan öğrenciler çok çalıştılar. Türkiye’de Tıp Fakültesini kazanmak çok zordur. Bu
açıdan ben öğrencilerimizin ailelerini tebrik etmek istiyorum. Bu başarıda ailelerin çok büyük
emekleri var. Hekimlik mesleği gerçekten çok önemli. Bu açıdan hekim olacak öğrencilerimiz
mesleklerinin kıymetini çok iyi bilsinler” diye konuştu.
Tıp Fakültesinde büyük gelişmelerin yaşandığını belirten Keleştemur, “Son yılarda temel
bilimler bakımından çok iyi yerlere geldik. Buna paralel olarak eğitim kalitemizin de
yükseldiğini söyleyebilirim. Öğrenci arkadaşlarım derslerine çok iyi çalışıp, zamanlarını çok
iyi değerlendirsinler. Bilimsel projelere katılmaya başlayın” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından, 278 1. dönem öğrencisine önlükleri giydirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3233.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Halk Ozanlarına Vali Düzgün Ve Başkan
Özhaseki Destek Verdi
Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın, bu yıl ilk defa düzenlenecek
olan Uluslar Arası Halk Aşıkları Şöleni’ne Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki dışında destek alamadıklarını...
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Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın, bu yıl ilk defa düzenlenecek
olan Uluslar Arası Halk Aşıkları Şöleni’ne Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki dışında destek alamadıklarını söyledi.Kayseri Halk
Ozanları Derneği Başkanı Turgut Aydın, yurt içinden 21 ilden ve yurt dışından 6 ülkeden
gelecek olan toplam 90 kişinin katılımıyla Kayseri’de Uluslar Arası Halk Aşıkları Şöleni
düzenleneceğini duyurdu.Halk Aşıklarının Cuma günü Kayseri’de bulunacağını ve ilk törenin
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleneceğini söyleyen Turgut Aydın, “Cuma, Cumartesi ve
Pazar günleri Đl Kültür Müdürlüğü’nde akşam 21:00’a kadar programımız olacak” dedi.Turgut
Aydın, yurt içinden 21 ilden ve yurt dışından da 6 ülkeden toplam 90 halk aşığının katılacağı
ve ilk kez düzenlenen şölene iş aleminden bekledikleri desteği alamadıklarını söyleyerek, “Bu
şölenin düzenlenmesinde bize desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Orhan Düzgün ve bize
sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Cuma gününden itibaren başlayacak olan şölenimize tüm halkımızı davet
ediyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3234.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Şehit Aileleri Paketten Tedirgin
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehir Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, Başbakan
tarafından açıklanan demokratikleşme paketinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın
milletvekili seçilmesinin önünün açıldığı düşüncesinin...
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehir Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, Başbakan
tarafından açıklanan demokratikleşme paketinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın
milletvekili seçilmesinin önünün açıldığı düşüncesinin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.
Yavuz, “Terör sadece günümüz olayı değil, 200 yıldan beri Türkiye’de varlığını sürdürüyor”
diyerek Osmanlı zamanından beri yaşanan terör olaylarından ders alınması gerektiğinin altını
çizdi.
Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan terörün hem içten hem de dıştan destekçilerinin bulunduğunu
söyleyen Yavuz, “Terörle mücadele şarttır. Topyekun mücadele gerekir. Eğitim, Ekonomi,
psikolojik harekat, istihbarat, hukuk, medya, diplomasi ve silah ile olur. Terörle mücadele
edilmesi gerekirken, biz her zaman dış güçler ve terörün çıkar çevreleri tarafından terörle
mücadele yerine, müzakereye anlaşmaya ve masaya oturmaya itildik” diye konuştu.
“Sayın Başbakanımız bir demokratikleşme paketi açıkladı” diyen Yavuz, “Bu
demokratikleşme paketi içindeki bazı maddeler milletimizin bir bölümünün tepkisini çekerek
akıllara terörün istediği doğrultuda açıklama yapıldığını getirmektedir. Oy verebilen herkese
siyasi partiye üye olabilme hakkı getiriliyor. Burada terör suçundan ceza alanlara da siyasi
partilere üye olabilme hakkı veriliyor. 40 bin kişinin katilinin de bir siyasi partiye üye
olabilmesinin önü açılıyor. Đlk seçimlerde de bir partiden milletvekili olursa ve seçilirse daha
önceki yıllarda da terör suçundan yargılanırken, ceza evinde yatmakta iken milletvekili seçilip
yüce meclisimizi kirletmiştir. Bu demokratikleşme paketi ile Đmralı canisinin önü açılıp
milletvekili seçilmesini sağlayıp, serbest kalmasının sağlanacağı düşüncesi bizi tedirgin
ediyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3235.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Kuruköprü Ve Çatakdere Yoluna Asfalt
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ekipleri, Malatya yolunu Kuruköprü
ve Çatakdere mahallelerine bağlayan yolun asfaltını yeniledi.1660 ton sıcak asfaltın
kullanıldığı ve 1 kilometre uzunluğundaki yoldaki çalışmalarla...
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ekipleri, Malatya yolunu Kuruköprü
ve Çatakdere mahallelerine bağlayan yolun asfaltını yeniledi.
1660 ton sıcak asfaltın kullanıldığı ve 1 kilometre uzunluğundaki yoldaki çalışmalarla ilgili
bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Kuruköprü ve Çatakdere mahallelerini
birbirine bağlayan ana hatta çalıştıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, 15 metre genişliğindeki
yolda yapılan çalışmalarla bu iki mahallenin adeta ilçe bağlantı yolu görünümüne
kavuştuğunu kaydetti. Yapılan sıcak asfaltın kalitesinden bahseden Başkan Yıldırım, "Bu yıl
asfalt konusunda çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Yeni asfalt üretim tesisimizle bütün
mahallelerimizin asfalt ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Başkan Yıldırım, "Malatya yolundan Kuruköprü mahallemizin girişindeki bölümde yer yer
çukur ve patlamalar vardı. Yine tarihi su kemeri yanından Çatakdere mahallemizi çıkan yolda
da durum farksız değildi. Yaklaşık 1 kilometrelik uzunluğundaki çalışmalarla yol yenilerek
modern ve kaliteli ulaşım imkanına kavuştu. Mahallelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Başkan Yıldırım, Kuruköprü mahallesine ana giriş olan yoldaki sıcak asfalt çalışmalarının
yanı sıra ara yollarda ise satih kaplama ve kilitli parke yapılarak mahallenin modern yollara
kavuştuğunu ifade etti. Başkan Yıldırım, Talas genelinde her yerde sıcak asfalt çalışmalarının
devam ettiğini dile getirerek, Kuruköprü'nün tamamında yol yapımının gerçekleştiğini,
ekiplerin durmaksızın çalışıp vatandaşa kaliteli yollar yaptığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3236.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç:
Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, özellikle şehir merkezinin Kayseri’nin tanıtım ve imajı için önem arz ettiğini bu
nedenle çarşı içi ve alt yapısını tamamlamış mahallelerde...

02 Ekim 2013 Çarşamba 10:40

Kayseri ilinin bir bölge şehri olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, özellikle şehir merkezinin Kayseri’nin tanıtım ve imajı için önem arz ettiğini bu
nedenle çarşı içi ve alt yapısını tamamlamış mahallelerde yolların stonmastik asfaltlı
yapıldığını bildirdi.Kılıçaslan Mahallesinde daha önce Kızılırmak, Farabi ve Yahya Kemal
Caddelerinde stonmastik asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç "Đmaj ve Bölge şehir Kayseri ilimizin şehir merkezinde yer alan ve alt
yapısı tamamen bitirilmiş bulunan mahallerde pürüzsüz yollar oluşturuyoruz. Kılıçaslan
Mahallesinde Müderris, Molla, Ali Cafer, Açı, Zafiye, Sefalı ve Mümin sokaklara stonmastik
asfalt döşedik. Kayseri kışının uzun olması sebebi ile asfaltlama çalışmasını 2 vardiya usulü
ile yapıyoruz. 2013 yılı planlamasının gerçekleştirilmesi için şu anda özel sektöre asfalt
çalışması yaptırıyoruz. Kılıçaslan mahallesinde pürüzsüz stonmastikli asfalt çalışmasını kısa
sürede tamamladık. Toplam 5.000 ton asfalt kullanıldı. Yol çizgileri ile trafik akışında güvenli
şeritler oluşturuldu“ dedi.Melikgazi Belediyesi olarak dengeli ve eşit hizmet anlayışı ve “HER
YER MELĐKGAZĐ” ilkesi ile Đlçe sınırları içerisinde özellikle ilçeye yeni bağlanan yerleşim
bölgelerinde hizmet farklılığını ortadan kaldırdıklarını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 7 gün 24 saat belediye hizmeti sunduklarını sözlerine
ekledi.Başkan Büyükkılıç,Kılıçaslan mahallesindeki asfalt çalışmaları esnasında çevre esnaf
ve vatandaşlarla yapılan hizmetler hakkında sohbet ederek,çocuklara futbol topu hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3237.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Feyzullah Keskin: Başbakan tarafından
açıklanan paket sonrasında yapılan yorumlara
üzüldüklerini söyledi.
Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Feyzullah Keskin, Başbakan tarafından
açıklanan paket sonrasında yapılan yorumlara üzüldüklerini söyledi.Keskin, “Olaya iki ayrı
açıdan bakabiliriz” diyerek, “Alevi kurumlarının...
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Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Feyzullah Keskin, Başbakan tarafından
açıklanan paket sonrasında yapılan yorumlara üzüldüklerini söyledi. Keskin, “Olaya iki ayrı
açıdan bakabiliriz” diyerek, “Alevi kurumlarının bir çoğunda böyle bir beklenti yoktu zaten.
Paket Alevilerin beklentilerini de karşılamıyor. Ama bu ülkede yaşayan milyonlarca Alevinin
bu haklı taleplerini kimse engelleyemeyecek ve inandığı doğrular için hiçbir zulümden,
haksızlıktan korkmayan Aleviler haklarını da alacaklardır” ifadesinde bulundu.
Beklenti içinde olan Alevilerin büyük hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Keskin, “Öyle bir
kamuoyu oluşturuldu ki, bu kesim bütün iyi niyet duyguları ile büyük bir beklenti içinde oldu.
Beklenti büyük olunca hayal kırıklığı da büyük oluyor.
Paket açıklandıktan sonra yapılan yorumlara üzüldük. Alevilerin isteklerinin pakette
olmamasının nedeninin Alevi kurumlarının istekler konusunda birlik sağlayamadıkları ifade
ediliyor. Bu tamamen gerçek dışıdır. Bütün Alevi kurumları Alevi çalıştaylarında istekler
konusunda hem fikir olmuşlardır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3238.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

“BÜNYAN'A HĐZMETE TALĐBĐM”
BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKAN ADAY ADAYI ĐŞADAMI ADĐL ÖZDEN
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Cengiz Taştan: Sayın Özden bir işadamı olarak Kayseri’de önemli projelere imza attığınızı
biliyoruz. Đktidar Partisi olan AK Partiden Bünyan Đlçesi Belediye Başkan aday, adayısınız.
Peki Neden Bünyan’dan aday, adayı oldunuz? Bünyan Đlçesi ile bağınız nedir?
Adil ÖZDEN: Aslen Bünyanlı olmam ve Bünyan’daki yakın akrabalarımla sıkı bağlarımız
neticesinde ve çocukluk yıllarımın Bünyan’da geçmesi sebebiyle, atalarımın ve akrabalarımın
isteğiyle Đlçemize hizmet amacıyla AK Partiden Belediye Başkan aday, adayı oldum. Partim
aday gösterirse, Bünyanlı hemşerilerim bana hizmet etmem için teveccüh gösterip görev
verirse sevdalısı olduğum Bünyan’a çocukluğumdan beri hayal ettiğim önemli projeleri
hayata geçirmek istiyorum. Bir yıl süresince hazırladığım Bünyan Merkez, köy, belde
mahalleleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirmek istediğim projelerimin adını da “MĐNĐ
MASTER” projesi koyduğum bu çalışmalarımı Büyükşehir Belediyemizle paylaşarak hayata
geçirmeyi planlıyorum. Partim tarafından Bünyan Đlçesi adayı olarak bana görev verilirse
projelerimi tüm Bünyanlı hemşerilerime sunacağım. C.Taştan: Dünyaca ünlü halısı ile meşhur
olan Bünyan Đlçemiz son yıllarda bu özelliğini kaybetti. Yani Bünyan Sosyal açıdan
ekonomik yönden Turizm ve Kültürel açıdan neden önemli gelişmeler sağlayamadı?Adil
ÖZDEN: Dünya’daki teknolojinin baş döndürücü değişimi bazı meslek gruplarında olduğu
gibi el dokuması halıcılığına da olumsuz etkisi olmuştur. Kendini yenileyemeyen sektörler
ekonomik olarak sıkıntıya düşmüştür. Bünyan halısı ile ilgili yurt dışında yaşadığım bir anımı
anlatmak istiyorum. Fransa’nın bir kentinde büyük bir halı mağazasını gezerken Bünyan
halısını gördüm. Mağaza yetkilisine Bünyan halısını sordum. Bana halı ile ilgili övgüler
yağdırdı. Daha sonra çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bu halı mağaza içerisindeki en iyi
halılardandır. Ama satış sonrası hizmet alamadıklarını hatalı veya kaza eseri hasar gören
halıları üretildiği yere geri gönderip halının değişimi veya tamiri için muhatap
bulamadıklarından yakındı. Bu yüzden fazla miktarda satış yapamadıklarını söyledi. Bu
Fransız satıcının anlattıkları Dünyaca ünlü bu değerimizin bitme noktasına geldiğini
göstermektedir. Bünyan Đlçemiz bu halı ticaretinin kendisini yenileyemeyişi ve son teknolojik
gelişmelere ayak uyduramaması geri kalmasına yol açmıştır. Bünyan kendisini Turizm
vitrinine koyup Đlçeyi tanıtmayı ve teşhir etmeyi başaramadı. Bünyan’ın eğitimi, kültür
seviyesi ve sosyal ilişkileri iyi seviyede olmasına rağmen önemli gelişmelere ayak
uyduramadı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara’da yapılan Kadim Kent Kayseri günleri
muhteşem organizasyonuna katıldım. Ama Başkent’te içim burkuldu ve çok üzüldüm.
Gözlerim Bünyan standını aradı. Maalesef Bünyan Đlçemizi tanıtıcı hiçbir faaliyet yoktu.
Mesela Bünyan Halısı, gilaborusu ve karahıdırımızın meşhur domatesi Kayseri tanıtım
günlerinde yerini almalıydı. Bünyan için Ankara’da böyle önemli bir Organizasyon’da
olmamak büyük bir eksikliktir. C.Taştan: Bünyanı yönetmeye ve bu Đlçemize hizmet etmeye
neden talip oldunuz? Sayın Özden aday olurda Başkan seçilirseniz projeleriniz var mı?
Kamuoyu ile paylaşır mısınız?Adil ÖZDEN: Sayın Taştan daha önce önemli projelerimin
olduğundan bahsetmiştim. Tüm bu projelerimi aday olursam Bünyanlı hemşerilerimle ve
kamuoyu ile paylaşacağım.
C.Taştan: Sayın Başkan Siyasete neden girdiniz? Siyasetten ne bekliyorsunuz?
Adil ÖZDEN: Cengiz bey muhtelif zamanlarda siyasi faaliyetlerim oldu. Buradan edinmiş
olduğum tecrübeler sonucu Đlçemize hizmet adına bu siyasi arenada yerimi almak isterim.
Siyasetten hiçbir beklentim yok. Bünyan’ın geri kalmışlığını çözmek için kendimi sorumlu
hissettim. Bundan dolayı alt yapısı üst yapısı ve birçok projeyi hayata geçirmek istiyorum.
Halka hizmet, Hakka hizmet inancımla Bünyan Belediye Başkanlığına talibim. Birilerinin
değil tüm Bünyan halkının Belediye Başkanı olmak istiyorum.
C.Taştan: Sayın Başkan Bünyan hak ettiği Devlet yatırımlarını neden alamadı?
Adil ÖZDEN: Yeterince proje sunumu etkili ve yetkili mercilere yapılamadı. Bünyan’daki
siyasi yapının Merkezi hükümetle paralellik oluşturamamasından kaynaklı iletişim
sağlanamamıştır. Đnşallah görev verilirse bu sorunları giderip Bünyan Đlçemizin hak ettiği

Belediye hizmetleri ve Devlet yatırımlarının daha iyisini alacağına inancım tamdır. Bünyanlı
hemşerilerime ben aday olayım veya olmayım bu bahsettiğiniz konulardan faydalanması için
önümüzdeki yerel seçimlerde hinterlant Belediyeciliğinin hizmetlerinden daha iyi
yararlanması için Büyükşehir Belediyemizin ve Bünyan Đlçe Belediyemizin AK Partiden
olmasını tercih etmelerini isterim. Bünyan ve Bünyanlı hemşerilerimiz kendilerine verilecek
hizmetin en iyisine layıktır. Hemşerilerime saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım.
AK PARTĐ BÜNYAN BELEDĐYE BAŞKAN ADAY, ADAYI ADĐL ÖZDEN KĐMDĐR?
Bünyan Belediye Başkan aday, adayı Adil Özden 1964 yılında Merkez Subaşı (Köyü)
Mahallesinde doğdu. Aslen Bünyanlı olan Özden Bünyan Merkezde yaşayan köklü sülalelere
mensup. Adil Özden Đlk, orta ve lise tahsilini yaptıktan sonra inşaat müteahhitliği sektöründe
1975’ten 1990 yılına kadar Özden Đnşaat firmasında yönetici, idareci olarak görev yaptı. Köy,
belde ve Bünyan Đlçesi de dahil, birçok Đlçemizde inşaat, alt yapı, sanat yapıları gibi
çalışmaların yapılmasında hizmet verdi. 1990 yılından sonra Özden Đnşaat firmasının tek
yetkilisi olarak Kayseri Merkezde özel yap-sat binaları ve Devlet ihaleli projelere ve bilimum
kooperatif inşaatlarının yapımında bulunarak hizmet verdi. Bayındırlık bakanlığından almış
olduğu Müteahhitlik karnesi sahibidir. Aynı zamanda Đl Đlçe ve Belediye sınırlarında yapmış
olduğu yapı, inşaat iş bitirmeleri bulunmaktadır. Đnşaat sektöründe çekirdekten yetişme diye
tabir ettiğimiz Müteahhit ve Đşadamı Adil Özden halen 1000 konutlu bir Kooperatifin
yöneticiliğini yapmaktadır. Özden evli ve üç çocuk babasıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3239.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Hacılar’da Freni Boşalan Otobüs Kazasında
Karar Verildi
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı
otobüs kazasıyla ilgili açılan dava sonuçlandı.Kayseri Adalet Sarayı 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen davada, 01 ADH 95 plakalı...
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Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı
otobüs kazasıyla ilgili açılan dava sonuçlandı.Kayseri Adalet Sarayı 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen davada, 01 ADH 95 plakalı otobüs sürücüsü E.Đ.’nin 1 kişinin ölümü,
birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmaktan, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile
cezalandırılmasına karar verildi.Olay 31 Mart 2013 tarihinde Hacılar’da meydana gelmiş,
hafta sonu tatili için Adana’dan Erciyes kayak merkezine gelen turistleri taşıyan 01 ADH 95
plakalı otobüsün frenleri boşalınca, O.A’nın kullandığı 38 KF 016 plakalı araca çarpmış ve
sürücü O.A. hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3240.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Melikgazi'deki Eğlenceli Parklar Đlgi Görüyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak semtlerde ve
mahallerde bulunan parklara büyük önem verdiklerini, parkları sadece yeşil alan olarak
görmediklerini söyledi.Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde 1.000...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak semtlerde ve
mahallerde bulunan parklara büyük önem verdiklerini, parkları sadece yeşil alan olarak
görmediklerini söyledi. Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde 1.000 metrekare alandan büyük 324
ayrı park bulunduğunu, bunların tamamında çocuk oyun aletleri ve oyun alanlarının yer
aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak büyük ölçekli ve
çok amaçlı parklara önem veriyoruz. Çünkü parkları sadece yeşil alanlar olarak görmüyoruz.
Parklarımız ayrıca sosyal, spor ve kültürel alanlar olarak görüyoruz. Bu neden ile parklara çok
işlevli hizmetlerde bulunuyoruz.
Parklara havuzlar, kamelyalar, çocuk oyun alanları, koşu ve bisiklet yolları, açık alan spor
aletleri, oturma bankları gibi kent mobilyaları yerleştiriyoruz. Daha önce parklarımıza Türk
büyükleri ile masal kahramanlarının yer aldığı Keloğlan, Nasrettin Hoca ve Boğaçhan
figürlerini yerleştirmiştik. Şimdi ise 4 büyük futbol takım ile Erciyes ve Kayserispor oyuncu
formalarının yer aldığı sporcu tablosu, asker, padişah, Kara Murat gibi figürlerin yer aldığı
resim çekilmeye uygun neşeli panolar yerleştirdik” dedi.
Ramazan ayında parkların adeta iftar yerlerine dönüştüğünü, çünkü parkların adeta bir cazibe
merkezi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mahallelilerin parklara büyük
önem verdiğini, parkları koruduğunu ve kolladığını bundan da son derece memnun
olduklarını çünkü park malzemelerin birer kamu malı olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3241.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Bünyan Belediye Başkanı Özmen, Oran
Kalkınma Kurulu Üyeliğine Yeniden Seçildi
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, 2 yıldır sürdürdüğü Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.ORAN Yönetim Kurulu
toplantısının ardından yapılan seçimlerde, tekrar Kalkınma Kurulu Katip Üyeliğine...
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Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, 2 yıldır sürdürdüğü Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.
ORAN Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan seçimlerde, tekrar Kalkınma Kurulu
Katip Üyeliğine seçilen Mehmet Özmen, 2 yıl süreyle yine bu görevini sürdürecek.
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu, 2 yıl süreyle görev yaptığı
dönemde Ajans'a sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Mehmet Özmen'e plaket verdi.
ORAN Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu'nun Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Faruk Kısacık, Başkan Vekili ise Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar
oldu. Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen ve TÜMSĐAD Sivas Şube Başkanı Murat
Şahin de Katip Üyeliğe seçildiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3242.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

MHP Kocasinan Đlçe Teşkilatından Turgut Reis
Mahallesinde Toplantı
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Teşkilatı
tarafından Turgut Reis Mahallesinde, mahalle sakinleri ile toplantı düzenlendi. Toplantıya
MHP Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete’te katıldı. Mahalli...
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Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Teşkilatı
tarafından Turgut Reis Mahallesinde, mahalle sakinleri ile toplantı düzenlendi. Toplantıya
MHP Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete’te katıldı.
Mahalli Đdareler Seçimleri öncesinde Kayseri’deki tüm teşkilatları ile mahalle toplantılarına
devam eden Kocasinan Đlçe Teşkilatı, kalabalık vatandaş topluluğunun katılımı ile Turgut
Reis Mahallesinde toplantı düzenledi.
Toplantıda konuşan MHP Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok, yerel ve genel ülke gündemi
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dış politika’da Türkiye’nin düşmanı olmayan ülke
kalmadığını belirten Tok, ülkenin kaosa sokulmaya çalışıldığını vurguladı.
MHP Kocasinan Đlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Toplantıları önümüzdeki
günlerde Yavuzlar, Gaziosman, Saraybosna mahallelerinde devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3243.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Otogar'da Bayram Yoğunluğu Şehirlere Göre
Değişiyor
Kayseri’de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslerde doluluk oranları illere
göre değişiyor.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar
otobüs biletlerini alarak, rezervasyon yaptırmaya başladı....
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Kayseri’de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslerde doluluk oranları illere
göre değişiyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs
biletlerini alarak, rezervasyon yaptırmaya başladı. Otobüslerdeki doluluk oranı da illere göre
değişiyor. Otobüs işletmecisi Kenan Aslan, “Şuanda ayın 10’u ile 20’si arası tüm araçlarımız
dolu. Ek araçlar çıkardık, onlarda dolmak üzere. Genellikle Đzmir, Đstanbul, Karadeniz
bölgesine yoğunluk var. Bayramda tatile gidecek olan vatandaşlarımız biran önce biletlerini
temin etsinler” dedi.
Otobüs işletmecisi Kemal Binboğa ise, “Eski doluluk oranı kalmadı. Eskiden yolcu
potansiyeli çoktu. Şimdi çoğu kişi artık arabayla tatile gidiyor. Belli günler doluluk oranı var
ama eski potansiyel kalmadı. Eskiden yolcu 1 hafta öncesinden yer bulamazdı. Şimdi yer
sorunu yok. Ekim ayının 11 - 12 ve 13’ü dolu. Onun dışında gördüğünüz gibi terminal boş.
Özellikle Đstanbul ve Ankara otobüslerinde bir yoğunluk var” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3244.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Aygözme Parkına En Çok Çocuklar Sevindi
Develi Belediyesi tarafından programlanan 2013 yılı Park çalışmaları kapsamında ihalesi
yapılan Aygözme Spor kompleksi Kültür merkezi ve park çalışmasında son aşamaya gelindi.
Belediye Başkanı Recep Özkan, Aygözme Parkının yapıldığı...
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Develi Belediyesi tarafından programlanan 2013 yılı Park çalışmaları kapsamında ihalesi
yapılan Aygözme Spor kompleksi Kültür merkezi ve park çalışmasında son aşamaya gelindi.
Belediye Başkanı Recep Özkan, Aygözme Parkının yapıldığı 10 bin 500 metrekarelik alan
içerisinde 5 bin 500m2 yeşil alan, 5 bin m2 sert zeminde ise çocuk oyun alanı, spor aletleri,
akrilik döşeme, basketbol sahası, futbol sahası tribünleri, 20 arabalık otopark, süs havuzu ve
gül bahçesi, 4 adet kamelya, 20 adet oturma bankı ve çöp kutusu, sahalar için led projektör
lambalar ve metal led aydınlatmalı direkler, 11 adet 3 yaş ve üzeri 300 fidan dikimi
yapıldığını açıkladı.Başkan Özkan ayrıca; 2013 yılında Aşağı Everek Mahallesinde faaliyete
geçen Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Aşık Seyrani mahallesinde faaliyete geçen Güneşli Parkı ve
bu hafta hizmete sunulması beklenen Aygözme Parkından sonra kısa sürede hizmete girmesi
beklenen Yeni Mahalle Cirit Meydanı parkında da çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3245.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Turgay Başyayla’dan Develi Cıvıklısı’na Övgü
Türk Halk Müziğinin sevilen sesi, Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan Davetsiz Misafir
programını sunan Turgay Başyayla Develi’de Cıvıklı fermanını okuyarak Cıvıklı etinin
hazırlanışından pişirilmesine kadar geçen her aşamayı kayda...

02 Ekim 2013 Çarşamba 09:46

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi, Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan Davetsiz Misafir
programını sunan Turgay Başyayla Develi’de Cıvıklı fermanını okuyarak Cıvıklı etinin
hazırlanışından pişirilmesine kadar geçen her aşamayı kayda alıp tanıtımını yaptı.
Turgay Başyayla “Develi ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler bir tarafa sadece yerel taş
fırınlarda ocak başında Cıvıklı yemek için bile Develi Đlçesine gelmeyi değer” dedi. Turgay

Başyayla bir soru üzerine “Bizler yerel lezzetleri tanıtmazsak başkaları yabancı lezzetleri
bizim çocuklarımıza tanıtıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3246.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Erciyes Cup Turnuvası
Kayseri
Kaskispor,
Erciyes
Cup
Turnuvası'nda Canik
Belediye’ye 64-73
yenildi.SALON:Kadir HasHAKEMLER: Metin Aksoyak xx, Egemen Ercan xx, Çağkan
Aktürk xxKAYSERĐ KASKĐSPOR: Esra xx 7, Cinili xxx 9, Ayşegül x 2, Gazme xx 8, Sinem
x 4, Bengü x 2,...

02 Ekim 2013 Çarşamba 20:26
Kayseri Kaskispor, Erciyes Cup Turnuvası'nda Canik Belediye’ye 64-73 yenildi.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Metin Aksoyak xx, Egemen Ercan xx, Çağkan Aktürk xx
KAYSERĐ KASKĐSPOR: Esra xx 7, Cinili xxx 9, Ayşegül x 2, Gazme xx 8, Sinem x 4,
Bengü x 2, Martinez xxx 27, Bircan, Sanders x 5
CANĐK BELEDĐYE: Münevver , Belgin xx 8, Horti xxx 14, Dilara, Gülşah xx 9, Gizem xx 8,
Dilara Kılıç, Lacy xxx 18, Ervin xxx 16
1. PERĐYOT: 20-23 (Canik Belediye lehine)
DEVRE: 34-42 (Canik Belediye lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3247.html
Erişim Tarihi: 03.10.2013

Bilinçli Ebe Sağlıklı Aile Projesi Uygulama
Protokolü Đmzalandı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına sunulan ‘Bilinçli Ebe Sağlıklı
Aile’ projesinin uygulama protokolü imzalandı.Đl Sağlık Müdürlüğü proje yönetimi ve sağlık
hizmetleri birimi tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı...

03 Ekim 2013 Perşembe 10:12

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına sunulan ‘Bilinçli Ebe Sağlıklı

Aile’ projesinin uygulama protokolü imzalandı. Đl Sağlık Müdürlüğü proje yönetimi ve sağlık
hizmetleri birimi tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek programına
sunulan “Bilinçli Ebe, Sağlıklı Aile” isimli eğitim projesinin uygulama protokolü Đl Sağlık
Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.
Mustafa Palancıoğlu tarafından imzalandı. Proje kapsamında Kayseri’de görev yapan ebelerin
doğum öncesi, doğum esnası ve sonrası süreçte aktif görev almaları, doğum anında anneye
yönelik psikolojik destek uygulamaları, anne dostu hastane modeli konusunda mesleki hizmet
içi eğitim alınmaları sağlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3248.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Kayseri’de Yağmur Etkili Oldu
Kayseri’de dün akşam başlayan yağmur, şehir merkezinde etkili oldu.Dün akşam başlayan ve
zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız
yakalanan yayalar da binaların altlarına sığındı....
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Kayseri’de dün akşam başlayan yağmur, şehir merkezinde etkili oldu.Dün akşam başlayan ve
zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız
yakalanan yayalar da binaların altlarına sığındı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden
alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde de etkili olan yağışların Cuma gününe kadar devam
etmesinin beklendiği öğrenildi.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışlı havanın hafta
sonu etkisini kaybetmesinin tahmin edildiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3249.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Đl Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplandı
Kayseri Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı başkanlığında Đl
Müftülüğünde toplandı.Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, kurban
olmayacak hayvanları satanlar hakkında tüketiciyi yanıltmaktan...
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Kayseri Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı başkanlığında Đl
Müftülüğünde toplandı.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, kurban olmayacak hayvanları satanlar
hakkında tüketiciyi yanıltmaktan dolayı haklarını aramak için vatandaşların müracaatlarının
alınması, kurban kesim yerleri, kurban atıkları gibi konular ele alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3250.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Develi’de Amatör Sporcular Bayramı
Develi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Amatör Sporlar Haftası etkinlikleri Bayrama
dönüştü. Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor tesislerinden başlayan kortej yürüyüşü,
Cumhuriyet Meydanına kadar Đlçe Protokolü, tüm amatör sporcular...
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Develi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Amatör Sporlar Haftası etkinlikleri Bayrama
dönüştü. Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor tesislerinden başlayan kortej yürüyüşü,
Cumhuriyet Meydanına kadar Đlçe Protokolü, tüm amatör sporcular ve antrenörlerinin
katılımıyla başladı.Etkinliklere, ilçe protokolünün yanı sıra Develi Belediye Spor Futbol,
Kickboks, Taekwondo, Muay Thai, Boks, Ata Savunma branşlarındaki sporcular, Halk Eğitim
Merkezi tarafından açılan spor kurslarına katılan öğrenciler, Meslek Spor, Develi Gücü Ülkü
Spor, Sindelhöyük Belediye Spor, Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulüp sporcuları ile
Đlçede eğitim veren Liselerden temsili öğrenci gurupları ile katılınca etkinlikler Amatör Spor
bayramına dönüştü.Develi Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklerde konuşan Kaymakam
Enver Ünlü, Amatör sporculuğun önemine dikkat çekerek “Profesyonelliğin ilk adımı
amatörlüktür elbette çilesi vardır ama sabreden, gayret eden, azim gösteren sporcular mutlaka
hedeflerine ulaşacaklardır. Örneğin Polonya’da yapılan Avrupa Gençler Kick Boks
Şampiyonasına, Develi Belediye Spor Kulübü Kick Boks Milli takım antrenörü Özben
Şimşek ile katılan Milli Sporcu Teyyaş Spor Kulübü sporcularından Bronz madalya ile dönen
Tuba Akgül’ün azmi örnek alınabilir” dedi. Amatör Mücadele sporları Đlçe temsilcisi Özben
Şimşek, Kaymakam Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Recep Özkan, Đlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi yanı sıra Đlçe Kamu kurum ve Kuruluşlarının
Temsilcilerinin, Đlçedeki iş adamlarının ve esnaflarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının da
amatör spora olan desteğinden dolayı sporcular adına teşekkür etti.Cumhuriyet meydanındaki
gösteriler esnasında konuşan Milli Sporcu Tuğba Akgül de yapmış olduğu konuşmada,
“Develi ilçemizde amatör spora olan ilgiden ve etkinliklere duyulan ilgiden duyduğu
memnuniyet duyuyoruz. Amatör spora ve sporcuya verilen desteklerden dolayı katkısı olan
herkese teşekkür ederim” dedi.Yapılan Protokol konuşmaları sonrası yapılan Amatör Spor
Kulüplerin temsili guruplarının gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3251.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Kayseri Erciyesspor, Torku Konyaspor Maçına
Hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Torku
Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Hacı Boydak Tesislerinde
teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde hazırlıklarını...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Torku
Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hacı Boydak Tesislerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde hazırlıklarını sürdüren
Kayseri Erciyessporlu futbolcular antrenmanda düz koşu, pas ve güç çalışması yaptı.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fuat
Çapa, önümüzdeki haftanın milli takım arası olduğunu hatırlatarak, "Ondan sonra 2 haftalık
bir hazırlık dönemi bizim adımıza iyi olacak. Çünkü açıkçası böyle bir zamana ihtiyacımız
var. Bakıldığı zaman bir önceki milli takım arasından sonra her geçen gün biraz daha iyi
oynayan bir Kayseri Erciyesspor’u sahada görüyoruz. Bu diğer takımlar içinde geçerli.
Konyaspor geçen yıl PTT 1. Lig'inde bizimle oynayan bir takımdı. Bakıldığı zaman lig şuan
sanki her iki takım için veya o puanlara yakın olan takımlar için tekrar yeniden başlamış bir
seviyeye geldi. Alınacak her puan çok önemli. Biz son 3 haftadaki çizgimizi devam ettirip,
Konyaspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Bu karşılaşmada eksik olan
oyuncularımız olacak. Đnşallah bu karşılaşmada bizim adımıza iyi geçer. Ondan sonraki süreci
de iyi bir şekilde değerlendiririz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3252.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Kayseri’de Bazı Yerleşim Birimlerine Elektrik
Verilemeyecek
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada şebeke yenileme çalışmaları
nedeniyle 06 Ekim 2013 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyeceği
bildirildi. Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada...
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada şebeke yenileme çalışmaları
nedeniyle 06 Ekim 2013 Pazar günü bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyeceği
bildirildi.
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada 06 Ekim 2013 Pazar günü 08.00 17.00 saatleri arasında; Anbar Mahallesi, Traktörcüler Sitesi, Kamyoncular ve Nakliyeciler
Garajı, Dökümcüler, Metal Sanayi Sitesi Bölgeleri, Đstasyon Kümeevler, Osman Kavuncu
Bulvarı Bölge Trafik ile Boğazköprü arasında kalan Ankara Asfaltı üzerindeki tesis ve
kuruluşlar ile civarı bölgelerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ikişer saatlik kısmi
elektrik kesintileri olacağı duyuruldu.
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği,
yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3253.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Kocasinan, 2014'ü Planlıyor
Kocasinan Belediye Meclisi, 7 Ekim 2013 Pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirerek
2014 Yılı için planlarını masaya yatıracak.Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Kocasinan...
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Kocasinan Belediye Meclisi, 7 Ekim 2013 Pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirerek
2014 Yılı için planlarını masaya yatıracak.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine
istinaden Kocasinan Belediye Meclisi’nin 7 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 16.00’da Meclis
Salonu’nda toplanıp gündemindeki 2014 yılı plan ve programlarını içeren konuları görüşerek
karara bağlayacağını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, “Toplantıda, belediyemizin, 2013 Mali Yılı Performans Programı, 2013
Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi, 2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, 2013 Mali Yılı Gelir
Tarifesi görüşülecek. Ayrıca Kayseri Erciyes Engelliler Kış ve Doğa Sporları Kulübü
Derneğine nakdi yardım yapılması, gelişme konut alanı olarak planlı bazı bölgelerde zemin
katlarda ticari faaliyet yapılmaması yönündeki plan değişikliği ile ilgili imar komisyon
raporuyla, Boğazköprü Mahallesinde revizyon imar planı yapılması hakkındaki imar
komisyon raporu da görüşülecek. Bunun yanında imar plan değişiklikleri de gündem içinde
görüşülerek karara bağlanacak” şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3254.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Kayseri Đşgücü Piyasası Talep Araştırması
Tamamlandı
Đş Kurumu (ĐŞKUR) Kayseri Đl Müdürlüğü'nün, istihdamın artırılması ve işsizliğin
azaltılması; eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılmasına, işgücü arz ve talebinin doğru
olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların...
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Đş Kurumu (ĐŞKUR) Kayseri Đl Müdürlüğü'nün, istihdamın artırılması ve işsizliğin
azaltılması; eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılmasına, işgücü arz ve talebinin doğru
olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine yönelik yaptığı 2013 Yılı
I. Dönem “Đşgücü Piyasası Talep Araştırması” tamamlandı.
Araştırma sonuçlarına göre Kayseri’de her 100 işyerinden 29’unda açık iş olduğu ve 2013 yılı
içerisinde her 100 işyerinden 44’ünde eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilirken,
Kayseri genelinde açık iş oranı yüzde 3,50, bir başka ifade ile Kayseri’de her 100 kişilik
kadronun, 97’si dolu, 3’ü doldurulmaya hazır olarak değerlendirildi. Yapılan araştırma
kapsamında toplam 2.787 işyeri ziyaret edildi. Yüz yüze gerçekleştirilen bu ziyaretler
sonucunda toplam 4.010 kişilik açık iş alındı. Alınan bu açık işlerde yüzde 62,6'lık oran ile
imalat sektörü birinci, yüzde 15,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü ikinci, yüzde 9,2 ile
de inşaat sektörü üçüncü sırayı aldı.
Sektörlerde çalışan sayıları da göz önünde bulundurularak çıkarılan Sektörler Đtibariyle en
yüksek açık iş oranı Su temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi sektöründe oluştu. Đkinci sırada
yüzde 5,4 ile Bilgi ve Đletişim sektörü, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile imalat sektörü yer aldı.
Kayseri’de açık işlerin en fazla olduğu mesleklerin sırasıyla; Beden Đşçisi (Genel), Mobilya
Döşeme Đşçisi, Terzi, Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı), Mobilya Đmalatçısı/Mobilyacı
(Ahşap), Đplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel), Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Metal
Mamuller Montaj Đşçisi, Satış Danışmanı, Montajcı (Kurgucu) meslekleri olduğu tespit edildi.
Bu sonuca göre birinci sırada Beden Đşçisi (Genel) yani vasıfsız elemanın en çok ihtiyaç
duyulan meslek olması Kayseri'de faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunun ara
eleman bulamadığı için yetiştirmek üzere eleman alma yolunu tercih etmelerinden
kaynaklandığı sonucunu ortaya çıkardı.
Açık işler için yaklaşık olarak yüzde 47,3 oranında asgari bir eğitim düzeyi talep ediliyor.
Açık işler için yüzde 14,4 oranında lise altı, yüzde 10,3 oranında genel lise ve yüzde 9,6
oranında lisans eğitimliler talep ediliyor. Đşverenlerce açık işler için iş arayanlardan talep
edilen ek beceriler incelendiğinde ise; yüzde 73,7’sinin mesleğe ilişkin yeterli bilgiyi, yüzde
58,9’unun fiziksel yeterliliği, yüzde 20,5’ inin takım çalışması becerilerini, yüzde 16,9’unun
iletişim ve ifade etme becerisini, yüzde 11,4’ünün hesap yapabilmeyi, yüzde 8,8’inin
bilgisayar destekli çalışmayı, yüzde 5,9’unun proje tabanlı çalışabilmeyi, yüzde 4,8’inin satış
ve pazarlama kabiliyetini, yüzde 4,2’sinin sorun çözebilme kabiliyetini ve yüzde 1,7’sinin
yabancı dil yeterliliğini talep ettiği tespit edildi.

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde ve
hangi nedenlerden dolayı eleman temininde güçlük çektikleri de soruldu. Eleman temininde
en fazla güçlük çekilen bazı meslekler; Mobilya Döşeme Đşçisi, Argon Kaynakçısı (Tığ
Kaynakçısı), Terzi, Beden Đşçisi (Genel), Mobilya Đmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap), Kaynakçı
(Oksijen Ve Elektrik), Kablo Đmal Makinesi Operatörü, Pazarlamacı, Satış Danışmanı,
Temizlik Görevlisi şeklinde sıralandı.
Đşverenlerin yüzde 60,9’u eleman temininde güçlük çekilme nedeni olarak “tecrübeli eleman
bulunamamasını”, yüzde 50,5’si “meslekte eleman bulunamamasını”, yüzde 47,4’ü “yeterli
beceri ve niteliğe sahip eleman bulunamamasını”, yüzde 22,3’ü “çalışma ortam ve
koşullarının beğenilmemesini” ve yüzde 14,9’u “önerilen ücretin yeterli bulunamamasını”
gösterdi.
Bu araştırma kapsamında 2.787 işyeri için veriler derlenmiş olup, bu verilerin daha kapsamlı
ve ayrıntılı sonuçlarının da yer alacağı “Kayseri Đşgücü Piyasası Analizi Raporu”nun Ekim
ayı içerisinde yayımlanacağı da bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3255.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Çocuk Evi'ndeki Çocuklara Anne Şefkati
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün eşi Psikolog Gül Düzgün, devletin koruması altındaki
çocukların bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin, eğitimlerinin ve bir meslek sahibi olarak
topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün eşi Psikolog Gül Düzgün, devletin koruması altındaki
çocukların bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin, eğitimlerinin ve bir meslek sahibi olarak
topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulan ve “Sevgi
Evi” olarak da isimlendirilen Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
Çocuk Evleri’nden “Kardelen Çocuk Evi”ni ziyaret ederek, verilen hizmetlerle ilgili
yetkililerden bilgi aldı.
Kardelen Çocuk Evi'nde bulunan bu ay içinde doğum günü olan çocukların doğum günü
etkinliğine katılarak onlarla yakından ilgilenen ve ‘Çocuk Evi’nde kalan kız çocuklarıyla bir
süre sohbet eden Psikolog Gül Düzgün, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.
Gül Düzgün, ''Çocuklarımızın yaşam alanlarını yerinde görmek istedik. Bugün burada
çocuklarımızın bir aile ortamı içerisinde olduğunu, çocuklara sıcak bir yuvada aranan her
şeyin verilmesi için büyük çaba harcandığını gördük. Çocuklarımızın yurt ortamı yerine ev
ortamında yaşamalarından mutlu olduklarını gördük. Çocuklarımızın burada hayata en iyi
şekilde hazırlanmaları için kurum çalışanlarıyla birlikte onlara destek olarak elimizden
gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız” dedi.

Aile ortamı şeklinde düzenlenmiş ‘Çocuk Evleri’nin, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine
fayda sağlayacağını da ifade eden Psikolog Gül Düzgün, “Çocuk Evleri’nde, anne-abla
rolündeki personel tarafından sürekli hizmetin sağlanması çocuklara temel güven duygusunu
kazandırmakta, sağlam ve tutarlı davranış özelliği ile olası davranış bozukluklarını en aza
indirmektedir. Bu da çocukların bedensel ve psiko-sosyal yönden gelişimlerine önemli katkı
sağlayacaktır” diye konuştu.
Ziyarete, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç'in eşi Zübeyde Aygenç, Aile ve Sosyal Politikalar
Đl Müdür Yardımcısı Naim Dural ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ali Andaç
da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3256.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

AGÜ’den, Akademisyenlere 'aktif Öğrenme
Metodları' Semineri
Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) akademisyenlere yönelik “Aktif Örenme Metodları”
konulu seminer düzenlendi.Semineri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Bilimleri
Bölümü Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) Başkanı...
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Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) akademisyenlere yönelik “Aktif Örenme Metodları”
konulu seminer düzenlendi.
Semineri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Bilimleri Bölümü Öğrenme ve
Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) Başkanı Doç. Dr. Oya Yerin Güneri verdi.
AGÜ Sümer Kampüsü Dil Okulu’nda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Rektör
Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu, bu tür eğitim seminerlerine önem verdiklerini belirterek,
Abdullah Gül Üniversitesi’nin öğrenme odaklı bir üniversite olduğunu hatırlattı.
Sabuncuoğlu, “Önümüzdeki dönemde yeni pedagojik yaklaşımlar, değişen şartlar, konjonktür,
öğrenci profili ve iş ve sanayi dünyasının beklentileri dikkate alınarak değişmek zorunda”
dedi.
Seminerde öğrenme özellikleri, öğrenme ilkeleri, öğrenmeye davet, etkili iletişim, öğrenmeye
katılım, aktif öğrenme konuları ele alındı.
Bir gün süren seminere AGÜ’de görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3257.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Din Görevlilerinden Kan Bağışı
Kocasinan Đlçe Müftülüğü, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Türk Kızılayı ile
ortaklaşa 'Kan Bağışı Kampanyası' düzenledi. Kampanya kapsamında Kurşunlu Camii yanına
konuşlandırılan Türk Kızılayı Kan Bağışı...
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Kocasinan Đlçe Müftülüğü, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Türk Kızılayı ile
ortaklaşa 'Kan Bağışı Kampanyası' düzenledi. Kampanya kapsamında Kurşunlu Camii yanına
konuşlandırılan Türk Kızılayı Kan Bağışı Otobüsü'ne gelen din görevlileri ve vatandaşlar, 2
gün süreyle kan bağışında bulunabilecekler.
Kayseri Đl Müftü Vekili Galip Koçer, Kan Bağışı Kampanyası ile ilgili Kan Bağışı
Otobüsü'nde yaptığı açıklamada, Đslam dininin, sadece insanın manevi yönüne değil, bedeni
sıhhatine de önem verdiğini belirterek, ''Bildiğiniz gibi, 1-7 Ekim tarihlerini kapsayan hafta,
ülkemizde 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlanıyor. Bu hafta kapsamında da
Müftülüğümüz çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kocasinan Đlçe Müftülüğümüz de Türk Kızılayı
ile ortaklaşa böylesine önemli ve değerli bir kan bağışı kampanyası düzenlemiş bulunuyor.
Biz de bu kampanyaya destek vermek için buradayız. Đslam dini, sadece insanın manevi
yönden değil, bedeni sıhhatine de önem veriyor'' dedi.
Kan bağışının toplumsal sağlığın korunması anlamında da önem taşıdığını vurgulayan Koçer,
şunları kaydetti:
''Kan bağışı ile ihtiyaç sahibi hastaların dertlerine bir nebze de olsa çare olunurken, kan
bağışında bulunan kişilerin gizli kalmış bazı hastalıkları da bağış anında yapılan testlerle
ortaya çıkarılıyor. Böylece kan bağışı yapan kişi, sağlıklı olup olmadığını da öğrenebiliyor.
Kan ver, sıhhat bul sloganında olduğu gibi, vatandaşlarımızı bu kan bağışı kampanyamıza
bekliyoruz. Kızılay'ın kan bağışı otobüsü, Kurşunlu Camii'n yanında bugün ve yarın yani
Perşembe ve Cuma günleri halkımızın hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız buraya gelip kan
bağışında bulunabilirler. Kızılay doktorlarına, yetkililerine ve Kocasinan Đlçe Müftülüğümüze
teşekkür ediyorum.''
Kocasinan Đlçe Müftülüğü'nün Türk Kızılayı ile ortaklaşa düzenlediği Kan Bağışı
Kampanyası kapsamında, Kayseri Đl Müftü Vekili Galip Koçer ve Kocasinan Đlçe Müftüsü
Yahya Çankaya da diğer din görevlileri ile birlikte kan bağışında bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3258.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Halk Otobüsçüleri Derneği’nden Büyükkılıç’a
Ziyaret
Kayseri Halk Otobüsçüleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizamettin
Eser ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak dernek çalışmaları...
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Kayseri Halk Otobüsçüleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizamettin
Eser ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak dernek çalışmaları hakkında bilgi
verdiler.
Kayseri Halk Otobüsçüleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizamettin
Eser 5 aylık bir dernek olduklarını ve şu anda 350 üyeleri bulunduğunu belirterek şunları
söyledi:
“Kayseri ilinde yeni kurulan bir dernek olarak 350 üyemiz ile Türkiye de bu amaç ile kurulan
ilk derneğiz. Halk Otobüs sürücüleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek
istiyoruz. Bu amaç ile yola çıktık ve şu anda 350 üyemiz mevcut ancak yaklaşık ilimizde
1000 otobüs sürücüsü var. Derneğimizin en büyük amacı çalışanlar arasında ölüm, hastalık
gibi durumlarda yardımlaşmak, okuyan çocuklarımıza katkıda bulunmak, kültürel ve sosyal
çalışmalar da bulanmak. Çalışanlarımızın morallerin yüksek olması ve iş azmini artırmak için
piknik ve geziler düzenlemek. Eğitim hizmetleri vermektir ”
Kayseri Halk Otobüsçüleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği ile işbirliği içerisinde
birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerine inandığını çünkü belediye olarak mesleki oda ve
dernekler ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını bir çok etkinlikler düzenlediklerini ifade eden
Başkan Büyükkılıç “ Yeni kurulan ve oluşan bu yönetime başarılar diliyorum. Belediye olarak
mesleki eğitim konusunda her türlü bilgi alış verişine, ortak etkinliğe ve yardımlaşmaya
hazırız. Bunun birçok örneği belediye etkinliklerimizde mevcuttur. Belediye otobüs
güzergâhları bizim asfalt yapmamızda veya kış aylarında kardan temizlememizde önceliklidir.
Otobüs güzergâhlarını güvenli ve seri ulaşım için özel ekipler oluşturuyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3259.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

‘umut Yıldızları’ Sertifikalarını Aldı
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklarımızın Mutlu Geleceği Đçin Umut Yıldızı’ projesi
çerçevesinde düzenlenen ‘Bilgisayar Operatörlüğü’ kursunu başarı ile tamamlayan 12 gence
sertifikaları verildi.Polisevi’nde düzenlenen...
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Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklarımızın Mutlu Geleceği Đçin Umut Yıldızı’ projesi
çerçevesinde düzenlenen ‘Bilgisayar Operatörlüğü’ kursunu başarı ile tamamlayan 12 gence
sertifikaları verildi.Polisevi’nde düzenlenen sertifika törenine Vali Orhan Düzgün, Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın, iş adamı Saffet Aslan, Melikgazi Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ĐşKur Müdürlüğü, Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve sertifika alacak olan gençler
katıldı.Törende konuşan Vali Orhan Düzgün, gençlerin sokakta boş gezen veya iş arayan
insanlar olmaktan ziyade aranan insan olmalarının önemli olduğunu vurguladı. Vali Düzgün,
“Gençlerimizin millete hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri önemlidir” diye konuştu.Đl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, “hepimizin ortak sinerjisi ile hazırlanmış olan projenin
meyvesini topluyoruz” diyerek, gençlerin sertifikalarını alacağını söyledi. Aydın, iş
adamlarına da çağrıda bulunarak, “Artık bundan sonrası sanayici ve iş adamlarımıza aittir. Đl
Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızın da katkıları ile küçük de olsa gençlerimizin
meslek sahibi olmaları konusunda bir adım atılmıştır” dedi.18 Ağustos’ta başlayan ve 18
Eylül’de son bulan kursta başarılı olan 12 kursiyer, sertifikalarını aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3260.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

MHP Melikgazi Đlçe
Demokrasi Mahallesinde

Teşkilatı

Toki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi Đlçe Teşkilatı, Mahalle Toplantılarına TOKĐ
Demokrasi Mahallesi ile devam etti. Toplantıya, MHP Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul
Yücebaş, MHP Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Funda Dağ ve Belediye...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi Đlçe Teşkilatı, Mahalle Toplantılarına TOKĐ
Demokrasi Mahallesi ile devam etti. Toplantıya, MHP Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul
Yücebaş, MHP Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Funda Dağ ve Belediye Meclis üyelerinin
yanı sıra çok sayıda mahalle sakini katıldı.
Toplantıda konuşan Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, ''Sözde açılım, demokratik
süreç ve paketlerle Türk milletinin, devletinin geleceği karartılmakta, bölücü başının
talimatları ve fikirleri ile yandaş ve yanaşmaların uğursuz, onursuz sinsi destekleri ile Türkiye
Cumhuriyetinin geleceği tehlikeye atılmaktadır” dedi.
Yücebaş, ''Süslü ve yapmacık geciktirmelerle malum çevrelerin tepkileri en aza indirilerek
önümüzdeki yerel seçimlerde başarı hedefleyen hükümet ve onun başbakanı Türk milletine
her zamanki gibi gerçekleri söylemeyip takiye yapmayı ve oyalamayı adet haline getirmiştir''
diye konuştu.
Đlçe Başkanı Yücebaş konuşmasına söyle devam etti:
''Tarihimizde şark meselesi olarak adlandırılan sinsi tezgahı, günümüzde AKP iktidarı açılım
ve demokratikleşme adı ile yapmaktadır. Bilinmelidir ki ıslahat fermanı, Tanzimat fermanı
gibi imtiyazlar problemi çözmemiş dağılmayı hızlandırmıştır, günümüzde ise süslü ve içi boş
sözlerle ayrımcılık ve terör yanlılarına şirin gözükmeye çalışan, mücadele yolunu bırakıp
müzakereyi kendileri düstur edinen hükümet ve onun organları Türk devletinin temel
dinamiklerini yıpratarak malum çevreleri memnun etme yolunu seçmiştir.''
Yücebaş, ''Haysiyetimizle, onurumuzla, namusumuzla Türk milletinin haysiyetini, onurunu
savunmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Kim hangi sinsi oyunu tezgâhlarsa tezgâhlasın
Türk milliyetçileri olarak her türlü kirli pazarlığı, sinsi oyunu bozacağımızdan kimsenin
şüphesi olmasın“ dedi.
30 Mart 2014 günü yapılacak Mahalli Đdareler Seçimlerinden zaferle çıkmak için var güçleri
ile çalıştıklarını dile getiren Yücebaş; ''Her eli sıkacağız, her gönüle gireceğiz. Đnşallah
belediye seçimlerinden zaferle çıkacağız'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3261.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Kurbanlık Satış Bölgesinde 550 Esnafın Kura
Đle Yerleri Belirlendi
Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile
vardiya usulü çalışacak ekipleri arası koordinasyonunun sağlandığını hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban satış...
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Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile
vardiya usulü çalışacak ekipleri arası koordinasyonunun sağlandığını hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban satış yerinde esnafların satış yerlerinin
belirlenmesi için bugün yer belirleme kurasının yapıldığını söyledi.
Valilik Makamınca yapılan toplantıda Melikgazi ilçe sınırları içerisinde Mimarsinan Bölgesi,
Bahçelievler Mahallesinde yer alan ve Serkent olarak bilinen alanda Kurbanlık Satış Alanı
olarak kararlaştırıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kurban satış bölgesinde 200
bin metrekare alanda çalışma yaparak satış yerlerini taksimat yaptıklarını ve 550 esnaf için
yer oluşturulduğunu kaydetti.
Kurban kesim alanında belediye olarak da bu yönde tüm tedbirlerin alındığını zabıta,
veteriner, temizlik ve sağlık ekiplerin satış süresince görev yapacağını ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Bahçelievler Semti Serkent
Bölgesinde 200 bin metrekare alanda düzenleme yaptık. 500 çadır kapasiteli bu alanda 320
büyükbaş satış yeri, 220 küçükbaş satış yeri oluşturduk. Bu alanda esnafların satış yerleri için
kura çekimi yapıldı. Şu anda kurban satış yeri hizmet vermektedir. Satış yapacak esnaf ile
müşteriler için wc, çay ocağı, zabıta ve veteriner kontrol merkezi ile mescit inşa ettik. Ulaşım
için 5 kilometre yolda düzenleme yapılarak 1000 araçlık otopark inşa ettik. Gece aydınlatma
lambaları döşendi. Kısacası hem esnaf hem de müşteriler için sağlıklı, düzenli ve rahat bir
kurbanlık satış alanı oluşturuldu” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, kurban satış yeri için tedbirlerin alındığını kurban kesim
yerlerinin ise şimdiden hazır hale getirildiğini ve sorunsuz bir bayram için kooridineli
çalışıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3262.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

AB Ülkelerinden Öğrenciler Bünyan’da Kendi
Đşini Yapmayı Öğrenecek
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Bünyan Belediyesi
işbirliğinde, 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan My Own Smoll busines ‘Kendi
küçük işim’ isimli projede 5 farklı ülkeden gelen öğrenciler...
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Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Bünyan Belediyesi
işbirliğinde, 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan My Own Smoll busines ‘Kendi
küçük işim’ isimli projede 5 farklı ülkeden gelen öğrenciler Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen’i makamında ziyaret ettiler.

Öğrencilere Türkçe selamlaşmayı öğreterek söze başlayan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet
Özmen öğrencilerin girişimcilik ile ilgili sorularını cevaplandırdı ve Bünyan hakkında bilgi
verdi.
Karşılıklı hediyelerin verildiği kabul programından sonra başlayan proje 9 Ekime kadar
devam edecek.
Bünyan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projede 5 farklı ülkeden 30 genç, girişimcilik
istihdam edilebilirlik, işsizliğin önlenmesi, ve topuma dahil olma konularında yaygın eğitim
aktiviteleri yapmak üzere bir araya geldi.
Bünyan Đlçe Nilli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Bünyan’da ki çeşitli okullardan gelen
Bünyanlı 6 öğrencinin de katıldığı çalıştayda gençlerin ufkunun genişlemesi, iş istihdamı
kedini kabul ettirme konularında çalış taya katkı sağlaması amaçlanıyor.
Ayrıca Türkiye dahil 5 farklı ülke öğrencileri güzel Bünyan’ın tarihi, kültürel, doğal ve
yöresel güzelliklerini yerinde görme fırsatın bulacaklar.
Proje kapsamında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Litvanya Đtalya ve Bulgsaristan’dan gelen
öğrenciler Kayseri programında Kayseri Valiliği Kayseri Sanayi Odası ve bazı iş yerlerine
ziyaretlerde bulunacaklar.
Programa Bünyan’dan katılan Bünyanlı öğrencilerin 2014 Mayıs ve Haziran aylarında Đtalya
ve Romanya’yı ziyaret etmesi planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3263.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Belediye Başkanları, KTO'yu Ziyaret Etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı içerisinde yer alan 5 ilçenin belediye başkanları,
Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret ederek, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'a
görevlerinde başarılar dilediler.Ziyarete, Kocasinan Belediye Başkanı...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı içerisinde yer alan 5 ilçenin belediye başkanları,
Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret ederek, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'a
görevlerinde başarılar dilediler.
Ziyarete, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem katıldı. Ziyarette konuşan Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Mayıs ayında yapılan seçimler sonucu oluşan KTO'nun yeni
Yönetim Kurulu'na gecikmeli de olsa hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını bildirdi. Yıldız,
''KTO'nun çalışmalarını 40 civarındaki Meslek Komiteleri aracılığıyla yürüttüğünü biliyoruz.
Bir meslek odası olarak KTO'nun, Meslek Komitesi çalışmalarına ağırlık vermesi, Kayseri'nin
gelişmesine ve ekonomik olarak daha da canlanmasına vesile olacaktır. Bizler de belediyeler
olarak aynı meslek gruplarını bir araya getiren esnaf sitelerini kuruyoruz. Bu amaçla,
ilçelerimiz sınırları içerisinde birçok esnaf siteleri oluşturduk. Ayrıca Mobilyakent Projesi'ni

hayata geçirmeye çalışıyoruz. Böylece mobilya esnafının bir arada hizmet üreteceği bir
merkeze de Kayseri kavuşmuş olacak'' dedi.
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaf
olarak pek çok konuda belediyelerle hizmet anlamında ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Hiçyılmaz, ''Đçinde bulunduğumuz KTO Hizmet Binası, artık talepleri karşılamaktan uzak bir
durumda. Bu nedenle, KTO'nun sahibi olduğu, Çevreyol üzerindeki arsamıza Kayseri'ye
yakışır bir Ticaret Odası Hizmet Binası yapmak istiyoruz. Orada birkaç dükkanda işlerini
yürüten esnafımız, bizim kiracımız durumunda. Onların kira sözleşmeleri, 5-6 ay kadar sonra
doluyor. Biz de bu arada Kocasinan Belediyemizle resmi işleri halletmek, daha sonra da oraya
hizmet binamızı yapmak düşüncesindeyiz'' diye konuştu.
Hiçyılmaz, esnaf arasındaki ticari anlaşmazlıkların çözümü konusunda Sulh Hukuk
Mahkemeleri'nde davalar açıldığını, bu davaların seneler sürdüğünü belirterek, ''Bu tür
anlaşmazlıkların çözümü için Đstanbul ve Đzmir Ticaret Odaları, kendi bünyelerinde Tahkim
Kurulları oluşturmuşlar. Bu Tahkim Kurulları'nın çalışmalarını inceledik ve biz de kendi
bünyemizde böyle bir Tahkim Kurulu kurmaya karar verdik. Kurulacak bu Tahkim
Kurulu'nda anlaşmazlıklar, en fazla 1 yıl içerisinde çözüme kavuşacaktır'' ifadelerini kullandı.
Ziyarette, konuşmaların ardından KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile Belediye Başkanları fotoğraf çektirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3264.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Gemuhluoğlu Anılacak
Şair, yazar, mütefekkir Fethi Gemuhluoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek
programla anılacak.Ölüm yıldönümü olan 5 Ekim'de Hunat Kültür Merkezi'nde düzenlenecek
olan programda Gemuhluoğlu'nun düşünce dünyası, fikirleri...
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Şair, yazar, mütefekkir Fethi Gemuhluoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek
programla anılacak.
Ölüm yıldönümü olan 5 Ekim'de Hunat Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan programda
Gemuhluoğlu'nun düşünce dünyası, fikirleri ve eserleri anlatılacak.
Kayserili şair, yazar ve edebiyatçıların katılımıyla Cumartesi günü düzenlenecek olan
program saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3265.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Mevsim Geçişleri Çocuğunuzu Etkilemesin
Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aslı
Mutlugün Alpay, yetişkin bireylerde olduğu gibi çocukların da mevsim geçişlerinden olumsuz
etkilendiğini belirterek, ''Mevsim geçişlerinde çocuklarda...

03 Ekim 2013 Perşembe 13:39

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aslı
Mutlugün Alpay, yetişkin bireylerde olduğu gibi çocukların da mevsim geçişlerinden olumsuz
etkilendiğini belirterek, ''Mevsim geçişlerinde çocuklarda en sık rastlanan sorunların başında
enfeksiyon hastalığı gelmektedir'' dedi. Uz. Dr. Aslı Mutlugün Alpay, çocuk sağlığı açısından
mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Alpay, ''Enfeksiyon
hastalığı; burun akıntısı ve tıkanıklık belirtilerinin ön planda olduğu, ateş ve kas ağrısı gibi
sistemik belirtilerin çok fazla eşlik etmediği ya da az olduğu, virüsler sebebiyle ortaya çıkan
bir hastalıktır. Soğuk algınlığında en sık karşılaşılan etken rinovirüslerdir. Bunun yanı sıra
çok sayıda virüs çeşidine de etken olarak rastlanmaktadır. Soğuk algınlığı yıl boyunca
gözlenebilir ancak sonbahar başı ve bahar ayı sonlarına kadar daha sık gözlenmektedir.
Kalabalık yaşam koşullarında enfeksiyon sıklığı artar. 3 ay-3 yaş arasında hastalığa
yakalanma sıklığı daha fazladır. Küçük çocuklar yılda ortalama 6-7 soğuk algınlığı geçirirken,
bazı çocuklar ise yılda en az 12 farklı enfksiyonla karşılaşabilmektedir'' ifadelerini kullandı.
Hastalığın görülme oranının yaşa bağlı olarak azaldığını kaydeden Dr. Aslı Mutlugün Alpay,
şunları bildirdi:
''Erişkinler ortalama yılda 2-3 kez hastalık geçirirken, kreş ya da gündüz bakımevlerinde
bakılan çocuklar ise evde bakılan çocuklara oranla daha sık hastalık geçirmektedir. Soğuk
algınlığı damlacık yolu denilen hava yolundaki virüs içeren gözle görülmeyen parçacıkların
solunum yoluyla alınması ya da direkt temasla bulaşabilir. Hastalığın klinik belirtileri ise
virüs ile enfekte olduktan 1-3 gün sonra başlar. Đlk ortaya çıkan belirti, genellikle boğaz ağrısı
ve boğazda yanma hissidir. Bunu kısa süre sonra burun tıkanıklığı ve akıntısı izler. Boğaz
ağrısı genellikle hızla düzelir ve hastalığın ikinci - üçüncü gününde burunla ilgili belirtiler ön
plandadır. Küçük çocuklarda halsizlik, ateş, huzursuzluk hapşırma gibi belirtilerle başlar. Süt
çocuklarında emmeyi engelleyecek kadar burun tıkanıklığı olabilir.''
"ERKEN ALINAN ÖNLEMLER, HASTALIĞA KARŞI DĐRENCĐ ARTIRIYOR"
Mevsim geçişlerinin, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların soğuk algınlığı ve grip
gibi hastalıklara yakalanmasına yol açtığını belirten Dr. Alpay, ''Isı dengesinin tam olarak
bulunmadığı sonbahar dönemi hava şartlarında nezle, grip, soğuk algınlığı ve zatürre gibi
hastalıklardan korunmak için özellikle beslenme ve giyime dikkat edilmesi büyük önem
taşımaktadır. Çocukları soğuk algınlığından korumak için yeterli miktarda C vitamini
alınması gerekmektedir. Ayrıca insanlarla yakın temastan da olabildiğince kaçınılmalıdır.
Grip aşısı sadece astım hastaları ve diyabetli çocuklara önerilmektedir. Hasta olmadan
alınacak önlemler, hastalığın tedavisinden daha önemlidir'' dedi.

"TEDAVĐ ĐÇĐN ĐSTĐRAHAT VE BOL SIVI TÜKETĐMĐ ŞART"
Dr. Aslı Mutlugün Alpay, burun arkasında toplanan sekresyonların yutulması nedeni ile
iştahın azaldığını, kusma ve ishalin görülebildiğini ifade ederek, ''Hastalığın yüzde 30’una
öksürük eşlik eder. Bazı etken olan virüslerde ateş de hastalığa eşlik etmektedir. Hastalık
genellikle 1 hafta sürer ama bazı hastalarda 2 haftaya kadar uzayabilir. Ateşin uzun süre
devam etmesi, düştükten sonra tekrar yükselmesi bakteriyel bir enfeksiyonla komplike
olduğunu gösterir'' dedi. Antibiyotiklerle tedavinin soğuk algınlığında önerilmediğini
vurgulayan Alpay, ''Çocuk olabildiğince istirahat ettirilmeli, bol sıvı verilmeli, anne sütü
alıyorsa emzirmeye devam edilmelidir. Ağrı, ateş ve huzursuzluğu azaltmak için 1-2 gün ağrı
kesici ve ateş düşürücü şuruplar verilmelidir. Burun tıkanıklığını önlemek için burun
damlaları kullanılmalıdır. Süt çocuklarında burun tıkanıklığı için daha çok serum fizyolojik
damlalar tercih edilmelidir. Korunma için herhangi bir aşı söz konusu değildir. Küçük
bebeklerde hastalık daha ciddi seyredebileceğinden nezleli olan kişiler bebeklerle temastan
kaçınmalıdırlar'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3266.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

Erciyes Cup Turnuvası : Fenerbahçe, TED
Ankara Kolejliler’i 91-60 mağlup etti.
Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasına katılan Fenerbahçe, TED Ankara Kolejliler’i
91-60 mağlup etti.SALON: Kadir HasHAKEMLER: Egemen Ercan xx, Taner Şeker xx, Suay
Yalıç xxFENERBAHÇE: Yacoubou xxx 16, Bibrzycka xx 9, Cansu xx 10, Esmeral...
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Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasına katılan Fenerbahçe, TED Ankara Kolejliler’i
91-60 mağlup etti.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Egemen Ercan xx, Taner Şeker xx, Suay Yalıç xx
FENERBAHÇE: Yacoubou xxx 16, Bibrzycka xx 9, Cansu xx 10, Esmeral x 5, Kübra x 6,
Veremeyenka xx 8, Tuğçe xx 8, Matoviç xxx 11, Olcay x 7, Melisa x 2, Nevin x 9
TED ANKARA KOLEJLĐLER: Cansu x 5, Nacickaite xxx 12, Ayşe x 5, Derin x 2, Harika xx
7, Melis x 7, Jinks x 2, Dilek xxx 12, Walker xx 8,
1. PERĐYOT: 20-16 (Fenerbahçe Lehine)
DEVRE: 42-33 (Fenerbahçe Lehine)
3.PERĐYOT: 68-50 (Fenerbahçe Lehine)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3267.html
Erişim Tarihi: 04.10.2013

‘KIRK ŞAĐR’DEN BĐRĐ DE KG YAZARI
SERGÜL VURAL
Türkiye’deki duyarlı şairlerin Rabia direnişi için başlatmış oldukları ‘Kırk Şair, Kırk Şiir’ ‘
Daima Rabia’ projesi, Türkçe, Đngilizce ve Arapça olarak Đstanbul Sultanbeyli Belediyesi
tarafından başlatılıyor. Projeye Türkiye’den birçok şair ve kuruluş destek veriyor. Kitap
içerisinde Kayseri Gündem yazarlarından Sergül Vural’ın da şiiri bulunuyor
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Türkiye’deki duyarlı şairlerin Rabia direnişi için başlatmış oldukları ‘Kırk Şair, Kırk Şiir’ ‘
Daima Rabia’ projesi, Türkçe, Đngilizce ve Arapça olarak Đstanbul Sultanbeyli Belediyesi
tarafından başlatılıyor. Projeye Türkiye’den birçok şair ve kuruluş destek veriyor. Kitap
içerisinde Kayseri Gündem yazarlarından Sergül Vural’ın da şiiri bulunuyor.
Gazetemiz KG’nin medya sponsorluğunu üstlendiği projeye Kayseri’den Medeniyetin
Burçları Derneği de destek veriyor. Đlerleyen günlerde tanıtımı yapılacak olan kitabı temin
etmek isteyen Kayserili vatandaşlar sınırlı sayıda ve ücretsiz bir şekilde Kayseri Gündem
ofisine uğrayarak temin edebilirler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3269.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

DUCGED Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri
Gündem Yazarı A. Sadullah Kavak, Dünya
Çocuk Günü dolayısıyla açıklama yaptı:
DUCGED Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Gündem Yazarı A. Sadullah Kavak, Dünya
Çocuk Günü dolayısıyla açıklama yaptı.
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Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Gündem Gazetesi
Yazarı A.Sadullah Kavak, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. “Đnsanlığın
mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunmasına, iyi yetişmesine bağlıdır. Barış
içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak, eğitimle olur. Bir ülkenin geleceği için, çocuk çok
önemlidir.” diyen Kavak, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Gelecekte büyüyecek olan bu
çocuk, vatanına hizmet edecektir. Ailesine yardımda bulunacaktır. Bunun için, çocukların
sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen
çocuklar, vatanları için bir teminattır. Çocukların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler,
iyi bir neslin yetişmesi için çalışırlar. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul
gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde
artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. Ülkemiz çocuklara hak tanıyan ilk
ülkelerdendir. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır. Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya
da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.”
Bakılabilecek ve iyi bir eğitim verilebilecek kadar çocuk yaparak, onların geleceklerini ve
haklarını belirlemenin bugünden mümkün olduğunu ifade eden Kavak, “Geleceğimizin
güvencesi olan çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi gerekir. Gelecek çocukların elindedir. Bir
çocuğun mutlu ve başarılı olmasının en öncelikli koşulu sevilmesi ve kendini güvende
hissetmesidir. Gerek anne ve babası gerekse çevresindeki kişiler tarafından sevilen
çocuklar ilerleyen yıllarda daha başarılı işlere imza atar. Bu nedenle tüm çocuklar sevilmeli
ve bu sevgi onlara en doğru şekilde hissettirilmelidir. Çocuklar çok değerlidir, onları
incitmemek gerekir. Bu vesile ile tüm çocukların Dünya Çocuk Gününü kutluyor,onlara
sağlıklı mutlu bir gelecek diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3270.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

BUNUN FATURASINI KAYSERĐ ÖDEYECEK
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 26-29 Eylül tarihileri arasında düzenlenen “10. Kayseri Endüstri’13 ve Eletex’13 Fuarlarını Kayseri protokolünden kimsenin ziyaret etmemesi
katılımcı 150 firma temsilcisini isyan ettirdi
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Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 26-29 Eylül tarihileri arasında düzenlenen “10.
Kayseri - Endüstri’13 ve Eletex’13 Fuarlarını Kayseri protokolünden kimsenin ziyaret
etmemesi katılımcı 150 firma temsilcisini isyan ettirdi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen “10. Kayseri-Endüstri’13 ve Eletex’13
Fuarının son gününde KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın dışında Kayseri protokolünden
kimsenin ziyaret etmemesi katılımcı 150 firma temsilcisini isyan ettirdi. Yüzde 75’i şehir
dışından olan katılımcılar bu durum karşısında ‘Kayseri bu kadar sahipsiz mi? ve Kayseri
fuara doymuş’ yorumları yaparken birçoğu bir daha Kayseri’de düzenlenen fuarlara
katılmayacaklarını söylediler. Dünya Ticaret Merkezi’nde 4 gün süren fuara başta Valilik
makamı olmak üzere, ne Büyükşehir Belediyesinden ne Sanayi Odasından ne de diğer kurum
ve odalardan yetkili hiçbir kimsenin ziyaret etmemesi binlerce lira harcama yaparak
şehrimizdeki fuara katılan firmaları isyan ettirdi. Ziyaretçi sayısı yönünden de oldukça sönük
geçen fuar alanı adeta 4 gün boyunca bomboş bir görüntü çizdi. Sanayi ve ticaret şehri olarak
anılan Kayseri’de düzenlenen, endüstri fuarına Sanayi Odası Başkanın dahi gelmemesi
şehrimizin bu imajının sorgulanmasına neden oldu.
Kim haklı kim haksız?
Fuarı, son gününde ziyaret eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ortaya
çıkan aksaklıklardan organizasyon şirketini sorumlu tuttu. Hiçyılmaz, fuarla ilgili tanıtımın
yetersiz olduğunu belirterek, organizasyonda yaşanan aksaklıklardan dolayı üzüldüğünü
söyledi. Hiçyılmaz, ‘“Kayseri’ye yakışmayan bir fuar olmuş. Fuarda bir düzensizlik yok. Ama
eksik bir tanıtım olmuş. Tanıtım için bir iki afiş asılmış ve Kayseri fuarları diye yazılmış.
Ancak fuarın içeriğinde ne olduğu ile ilgili bilgi verilmemiş. Fuar Konusunun ne olduğu belli
değil. Ben bu işlerle alakalı olduğum için böyle bir fuarın olduğunu öğrendim. Böyle
organizasyonların tanıtımları 3-5 gün önceden yapılmaya başlanmaz. Fuarların ciddi bir
şekilde organize edilmesi gerekir. 6 ay önceden bunun hazırlıklarının yapılması gerekiyordu.
Bir ilde fuar düzenlenirken o ilde bulunan kurumlarında o fuardan haberdar olması gerekir.
Bizim Kayseri Ticaret Odası olarak fuardan haberimiz yoktu. Odamıza, fuarın kapı girişinde
verilen davetiyelerden göndermişler ve fuarın içeriğine dair en ufak bir detaya yer verilmemiş.
Nitekim öğrendik ki açılışta yapılmamış. Niye yapmadınız diye sorduğumuzda kimse
gelmiyor denildi. Olur mu öyle şey dedim. Bizim haberimiz yok. Sanayi Odası’nın da haberi
yoktur. Đlkönce bu odaların bu tarz organizasyonlardan haberi olması gerekir.” Đfadelerinde
bulunarak topu organizasyon firmasına attı. Büyük paralar harcayarak fuara katılan firmaların
beklentilerini karşılayamamalarından dolayı hayli üzgün olduklarını belirten Tureks
Uluslararası Fuarcılık firmasının sahibi Zafer Aslan ise fuarla ilgili tanıtımların 3 ay
öncesinden başlandığını belirtti. Aslan Firma olarak bütün protokol üyelerine, odalara, kurum
ve medya organlarına davetiye gönderildiğini, Kayseri merkezine 50’ye yakın ve OSB’ye de
30’a yakın billboard ve afiş çalışmaları yaparak duyuruların yapıldığını ve reklamlarının yerel
kanallarda döndüğünü ifade etti. Sorumlusu bilinmez ama bu sorumsuzluğun sanayi ve ticaret
şehri Kayseri’yi 150 firmasından ettiği kesin.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3271.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

KÜLTÜR-ZĐRVE-KADĐMKENT-ELETEX 13
Kayseri Gündem olarak, son bir yılda dört önemli ve farklı sosyal kesimleri kucaklayan
zirve/fuarların medya sponsoru olarak, sizlere zamanında ve kaliteli haberler ulaştırdık
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Kayseri Gündem olarak, son bir yılda dört önemli ve farklı sosyal kesimleri kucaklayan
zirve/fuarların medya sponsoru olarak, sizlere zamanında ve kaliteli haberler ulaştırdık.
Kayseri Kültür Fuarı (27 Nisan-1 Mayıs), Đmam Hatip Zirvesi(Erciyes, 28-30 Haziran),
Kadim Kent Kayseri Günleri(Ankara, 19-22 Eylül), 10. Kayseri-Endüstri 13 ve Eletex 13
Fuarı(26 -29 Eylül).
Kayseri Kültür Fuarı
Kayseri Kültür Fuarı (Hunat, 27 Nisan-1 Mayıs), Kayseri’yi , kitapla buluşturan kitap
fuarı’nında dört gün boyunca stand açtık, 50’ye yakın yazarımızı izleyip, sizlere kitap
fuarından, nitelikli haberler verip, kültüre ve kitaba ait söyleşilerde bulunup, ziyaretçilerimize
de günlük gazetelerini vermeyi de ihmal etmedik.
Đmam Hatipler Zirvesi
Đmam Hatip Zirvesi(Erciyes, 28-30 Haziran), Geçmişte yaşanan ve bir çok olumsuzluklara
muhatap olan, Đmam hatip okullarımız ve sevdalıları, Erciyes Zirvede yeniden ‘Đmam Hatip
Ruhu’ için bir dizi seminer, toplantı ve etkinlikler gerçekleştirdiler. Bizlerde, Sizler için
Zirvede tüm kadromuzla oradaydık. Çeşitli etkinlikleri, toplantı ve söyleşileri sayfalarımıza
taşıyarak, kurduğumuz standımızda , gazetemizi, ziyaretçilerimizle buluşturduk.
Kadim Kent Kayseri Günleri
Kadim Kent Kayseri Günleri(Ankara, 19-22 Eylül), Bu yıl 2. düzenlenen, Kadim Kent
Kayseri Günleri için, yoğun ve yorucu çalışmalarımız sonucu, Gazetemizi, Yazı işleri
Müdürümüz Cengiz Taştan, Muhabirlerimiz Bünyamin Gültekin ve Mesut Davarcı ile 4 gün
boyunca temsil ettik.
Şehrimizin tanıtımı için, güzel bir platform olan ‘bu günler’ de , Kayseri haberlerini
Ankara’daki hemşerilerimizle, oradaki etkinlikleri de Kayseri ile paylaştık. Çok güzel ve özel
haberler,söyleşiler ve röportajlar yapma imkanı bulduk. Şehrimize ait sosyo-ekonomik ve
kültürel değerlerimizi tanıtma imkanı bulan, Kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum
örgütleri ve sektörlerin haberlerini yaparak sizlere ulaştırdık.
‘Kadim Kent Kayseri Günleri’nde’ Kayseri’den katılan ve 4 gün boyunca standı bulunan tek
medya kuruluşu biz idik. Hergün 1000’e yakın gazete gönderip, oradaki vatandaşlarımıza ve
katılımcılara dağıtma imkanı bulduk. Bu durum Sayın Valimiz Orhan Düzgün’ün de
dikkatlerinden kaçmayarak, gazetemizi ve tüm çalışanlarımızı da kutladılar.

10. Kayseri-Endüstri 13 ve Eletex 13 Fuarı
10. Kayseri-Endüstri 13 ve Eletex 13 Fuarı(26 -29 Eylül), Bu yıl 10. düzenlenen Endüstri
fuarın da da Kayseri Gündem olarak yerimizi aldık. Ve 4 gün boyunca sektörün ve ticaretin
nabzını tutmaya çalıştık.
Bu fuarda da, Ticaretin merkezi olan Kayseri’mize yakışır bir biçimde, haberler,söyleşiler
yaparak, firmaların tanıtımı, Kayseri ve Türkiye ölçeğindeki başarıları ve söktürün sorunları
hakkında sizleri bilgilendirdik.
Bizler Kayseri Gündem ailesi olarak, yukarıda da zikrettiğim gibi 4 farklı fuarlarda, Kayseri
kamuoyunu doğru, nitelikli ve zamanında bilgilendirmeyi amaç edinerek, sosyo-ekonomik ve
kültürel anlamda ilgi alanlarımızın çeşitliliğini ve bütün bir toplumu kuşattığını bildirmek
isteriz.
Ali DURSUN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3272.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kırsal Kalkınmaya 7.5 Milyon Tl’lik Destek
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığını yakından ilgilendiren ve toplam
değeri 7.5 milyon TL’ye ulaşan 3 önemli projenin açılışını gerçekleştirdi.Kırsal Kalkınmayı
Destek Projesi kapsamında 357 çiftçiye alet ve...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığını yakından ilgilendiren ve toplam
değeri 7.5 milyon TL’ye ulaşan 3 önemli projenin açılışını gerçekleştirdi.
Kırsal Kalkınmayı Destek Projesi kapsamında 357 çiftçiye alet ve ekipman desteği, Yahyalı Çubuklu Kooperatifi’ne 200 büyükbaş hayvan desteği projesi ile 285 yerleşim yerine 500
hayvan sulağı projesi Vali Orhan Düzgün’ün de katıldığı ortak bir törenle hayata geçirildi.
Vali Düzgün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü’nün bahçesinde gerçekleşen törende
yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret kenti olarak bilinen Kayseri’de tarım sektörünün de
önemli bir yere sahip olduğunu, bu alanda Kayseri’nin Türkiye genelinde söz sahibi olduğu
gibi bazı ürünlerin ihracatı anlamında da adından söz edilebilir hale geldiğini belirtti.
Gelinen noktada yumurta ihracatı gerçekleştiren iller arasında Kayseri’nin Türkiye genelinde
3. sırada yer aldığını, Türkiye’nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 40’nın Kayseri’den
karşılandığını ifade eden Vali Düzgün, tüm bu rakamsal bilgilerin Kayseri’nin tarım
anlamındaki potansiyelinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi olduğunu dile getirerek
şöyle devam etti:
“Kayseri’de 616.000 hektar tarım alanımız mevcut. Bu alanın 607.000 dekarı sulanabilir tarım
arazisi. Buğday, arpa, patates, şeker pancarı ve çerezlik kabak çekirdeği en çok üretimleri
yapılan tarımsal ürünlerimiz. Çiftçimiz de artık daha bilinçli hale geldi. Çiftçilerimizin bugün
burada dağıtımını yaptığımız alet ve ekipmanları da kullanarak verimliliği daha da

artıracağına inanıyorum. Bizler devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya, sizlerin yanında
olmaya devam edeceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğümüzün alet ve ekipman
anlamında 357 çiftçimize 3.568.000 TL hibe desteği vermesi, Hayvancılık Kooperatifi’ne
yine büyükbaş hayvan alımı noktasında 3.500.000 TL destek vermesi, 285 yerleşim yerindeki
500 noktaya da hayvan sulağı dağıtması tarım ve hayvancılık adına çok önemli gelişmelerdir.
Projelerde emeği geçenlere teşekkür ederken, hizmetlerin çiftçilerimize hayırlı uğurlu
olmasını, bereketli ürünler kaldırmalarını diliyorum.”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan ise, modern tarım yöntemlerini
kullanmanın verimlilik ile doğrudan ilişkisi bulunduğunu belirterek, tarımsal alet ve
ekipmanların modern tarımın vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını anlattı.
Hayata geçirilen 3 proje ile Kayseri’nin tarım ve hayvancılığına yaklaşık 7.500.000 TL destek
sağlandığına dikkate çeken Kayacan, bu projelerin Kayseri’yi bulunduğu yerden daha ileriye
taşıyacak önemde olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından, Vali Orhan Düzgün, Đl Müdürü Özkan Kayacan, açılışa katılan ilçe
ziraat odalarının başkanları, köy muhtarları ve çiftçiler, projelerin hayata geçirilmesi
nedeniyle hep birlikte temsili kurdele keserek açılışı yaptılar.
Vali Düzgün, yağmurlu havada gerçekleşen tören sonrası alet ve ekipmanları inceleyip,
yetkililerden teknik bilgi alırken yağmurla birlikte hayata geçen projelerin bereketli olması
dileğinde bulundu.
Vali Orhan Düzgün, açılışlar öncesinde Đl Müdürü Özkan Kayacan’dan müdürlük
çalışmalarıyla ilgili kapsamlı brifing de aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3273.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Avrupalı Öğrenciler, Vali Düzgün'ü Ziyaret Etti
Avrupa'nın 4 ülkesinden, 'Avrupa Birliği Gençlik Değişim Programları' kapsamında
Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü ziyaret etti.Valilik
makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, Bulgaristan,...
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Avrupa'nın 4 ülkesinden, 'Avrupa Birliği Gençlik Değişim Programları' kapsamında
Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, Bulgaristan, Đtalya,
Romanya ve Litvanya'dan gelen öğrenci grubuna Bünyan'dan dahil olan 30 öğrenciye
'Hoşgeldiniz' dedi. Gençlerin Kayseri'de kaldıkları süre içerisinde iyi vakit geçirmelerini
dileyen Düzgün, ''Avrupa Birliği Gençlik Değişim Programları içerisinde hem kültürler arası
diyaloğun sağlanması hem de gençlerimizin kendilerine olan özgüvenlerinin artması, yeni
girişimcilik yeteneklerinin artması, yeni istihdam alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerinin
artması adına bu tür programları önemsiyor ve destekliyoruz. Ben gençlerimizin birbirlerini
ve Türkiye'yi tanımalarının, dünya barışı adına çok önemli olacağını düşünüyorum'' dedi.

Gençlerin, arkadaş çevrelerinde ya da bulundukları çevrede başka milletlerle ilgili belki
önyargılı bazı değerlendirmeler olduğundan, eğer o milletleri tanımıyorlarsa bu önyargılı
fikirleri kolaylıkla kabul edebileceklerini ifade eden Vali Düzgün, ''Ama insanların
tanımadıkları milletten tanıdıkları kişilerle tanışmalarından sonra daha objektif
değerlendirmeler yapacağına inanıyorum. Dolayısıyla birbirleriyle tanışma, uyum döneminde
gençlerimizin gelecekte de kendi profesyonel iş yaşamlarında bu arkadaşlıklarını
koruyacaklarına inanıyorum. Tabi bu programın amaçlarından biri de tanışma olduğu için ben
de arkadaşlarımızı birebir tanımak, isimleriyle, bölgeleriyle, geldikleri ülkelerle kısa da olsa
bir tanışma arzu ediyorum'' diye konuştu.
Vali Düzgün'ün bu isteği üzerine, ziyarette bulunan bütün öğrenciler, isimlerini söyleyerek,
kısaca geldikleri bölgeyi ve ülkelerini tanıttılar.
Ziyarette, daha sonra Vali Orhan Düzgün, yabancı öğrencilerle grup liderlerine Kayseri'yi
tanıtan bir kitap, kalem ve çeşitli tanıtım amaçlı broşürlerin olduğu birer çanta hediye etti.
Grup liderleri de Vali Düzgün'e ülkelerini tanıtıcı çeşitli hediyeler takdim ettiler. Ziyaret, Vali
Düzgün'ün gençlerle birlikte fotoğraf çektirmesiyle son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3274.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayseri'nin Yüksek Kesimlerine Mevsimin Đlk
Karı Yağdı
Kayseri'nin yüksek rakımlı ilçelerinden Pınarbaşı'na mevsimin ilk karı yağdı.Hava
sıcaklığındaki ani düşüşe bağlı olarak Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülen kar yağışı, bugün
öğleden sonra Kayseri'nin 1520 rakımlı Pınarbaşı...
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Kayseri'nin yüksek rakımlı ilçelerinden Pınarbaşı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığındaki ani düşüşe bağlı olarak Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülen kar yağışı,
bugün öğleden sonra Kayseri'nin 1520 rakımlı Pınarbaşı ilçesinde de etkili oldu. Hınzır
Dağları ve Tahtalı Dağları ile çevrili, Uzunyayla ve Zamantı Havzalarının bulunduğu
Pınarbaşı ilçesinin yüksek kesimlerindeki köy ve beldeler beyaza büründü.
Vatandaşlar, yağan kar altında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3275.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Ölümden
Döndü
Kayseri'de evlerinde oyun oynarken üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Ecrin, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi
ilçesi Beyazşehir semtindeki evlerinde oyun oynayan 2 yaşındaki...
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Kayseri'de evlerinde oyun oynarken üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Ecrin, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Beyazşehir semtindeki evlerinde oyun oynayan 2
yaşındaki Ecrin Naz'ın üzerine televizyon düştü. Gürültüyü duyup mutfaktan gelen annesi,
Ecrin'i kanlar içinde buldu. Babasının otomobille hastaneye götürmeye çalıştığı çocuk, 112
Acil Servis ekipleri tarafından yoldan alınarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Ecrin'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hastane yetkilileri, minik çocuğun
başındaki yaraya müdahale edileceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3277.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Melikgazi Türbesi Restore Ediliyor
Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi köyünde bulunan, Melikgazi Türbesi, Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından Restore edilmeye başlandı.Pınarbaşı ilçesi, Melikgazi köyünde yer alan
Melikgazi Türbesi; yüksek bir tepenin yamacında buluyor....
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Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi köyünde bulunan, Melikgazi Türbesi, Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından Restore edilmeye başlandı.
Pınarbaşı ilçesi, Melikgazi köyünde yer alan Melikgazi Türbesi; yüksek bir tepenin
yamacında buluyor. Kitabesi bulunmayan türbe’nin 12. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor.
Đki bölümden meydana gelen Melikgazi Türbesi’nin alt katında cesetlik, üst katında
sandukaların bulunduğu bölüm var. Bu bölümün içi tuğla - moloz taş karışımından, dışı
kesme taştan yapılmış olan Türbenin, genel olarak tuğladan yapılan kümbetin kare kesitli bir
plan üzerindeki kaide kısmı ise kesme taştan inşa edilmiş.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3278.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

(özel Haber) Hayata Dönüşe 2 Kurban
Kayseri’de doğuştan böbrek yetmezliği hastalığı ile mücadele eden 2 yaşındaki Neslihan
Bozdoğan, yapılan nakille sağlığına kavuştu. Kızlarının hayata dönüşüne sevinen aile,
Neslihan için 2 kurban kesti.Kayseri’de demir doğrama...
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Kayseri’de doğuştan böbrek yetmezliği hastalığı ile mücadele eden 2 yaşındaki Neslihan
Bozdoğan, yapılan nakille sağlığına kavuştu. Kızlarının hayata dönüşüne sevinen aile,
Neslihan için 2 kurban kesti. Kayseri’de demir doğrama işi ile uğraşan Oğuzhan Bozdoğan ve
ev hanımı Nimet Bozdoğan’ın ikinci çocukları Neslihan Bozdoğan, doğuştan konjenital
nefrotik sendrom (böbreklerin protein kaçırması), diğer adıyla Fin tipi böbrek hastalığıyla
dünyaya geldi. Doktorların, ‘Yaşamaz’ dediği küçük Neslihan, 2 yaşına kadar geldi. Her iki
böbreğini de zaman içerisinde kaybeden minik Neslihan, kısa süre önce periton diyalizine
girmeye başladı. Acil böbrek nakli olması gereken minik Neslihan’a mutlu haber Antalya’dan
geldi. Akdeniz Hastanesi'nde hidrosefali hastalığı sonucu beyin ölümü gerçekleşen 11 aylık
Demir Özdemir’in böbreği Neslihan’a hayat verdi. Yaklaşık 4 ay Antalya’da tedavi gören
Neslihan sağlığına kavuşarak ailesi ile birlikte Kayseri’ye geldi. Çocuklarının sağlığına
kavuşmasının sevincini yaşayan aile, Neslihan için 2 kurban kesti. Anne Nimet Bozdoğan
kızının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Kızım Neslihan konjenital
nefrotik sendrom hastalığıyla doğdu. Đlk ayını doldurduğunda böbreğinin biri çıkarıldı. 2
yaşında diğeri de çıkarıldı. 17 gün periton diyalizi denendi ve bu dönem içerisinde diyalize
yanıt vermedi. Tam umutlarımızın tükendiği anda Antalya’dan gelen bir haberle kızımla
beraber biz de hayata döndük. Antalya’da nakli gerçekleşti. 4 aylık bir tedavi sürecinden
sonra tekrar Kayseri’ye geldik. Şu an çok mutluyum. Kızımla beraber biz de hayata döndük.
Çocuğum sağlığına kavuştu. Yine ilaç kullanıyor ama önceki gibi değil. Aktif, canlı, güçlü ve
ağabeyiyle rahatlıkla oynayabiliyor. Yani normal bir insan gibi hayatına devam edebiliyor. Bu
benim için çok güzel bir duygu. Eski haline kıyasla kızım çok daha iyi durumda.
Doktorlarımızın emekleri çok fazla. Gerek Kayseri’de olsun gerek Antalya’da olsun büyük bir
özveriyle ilgilendiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar” diye konuştu. Böbrek nakli bekleyen
ailelere, ‘Umutsuzluğa kapılmayın’ diyen Bozdoğan, “Ben 17 gün diyaliz olduğu dönemde
her şeyin bittiğini düşündüm. Artık çıkmazın içindeydim. O duygular anlatılmaz zaten ancak
yaşayanlar bilir. Bizim gibi bunları yaşayan insanların umutsuzluğa kapılmayıp her zaman
güçlü olmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Böbreği bağışlayan aileye de binlerce kez

teşekkür ediyorum. Onlar çocuğumuzun tekrar aramıza dönmesini ve kızımı kucağıma
almamı sağladılar. Böbrek bağışının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi ailelerin
tekrardan hayata dönmelerini istiyorum” şeklinde konuştu. Baba Oğuzhan Bozdoğan ise,
“Kızımız sağlığına kavuştuğu için mutlu ve sevinçliyiz ama bir o kadar da üzgünüz. Üzgünüz
derken, kadavradan böbreği bağışlayan aile yeni evliymiş. Đlk çocukları ve onların kaybetme
duygularını biz de yaşıyoruz. Tabii şu anda çocuğumuz için mutluyuz çünkü Neslihan’ın, 2,5
yıllık mücadelenin, çektiğimiz sıkıntıların arkasından tekrar hayata tutunup sağlığına
kavuştuğunu görmek bizi mutlu ediyor. Doğduğu günden beri zorlu bir süreç geçirdik. Şu var
ki, hiçbir zaman gücenmedik. Biz çocuğumuza karşı olan sorumluluğumuzu üstlendik.
Neslihan’da görülen nefrotik sendrom hastalığı Türkiye’de pek görülen bir hastalık değil.
Kanunlarda da çok sık yer alan bir hastalık değil. Sağlık süreci ve hakları sınırlandırılmış.
Hasret bitti artık. Neslihan ile birlikte vakit geçiriyoruz. Doğduğu günden beri hasretimiz var.
Çok şükür bu hasretimiz bitti. Bundan sonraki süreç daha önemli. Neslihan inşallah duvağını
takar ve buradan gelin olarak çıkar. Đnşallah o günleri de Rabbim bize gösterir. Bütün
doktorlara, sağlık personellerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Böbrek
bağışı yapan aileye de çok teşekkür ediyoruz. Onlarla artık kardeşiz. Neslihan ne kadar bizim
çocuğumuzsa aynı şekilde onların da çocuğu sayılır” ifadelerini kullandı. Neslihan’ın dedesi
Mustafa Bozdoğan da, “Dünya bizim oldu. Eğer iyileşip eve gelirse kurban keseceğimizi
söylemiştim. Allah o günü bize gösterdi. Dünyalar bizim oldu. Biz de kurban kesip eşe dosta
dağıtacağız. Çok mutluyuz. Cenab-ı Allah bu günleri de bize gösterdi. Neslihan’a verilen
böbrek kadavradan alındı. O yüzden diğer çocuk için üzüldük. Kendi adımıza sevindik ama
Allah onun da ailesine sabır versin. Bundan sonra inşallah Neslihan’ımızla kırlarda koşacağız,
hayırlısıyla onu gelinliğiyle de göreceğiz. Çok mutluyuz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3279.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Eve Sarhoş Gelen Kocasını Bıçakladı
Kayseri’de dün gece meydana gelen olayda eve sarhoş gelen kocasını bacağından bıçaklayan
bir kadın gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana
Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.T.’nin (55),...
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Kayseri’de dün gece meydana gelen olayda eve sarhoş gelen kocasını bacağından bıçaklayan
bir kadın gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana
Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.T.’nin (55), eve alkollü geldiği ve karısı F.T. (50) ile
tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında F.T.’nin kocası S.T.’yi
bacağından ve elinden bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine
gelen polis ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Kocasını yaralayan ve kapıyı açmayan F.T.,
polis ekiplerinin ikna etmesi sonucunda kapıyı açtı. Olay yerinde bulunan 112 ekipleri
tarafından ilk müdahalesi yapılan S.T., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi
sonrasında taburcu edilirken, F.T. hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3280.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayseri’de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
Kayseri’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen
bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 58 yaşındaki Ü.Ü’nün
kullandığı 06 FB 5602 plakalı çekicinin 18. kilometrede...

04 Ekim 2013 Cuma 13:46
Kayseri’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 58 yaşındaki
Ü.Ü’nün kullandığı 06 FB 5602 plakalı çekicinin 18. kilometrede direksiyon hakimiyetini
kaybederek karşı şeride geçtiği öğrenildi. Karşı şeride geçen 06 FB 5602 plakalı çekicinin
O.A.’nın (23) kullandığı 27 N 1167 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı bildirildi.
Çarpışmanın etkisiyle O.A.’nın kullandığı 27 N 1167 plakalı kamyonun dorsesinin
savrulduğu ve Đ.A.’nın kullandığı kamyona çarptığı kaydedildi.
Meydana gelen kazada, 06 FB 5602 plakalı çekicinin sürücüsü Ü.A.’nın olay yerinde hayatını
kaybettiği, O.A. ve Đ.A.’nın ise yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3281.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Erciyes’e Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor
Erciyes Dağı’na kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak
Merkezi’ne yağan kar, turizmcileri heyecanlandırdı. Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi’nde
Hacılar Kapı Lifos Alt Đstasyon ve Hitit Tepe Üst Đstasyon,...

04 Ekim 2013 Cuma 13:58

Erciyes Dağı’na kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi’ne yağan kar, turizmcileri heyecanlandırdı.
Erciyes Turizm ve Kayak Merkezi’nde Hacılar Kapı Lifos Alt Đstasyon ve Hitit Tepe Üst
Đstasyon, bu sabah başlayan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.
Turizmciler, kar yağışının devam etmesi durumunda sezonun erken açılabileceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3282.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Halk Ozanları Derneğinden ‘kayseri Ulusal
Halk Aşıkları Şöleni’
Kayseri Halk Ozanları Derneği tarafından, ‘1. Kayseri Ulusal Halk Aşıkları Şöleni’
düzenlendi.Cumhuriyet Meydanında etkinlikte Kayseri Halk Ozanları Derneği tarafından
Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ardından açıklama yapan Kayseri...
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Kayseri Halk Ozanları Derneği tarafından, ‘1. Kayseri Ulusal Halk Aşıkları Şöleni’
düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında etkinlikte Kayseri Halk Ozanları Derneği tarafından
Atatürk anıtına çelenk konuldu. Ardından açıklama yapan Kayseri Halk Ozanları Derneği
Başkanı Turgut Aydın, “Bugün güzel bir etkinliği başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Đl
dışından birçok halk ozanımız geldi. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Güzel
bir etkinlik olacağına inancım tam. Đnşallah yapacağımız ‘1. Kayseri Ulusal Halk Aşıkları
Şöleni’ herkes tarafından beğeni toplar” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Kayseri Halk
Ozanları Derneği üyeleri Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan
Vali Orhan Düzgün, “Yüzlerce yıldır Türk kültür ve geleneği içersinde yeri olan, geçmişte
yaşadığımız yaşam tarzlarımızın belki bugüne aktarılmasında sözlerinizin ve sazların çok
önemli kıymeti var. Kayseri’de Halk Aşıkları Şölenine ev sahipliği yapacak olmamızdan
dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizler tabi bu kültürün yaşatılması konusunda son
derece önemli bir görevi ifa ediyorsunuz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3283.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Develi’de Camiler Pırıl Pırıl Oldu
Camiler Haftası nedeniyle Develi ilçesinde bulunan camilerde temizlik yapıldı.Develi
Đlçesinde Camiler Haftası dolayısı ile Belediye ve Müftülük ortak çalışma yaparak merkez
camilerin tamamında çevre ile umumi tuvaletlerin temizliği yapıldı....

04 Ekim 2013 Cuma 11:09

Camiler Haftası nedeniyle Develi ilçesinde bulunan camilerde temizlik yapıldı. Develi
Đlçesinde Camiler Haftası dolayısı ile Belediye ve Müftülük ortak çalışma yaparak merkez
camilerin tamamında çevre ile umumi tuvaletlerin temizliği yapıldı. Camilerde Cuma namazı
için genel bir temizlik yapılarak camii içlerine de gül esansı sıkıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3284.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Büyükkılıç,
Ediyor

Mahalle

Sohbetlerine

Devam

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Keykubat mahallesinde yer alan Melikgazi
Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek esnaf ziyaretinde
bulundu.Keykubat Mahallesi gezisine AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas,...

04 Ekim 2013 Cuma 17:25

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Keykubat mahallesinde yer alan Melikgazi
Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek esnaf ziyaretinde bulundu.
Keykubat Mahallesi gezisine AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis
üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri ve Mahalle Muhtarları Nazif
Müftüoğlugil, Başkan Memduh Büyükkılıç’a iştirak ettiler. Keykubat Mahallesinde bulunan
esnafları gezerek belediye çalışmaları hakkında sohbet eden, ziyaret ettiği dükkanında
kendisine ikram edilen çayı beraberindekiler ile birlikte içerek, fırında ekmek pişiren Başkan
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Keykubat sosyal ve Spor Tesislerini de gezerek
burada bulunan vatandaşlardan tesislerden memnum olup olmadığını sordu ve çalışmaları
yerinde denetleyerek, en çok fitness salonu ile internet ve bilgisayardan faydalanıldığını
kaydetti. Keykubat mahallesinde gezerken vatandaşların ve esnafların yoğun ilgisi ile
karşılaşan Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:''Mümkün olduğunca her hafta bir
mahalleyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit etmek için ekip olarak
geziyoruz. Belediye Başkan Yardımcıları ve Fen, Đmar, Park ve Bahçe, Zabıta ile Veteriner
ekiplerinin katıldığı bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Çünkü Melikgazi 81
mahallesi ile büyük bir ilçedir. Ayrıca hizmet çeşitliliği çok farklı bir belediye hizmeti
sunuyoruz. Şehir merkezi ile kırsal kesim ile bağ ve bahçelik alanlardaki talep ve ihtiyaçlar
değişmektedir. Bir bakıma görsel toplantı yapıyoruz. Çalışmaları yerinde inceleme imkanı ile
semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile
sohbet etme imkânı buluyorum. Bugün Keykubat mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik.
Esnaflarımızın sorun ve dileklerini dinledik. Manav, fırın ve eczaneler ile lokanta ve
mobilyacıları gezdik. Halkın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor çünkü yapılan yatırım ve
hizmetlerin gerçekçi olduğunu gösteriyor.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3285.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Din Görevlilerine ‘cami
Đletişim’ Semineri Verildi

Ekseninde

Etkili

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısı ile Talas Đlçe Müftülüğü’nde ‘Cami Ekseninde
Etkili Đletişim Becerileri’ konulu konferans düzenlendi.Camiler ve Din Görevlileri Haftası
nedeniyle Talas Đlçe Müftülüğü tarafından organize...

04 Ekim 2013 Cuma 15:45

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısı ile Talas Đlçe Müftülüğü’nde ‘Cami Ekseninde
Etkili Đletişim Becerileri’ konulu konferans düzenlendi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Talas Đlçe Müftülüğü tarafından organize edilen
Konferansa konuşmacı olarak Đletişim Uzmanı Yusuf Yeşilkaya katıldı. Çiftekuyular Cami
Đmam-Hatibi Ahmet Bayram’ın Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan konferansta ilçe
müftüsü Turgut Erhan’da bir selamlama konuşması yaptı. Talas Đlçe Müftülüğü konferans
salonunda düzenlenen, Đletişim Uzmanı Yusuf Yeşilkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı
“Cami Ekseninde Etkili Đletişim Becerileri” konulu konferansa Talas Đlçe Müftülüğü
bünyesinde görev yapan çok sayıda din görevlisi katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3286.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

"şehirlerin Kimliğini Siluetleri Oluşturur"
Talas Đlçe Müftüsü Turgut Erhan ve din görevlilerinden oluşan heyet, Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım'ı ziyaret ederek cami ve Kur'an kurslarına yaptıkları katkılardan dolayı
teşekkür etti.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette...

04 Ekim 2013 Cuma 17:19

Talas Đlçe Müftüsü Turgut Erhan ve din görevlilerinden oluşan heyet, Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım'ı ziyaret ederek cami ve Kur'an kurslarına yaptıkları katkılardan dolayı
teşekkür etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Đlçe Müftüsü Turgut Erhan, camilerin ve Kur'an
kurslarının şehirlerin siluetini oluşturduğunu belirterek, "Camiler, adeta şehirlerin tapu
senetleri gibiler" dedi. Bunların bakımı, gözetilmesi, temizliği ve inşasının hep belediyeler
vasıtasıyla yürütüldüğünü kaydeden Erhan, "Bu nedenle biz 'Camiler ve Din Görevlileri
Haftası'nda size katkılarınızdan dolayı teşekkür etmeye geldik. Hiç şüphesiz geçmiş yıllardaki
gibi bu yıl da cami ve Kur'an kurslarımıza katkılarınız sürüyor" diye konuştu.Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım ise, "Şehirlerin siluetleri şehirlerin kimliğini oluşturur" diyerek
camilerin önemine dikkat çekti. Başkan Yıldırım, bir yerde 'Kayseri'yi yıksan enkazından
Selçuklu çıkar' yazısını okuduğunu anımsatarak, "Gerçekten de öyle. Mabetlerimizin bakımı,
ihtiyaçları hepimizin sorumluluğunda. Kurumlarımız ayrı gayrı değiller. Zaten Kayseri'nin
gelişmesindeki en büyük avantajı, belki de ana dinamiği kurumların barışık ve birbirlerini
tamamlıyor olmasıdır. Şehir hepimizin, hizmet hepimizin, burada bizim de bir katkımız varsa
ne mutlu bize" şeklinde konuştu. Din görevlilerinin toplumu aydınlattığını anlatan Başkan
Yıldırım, sözlerini söyle sürdürdü:
"Aydınlatılan mekanların da tertibi, düzeni önemli. Camilerin içlerini kullanma usulleriyle
ilgili kütüphaneler oluşturma, camilerde rehberlik danışma hizmeti verilmesi son derece
önemli. Toplumun da en çok arzuladığı hususlardan biriydi. Toplumun önderleri ilim
adamları, din adamları, kanaat önderleridir. Onların yetişmesinde sizlere katkılarınızdan
dolayı teşekkür ediyoruz." Ziyaretin sonunda Başkan Yıldırım, Đlçe Müftüsü Turgut Erhan'a
belediye olarak hazırladıkları Yaman Dede belgeseli ve Talas nağmeleri gibi kültürel
yayınlardan oluşan hediyeler verdi. Müftü Erhan da Başkan Yıldırım'a çiçek takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3287.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Erciyes Kayak Merkezi’ne Kar Yağdı
Birkaç gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisinde bulunan Kayseri’de Erciyes Kayak
Merkezi’ne kar yağdı.Kayak hocası Veysel Değirmenci, kar yağışının turizmcileri
sevindirdiğini söyleyerek, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde...
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Birkaç gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisinde bulunan Kayseri’de Erciyes Kayak
Merkezi’ne kar yağdı. Kayak hocası Veysel Değirmenci, kar yağışının turizmcileri
sevindirdiğini söyleyerek, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde kayak sezonunun erken
açılabileceğini bildirdi. Erciyes’te kar yağışının ardından yaylacılar da çadırlarını terk
ederken, dün akşam saatlerinde Kayseri şehir merkezinde kısa süreli dolu yağışı oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3288.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Erciyes Cup'ın Şampiyonu Fenerbahçe Oldu
Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasında Đzmir Konak Belediyespor'u 69-47 yenen
Fenerbahçe şampiyon oldu.SALON: Kadir HasFENERBAHÇE: Yacuobou xx 8, Bibrzycka
xxx 12, Cansu x, Birsel x 2, Esmeral x 5, Kübra x, Verameyenka xxx 14, Tuğçe xxx...
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Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasında Đzmir Konak Belediyespor'u 69-47 yenen
Fenerbahçe şampiyon oldu.
SALON: Kadir Has
FENERBAHÇE: Yacuobou xx 8, Bibrzycka xxx 12, Cansu x, Birsel x 2, Esmeral x 5, Kübra
x, Verameyenka xxx 14, Tuğçe xxx 11, Matoviç xx 9, Olca xxx 6, Melisa x, Nevlin x 2
ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESPOR: Thomas xx 9, Dila x, Koç x, Latoya xxx 11, Seda x 8,
Jelaviç x 8, Tuğçe, Gönül x 2, Solopova xx 6, Didem x 3, Cansu x, Tuğçe Murat x
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3289.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayserispor - Gaziantepspor Maçının Ardından
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Gaziantepspor'a 1-0
kaybederken, 5 haftalık galibiyet hasretine bir yenisini daha ekledi.Karşılaşma sonrası
düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü...
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Gaziantepspor'a 1-0
kaybederken, 5 haftalık galibiyet hasretine bir yenisini daha ekledi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü
Robert Prosinecki, zor bir maç olacağını bildiklerini belirterek, “Đsteğimizi saya yansıtmada
çok geç kaldık. Golü yedikten sonra geri dönüş için başlangıç yaptık. Futbolda bu geç oluyor
tabii ki. Gaziantepspor golü bulduktan sonra oyunu öldürmeyi çok iyi bildi. Önümüz de milli
takım arasını çok iyi değerlendirmeye çalışacağız. Evimizde kaybettiğimiz zaman konuşmak
zor oluyor” dedi.

Kayserisporlu Fonseca ise yenilgiye rağmen sahada yapılan iyi işlerin de olduğunu belirterek,
“Yaptığımız kötü oyunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Mağlup olmamış çok da hak
ettiğimiz skor değil. Kafayı yere indirmeden daha fazla çalışacağız” derken, Diego Biseswar
ise ilk yarı iyi bir oyun sergileyemediklerini kaydederek, “Türkiye liginde golü bulup
pozisyonları değerlendiremiyorsanız golü kalenizde görüyorsunuz. Maalesef gayretlerimiz
sonuç vermedi. Milli maç arasını iyi değerlendirip lige dönüşümüzün iyi olmasını
sağlayacağız” şeklinde konuştu.
GAZĐANTEPSPOR CEPHESĐ
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor’un birbirinden yetenekli
oyuncularının olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum.
Kayserispor birbirinden yetenekli bir kadroya sahip. Bu anlamda taktik yönünden hazırlıklı
çalıştık. Yetenekli oyuncularına oyun alanı bırakmadık ve kazandık. Bizim adımıza zorluklar
içerisinden çıkıyoruz. Milli maç arasına girerken kazandığımız 3 puan bizi moral açısından
tavanda götürecektir. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.
Gaziantepsporlu Bekir Ozan Has ise kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Kötü
bir gidişat vardı. Geçtiğimiz hafta ki maç ile durdurduk. Bugün inanılmaz mücadele ettik.
Bizim takım mücadele ettiği anda yenemeyeceği takım yoktur. Đnşallah bu gidişat devam
eder” derken, Şenol Can ise milli maç arasına 3 puanla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3290.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kaskispor, Erciyes Cup’ta 3. Oldu
Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasında, Kaskispor Orduspor’u 83-65 yenerek 3.
oldu.SALON: Kadir HasHAKEMLER: Egemen Ercan xx, Taner Eker xx, Suay Yal
xxKASKĐSPOR: Mond xx 8, Esra x 6, Sabrina xxx 12, Ayşegül xxx 13, Gamze xxx 10,
Sinem x2,...
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Kayseri’de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasında, Kaskispor Orduspor’u 83-65 yenerek 3.
oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Egemen Ercan xx, Taner Eker xx, Suay Yal xx
KASKĐSPOR: Mond xx 8, Esra x 6, Sabrina xxx 12, Ayşegül xxx 13, Gamze xxx 10, Sinem
x2, Bengü x, Martinez xxx 14, Bircan x, Sanders xxx 17, Özge x, Kübra x 1
ORDUSPOR: Simay xxx 12, Özlem, Tuğçe xx 7, Benan, Aslı x 5, Melek x 2, Jovanoviç x 7,
Gizem x, White xxx 12, Melek x 2, Vuliç xxx 18
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3291.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayged Nil Temsilciliği Açıldı
Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) Nil Temsilciliği törenle hizmete
açıldı.Kocasinan ilçesindeki Nil Caddesi üzerindeki Temsilciliğin açılışına, AK Parti Kayseri
Milletvekili Đsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet...
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Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği (KAYGED) Nil Temsilciliği törenle hizmete açıldı.
Kocasinan ilçesindeki Nil Caddesi üzerindeki Temsilciliğin açılışına, AK Parti Kayseri
Milletvekili Đsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe
Haseki ile dernek üyesi eğitimciler katıldı. Açılışta konuşan KAYGED Başkanı Yalçın Bulut,
bir ülkedeki insan kaynağının değeri ve büyüklüğünün, o ülke insanının eğitim seviyesinin
kalitesi ile ölçüldüğünü belirterek, ''Aynı şekilde bir ülkenin medeniliği, ekonomik refahı,
üretimin bolluğu da, şehirlerin büyüklüğünden öte, yetiştirdiği insanların niteliği ile
değerlendirilir. Gerçekten de tarih bize antik Yunan'dan, Çin'e, Mısır'dan Osmanlı'ya kadar
bütün büyük medeniyetlerin kültür ve maarif temeli üzerine kurulduğunu ve ayakta kaldığını
göstermektedir'' dedi.
Bulut, KAYGED'in 2005 yılında, çevrelerine ışık saçan nesiller yetiştirmek aşkıyla yola çıkan
bir grup doğru eğitimci tarafından kurulduğunu ve şimdiye kadar yüzlerce etkinliğe imza
attığını vurgulayarak, ''Derneğimiz, Kayserimiz başta olmak üzere tüm ülkemize eğitimöğretim hizmetlerine gönüllü katkı sağlamak üzere kuruldu'' diye konuştu.
Açılış töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer de, hizmet edecek
insanların yetiştirilmesi halinde ülkenin o denli kalkınacağını bildirdi. Tamer, ''Bu bağlamda
hep eğitimin önemini bilerek, ekonomideki bu gelişmişliğin yanında, Milli Eğitim'e bütçeden
en çok parayı ayıran hükümet haline gelmiş olduk. Eğitimde çok şeyler değişti. 81 vilayette
üniversiteler açıldı. Yine 4+4+4'te inşallah çok önemli bir yere gelindi. Bu sistemle, o hakları
gasp edilen yavrularımıza tekrar eski haklarının verilip onların yetiştirilmesinin yolu açıldı.
Şehrimize baktığımızda şehrimiz de önemli adımlar attı. Tabii Kayseri bir marka şehir. Bu
marka şehir olmasında, emeği geçenlere, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere,
diğer başkanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri, 3 büyük şehir dışında 4
üniversitesi bulunan ilk şehir oldu. Erciyes Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi, Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi ve son olarak da Abdullah Gül Üniversitesi ile eğitimdeki eksikliğini
gideren bir şehir oldu. Eğitim veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Onlara da
yolunuz açık olsun diyorum. Şu anda bu temsilciliğin açılışını yapacağız. Pekçok hizmetler
vermişler, emeği geçenleri kutluyorum. Şehrimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum'' ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3292.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Diyanet - Sen Mali Đşlerden Sorumlu Kayseri
Şube Başkan Yardımcısı Mikail Yıldız:
Diyanet-Sen Mali Đşlerden Sorumlu Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mikail Yıldız, ‘Camiler
ve Din Görevliler Haftası’ olması nedeniyle basın açıklaması yaptı.Diyanet - Sen Kayseri
Şubesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Diyanet...
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Diyanet-Sen Mali Đşlerden Sorumlu Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mikail Yıldız, ‘Camiler
ve Din Görevliler Haftası’ olması nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Diyanet - Sen Kayseri Şubesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Diyanet - Sen Mali
Đşlerden Sorumlu Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mikail Yıldız, “1 - 7 Ekim tarihleri arası
‘Camiler ve Din görevlileri Haftası’ olarak kutlanmaktadır. ‘Camiler ve Din Görevlileri
Haftasının’ bu seneki konusu ‘Cami, Kadın ve Aile’ olarak belirlenmiştir. Đslam dinin
kadınlara tanıdığı kolaylıklar, kuranda hadislerde kadınların yeri ve saygınlığı Hz.
Peygamberin kadın ve aileye bakışı gibi konularda toplumda farkındalık oluşturmayı
amaçlamaktadır. Bununla birlikte camilerin dini, sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi
anlatılarak cami merkezli bir hayat anlayışına kapı aralayacaktır. Ayrıca ‘Camiler ve Din
Görevlileri Haftası’ vesilesiyle camilerde kadınlara ait mekanların iyileştirilmesi, aile
fertlerinin ve özellikle kadınların da cemaate katılının sağlanması amacıyla düzenlemeler
yapılması hedeflenmektedir” diye konuştu.
Cami hakkında bilgiler veren Yıldız, “Kelime manası olarak toplanma yeri demektir. Din,
tarih, gelenek, ede, saygı, sevgi ve kardeşliği öğrendiğimiz camiler aynı zamanda ibadet,
bilgi, birlik ve kardeşlik mekanlarıdır. Camiler sosyal, toplumsal hayatımızı ve yaşamımızı
yönlendiren kutsal mekanlardır. Camiler sinimizin öğretildiği, yardıma muhtaçların yardıma
koşulduğu, aynı zamanda milli birlik ve bütünlüğümüzün de teminatıdır. Bu vesile ile
‘Camiler ve Din Görevlileri Haftasının’ insanımız, toplumumuz ve din hizmeti veren
görevliler için hayırlara vesile olmasını niyaz eder, camilerimizin eksiklerinin, din
görevlilerimizin sorunlarının giderilmesine vesile olacak adımların atılmasına zemin
hazırlayacağına bütün kalbimizle inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3293.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Oran 2013 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu
Toplantısı Yapıldı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2013 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı,
Bakanlar Kurulu Kararıyla yenilenen ORAN Kalkınma Kurulu üyeleri, Ajans Yönetim
Kurulu üyeleri, Kalkınma Bakanlığı temsilcileri ve bir önceki ORAN Kalkınma...

05 Ekim 2013 Cumartesi 12:50

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2013 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı,
Bakanlar Kurulu Kararıyla yenilenen ORAN Kalkınma Kurulu üyeleri, Ajans Yönetim
Kurulu üyeleri, Kalkınma Bakanlığı temsilcileri ve bir önceki ORAN Kalkınma Kurulu
Başkanlık Divanının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Toplantı kapsamında, ORAN Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, tarafından yapılan
2013 Yılı Ajans faaliyetleri, 2012 yılında gerçekleştirilen denetimler ve 2014-2023 Dönemi
Taslak Bölge Planıyla ilgili bilgilendirme sunumu ile yenilenen Kalkınma Kurulu Başkanlık
Divanı seçimi ana gündem maddelerini oluşturdu.
Toplantıda ayrıca, 2011 yılı ORAN Mali Destek Programları kapsamında desteklenen
projelerin tanıtımına ilişkin video gösterimi de yapıldı.
Yenilenen Kalkınma Kurulu üyelerinin bir araya geldiği ilk toplantıda, açılış konuşmaları
Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve
Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi Başkanı Mesut
Kamiloğlu ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Reşit
Özkanca tarafından yapıldı. Ajans Genel Sekreteri Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, konuşmasında
Kalkınma Kurulunun önemine değinirken, Kamiloğlu 10'uncu Kalkınma Planının ve Bölge
Planlarının Kalkınma Ajansları ve diğer yerel aktörlerin katkısıyla yerelden, katılımcı bir
anlayışla oluşturulduğuna; ortalama 3 yıllık kurumlar olan Kalkınma Ajanslarının, önemli
işler başardığına değindi. Kamiloğlu, 2014-2023 Dönemi Bölge Planlarının nihai halde
Başbakan başkanlığında, Başbakan ve Kalkınma Bakanı ile Başbakanın belirleyeceği
bakanlardan oluşan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanacağını, dolayısıyla
Bölge Planlarının öneminin artacağını vurguladı.
Toplantıda, Kalkınma Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Reşit Özkanca, Kalkınma Kurulu Eski
Başkan Vekili Prof. Dr. Meftuni Yekeler, Kalkınma Kurulu Eski Katip Üyeleri Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özman ve Kayseri Genç Sanayici ve Đşadamları Derneği Genel
Sekreteri Şaban Kazancı ve Kalkınma Kurulu Eski Yedek Katip Üyeleri Şarkışla Belediye
Başkanı Kasım Gültekin ile Yozgat Genç Sanayici ve Đşadamları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Çekil’e görevleri süresince verdikleri hizmetlerinden ötürü, Ajans Yönetim
Kurulu Üyelerince plaket takdim edildi.
Bakanlar Kurulu kararıyla dört yıl süreyle görev yapmak üzere yenilenen Kalkınma Kurulu
üyeleri arasından TR72 Bölgesinin topyekûn kalkınması için kurul çalışmalarını
yönlendirecek Kalkınma Kurulu Başkanlık Divanı Seçimi yapıldı. Seçim sonucunda iki yıllık

bir dönem boyunca görev yapmak üzere, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk
Kocacık Kalkınma Kurulu Başkanı, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar ise
Kalkınma Kurulu Başkan Vekili seçildi. TÜMSĐAD Sivas Şubesi Başkanı Murat Şahin ve
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen Kalkınma Kurulu Asil Kâtip Üyesi, Yozgat
ĐŞKUR Đl Müdürü Nevzat Atak ve Yozgat Genç Đş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik
ise Kalkınma Kurulu Yedek Kâtip Üyesi olarak seçildi.
Seçimlerin ardından Kalkınma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Faruk Kocacık, Kalkınma Ajanslarının önemine değinerek, Kalkınma Kurulunun aktif
çalışması temennisinde bulundu.
Toplantı, Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilenin alınmasının ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3294.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayseri Park’ta Ufad Sergisi Açıldı
Kayseri Park Alışveriş Merkezinde Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) sergisi
açıldı.4-5-6 Ekim’de açık kalacak olan ve dernek üyelerinin yaptığı Beyşehir, Bayburt ve
Gaziantep gezilerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi,...
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Kayseri Park Alışveriş Merkezinde Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) sergisi
açıldı.
4-5-6 Ekim’de açık kalacak olan ve dernek üyelerinin yaptığı Beyşehir, Bayburt ve Gaziantep
gezilerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç tarafından açıldı.
Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin sanata
fırsat verdiğini belirterek, “Bizim anlayışımız AVM’lerin sadece ticaret merkezi alanı olarak
görülmemesidir. Bu tür sanatsal etkinliklere de fırsat veren bir anlayışın hayata geçirilmesidir.
Kayseri Park böyle bir anlayışa fırsat vermiş. Kulübün yedikleri içtikleri kendilerinin oldu,
gezdikleri gördükleri yerlerin fotoğraflarını da bize gösterdiler. Bizde keyifle gezdik.
Amatörce yaklaşılmış ama profesyonelce çekilmiş diyoruz. Bu anlamda kendilerini tebrik
ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı her zaman destekleyen bir
anlayışımız var. Bu dostlarımızın yanında olmak bizim için bir keyiftir” ifadelerini kullandı.
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buket Mücellit ise,
“Sergimizde, 2013 yaz sezonunda gezi yaptığımız Bayburt, Beyşehir ve Gaziantep’te çekilen
fotoğrafların paylaşımı var. Bunu Kayseri halkıyla paylaşmak isteriz. Melikgazi Belediye
Başkanımızda sergimizin açılışımızı yaptı. Teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3295.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Marifetli Eller Ödüllerini Aldı
2. Geleneksel Kayseri Ev Kadınları Yemek Yarışması'nda dereceye giren ev kadınları
ödüllerini aldı.Kayseri’de 2. Geleneksel Kayseri Ev Kadınları Yemek Yarışmasında dereceye
giren ev kadınlarına ödülleri verildi. Ana yemek, Hamur işi...
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2. Geleneksel Kayseri Ev Kadınları Yemek Yarışması'nda dereceye giren ev kadınları
ödüllerini aldı.
Kayseri’de 2. Geleneksel Kayseri Ev Kadınları Yemek Yarışmasında dereceye giren ev
kadınlarına ödülleri verildi. Ana yemek, Hamur işi ve Tatlı işi olmak üzere 3 kategoride
yarışan yarışmacılar, ödüllerini Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Đl Kültür ve Turizm Müdürü
Đsmet Taymuş'un elinden aldı.Ana yemek kategorisinde Fatma Üfturuş yapmış olduğu Pehli
ile birinci olurken Fatma Obut Kurşun Aşı ile ikinci, Figen Dülger yaptığı Börek Aşı ile
üçüncü oldu. Hamur işi kategorisinde ise; Semra Çağlar yaptığı Yağlama ile birinciliği
olurken, Fatma Ortaköy Tandır Böreği ile ikinci, Đfakat Đpekli de Tandır Böreği ile üçüncü
oldu. Tatlı kategorisinde Şeyma Koçer yaptığı Yaş Pasta ile birinci olurken, Fatma
Kıranatlıoğlu yaptığı Pekmezli Kabak'la ikinci, Venhar Göktaş da yaptığı Nevzine ile 3. oldu.
Geleneksel Ev Yemekleri Yarışmasında 3 kategoride yarışan yarışmacıların birincilerine 2 bin
TL verilirken, ikinciye Bin TL, üçüncüye 500 TL değerinde hediye çeki verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3296.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Melikgazi, Deprem Araştırma Laboratuvarı
Kuruyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ile Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında
Deprem Araştırma Laboratuvarı kurulacağını bildirdi.Binaların olası bir...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ile Erciyes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında
Deprem Araştırma Laboratuvarı kurulacağını bildirdi.
Binaların olası bir depremdeki risk durumu ve sağlamlıklarını inceleyecek olan
laboratuvardan isteyen vatandaşların da faydalanabileceğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, deneyimli akademik kadro ve son teknolojik cihaz ve araçlarla donatılacak olan
laboratuvarın yapıların projeye uygun beton ve zemin kontrolünün yapılabileceğini belirtti.
Belediye ile üniversite işbirliğine güzel bir örnek sergileyeceklerini ve Erciyes Üniversitesi ile
birçok ortak çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, şunları
söyledi:
“Mevcut binaların projelerine üzerinden zemin ve yapı elemanlarından örnekler alınarak
analize yapılarak risk durumları belirlenecektir. Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde bulunan
yeni veya eski yapılar ya da hasarlı evlerin olası deprem durumları belirlenecektir. Sonuç
itibari ile Melikgazi Đlçesinin Deprem Risk Haritası çıkarılacaktır. Bina güvenliğinden endişe
eden vatandaşlarımız bu laboratuvardan yapısal tetkik isteyebilecekler, binasının projeye
uygunluğunu, beton sertliğini, malzemesini, yapıda kullanılan diğer inşaat malzemelerin
uygunluğunu test ettirebileceklerdir. Bu laboratuvarda ayrıca zemin kontrolü de
yapılabilecektir. Erciyes Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde laboratuvarda
kullanılmak üzere malzeme alımları için önümüzdeki günlerde ihale yapılacak.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3297.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Eğitim - Bir - Sen Đl Divan Toplantısını Yaptı
Eğitim-Bir-Sen Đl Divan toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan, “Demokratikleşme paketinin içeriğinde yer alan kamuda başörtüsü yasağının kısmen
kaldırılması, andımızın uygulamasına son verilmesi,...
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Eğitim-Bir-Sen Đl Divan toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan, “Demokratikleşme paketinin içeriğinde yer alan kamuda başörtüsü yasağının kısmen
kaldırılması, andımızın uygulamasına son verilmesi, dini vecibelerin yerine getirilmesinin
engellenmesinin ceza kapsamına alınması son derece olumlu ve önemlidir” dedi.
Düzenlenen Đl Divan toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘demokratikleşme paketinin’
içeriğinde yer alan yasal idari düzenlemelere konu edilecek hususları takdirle karşılamakla
birlikte bazılarının yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Demokratikleşme paketinin içeriğinde yer
alan kamuda başörtüsü yasağının kısmen kaldırılması, andımızın uygulamasına son verilmesi,
dini vecibelerin yerine getirilmesinin engellenmesinin ceza kapsamına alınması, nefret suçu

cezasının arttırılması, kişisel verilen korunmasına yasal düzenlemesi getirilmesi, özel
okullarda farklı dil ve lehçelerin önünün açılması, toplantı, yürüyüş ve gösterilerde, temel hak
ve özgürlükleri kısıtlayıcı kimi düzenlemelerin kaldırılacak olması son derece olumlu ve
önemlidir. Bu hususta temel hak ve hürriyetleri genişletici mahiyette her türlü adımı
alkışlayarak gerekli desteği sağlayacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.
Kamu kurumlarında çalışan memurların kılık ve kıyafetlerine yönelik açıklamalarda bulunan
Kalkan, “Kaldırılması noktasında mücadele verdiğimizi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğin 5. maddesinde kadın kamu çalışanları
için getirilen kısıtlamaların kaldırılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu
maddede yapılacak düzenlemede, erkek kamu çalışanları yönünden kamu hizmetinin
sunumunda kişinin kılık ve kıyafetini özgürce belirleyemeyeceği algısını giderecek adımın
atılmasını bekliyoruz. Kılık ve kıyafeti seçme özgürlüğünü sağlayacak bir düzenlemenin
öngürülmemesini bir eksiklik olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.
Siyasi partilere üye olma yönündeki yasakların kaldırılmasını olumlu karşıladıklarını ifade
eden Kalkan, “Bunu tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, tüm kamu
görevlilerine siyasi partilere üye olma ve siyasi faaliyette bulunma hakkı getirilmesi
noktasında tezahür etmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. Memura grev hakkının tanınması
gerektiği yönündeki talebimizi de bir kez daha yineliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3298.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayseri'de Asgari Ücretle Eleman Çalıştırmak
Zor
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, ''Sanayiciler olarak eleman
bulmakta zorlanıyoruz. Kayseri'de çalışanlar daha kalifiye hale geldi. Artık asgari ücretle
eleman çalıştırmak zor'' dedi.KAYSO Genişletilmiş Meslek Komiteleri...
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, ''Sanayiciler olarak eleman
bulmakta zorlanıyoruz. Kayseri'de çalışanlar daha kalifiye hale geldi. Artık asgari ücretle
eleman çalıştırmak zor'' dedi.
KAYSO Genişletilmiş Meslek Komiteleri Đstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Meslek Komiteleri Toplantılarının, Oda faaliyetlerinde
çok önemli olduğunu belirterek, ''Mecliste ele alacağımız konular, Meslek Komitelerimizin
toplantılarında ortaya çıkıyor. Buradan çıkan konular, Yönetim Kurulumuz ve Meclisimizde
ele alınıyor ve ilgili yerlere iletiliyor'' ifadelerini kullandı.
Sanayicilerin işlerini daha sıkı tutarak ülkenin kalkınmasına yardımcı olması gerektiğini
vurgulayan Boydak, şunları kaydetti:

''Son günlerde ülkemizde çok yoğun siyasi gelişmeler oluyor. Demokratikleşme Paketinin
ülkemizi daha ileriye götüreceğine inanıyoruz. Biz sanayiciler olarak, öncelikli konumuz,
üretmek, ihracat yapmak ve istihdam sağlamaktır. Çok şükür Kayseri'de bu çalışmalar sekteye
uğramadan devam ediyor. Birçok sanayicimiz, eleman bulmakta zorlanıyorlar. Artık
Kayseri'de asgari ücretle eleman çalıştırmak zor. Kayseri'de çalışanlar daha da kalifiye hale
geldi. Sanayiciler olarak ücret skalalarımızı biraz daha yukarı çekmemiz gerekiyor. Kıdem
tazminatında bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu konu yeniden ele alınıp düzenlenmeli. Çalışanların
ve işverenlerin el ele verip bu soruna çözüm bulunmalı. Bu konular da artık tartışılmalı.
Çalışanların hak kaybı olmasın. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Kıdem tazminatı konusunda bir
fon oluşturulması gündemde. Birada sağduyulu yaklaşılmalı. Bu konuda ortak bir yol
bulunursa herkes rahatlar. Bir firmanın yıldızı parlıyor ve çok iyi işler yapıyor. Ama gün
geliyor, ücretleri ödeyemez hale geliyor. Kıdem tazminatları, cirosunun 5 katına çıkıyor. Bu
durumda işveren de çalışan da mağdur olmasın. Ortak bir yol bulunmalı.''
Türkiye içindeki siyasi ve sosyal gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye dışındaki
olayları da gördüklerini belirten Boydak, ''Geleceğe ümitli bakmalıyız. Türk ekonomisinin
tahmin edildiği gibi çok da kırılgan olmadığını görüyoruz. Yabancı yatırımcı için Türkiye en
güvenli limanlardan birisi. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye yatırım için yabancı fonlar
geliyor. Dinamik ve işini çok iyi bilen özel sektör, Türkiye'nin sigortasıdır. Bir firmanın
yaptığı ankette ve araştırmada, Kayseri'deki 35 firma, Anadolu 500 Listesi'ne girdi. Büyük
şehirleri saymazsak, Gaziantep'ten sonra ikinci sıradayız. Bu iyi ama yetmez. Daha da iyi
olmalıyız'' diye konuştu.
Toplantıda daha sonra söz alan meslek komitesi üyeleri, meslekleriyle ilgili konuları gündeme
getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3299.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Radisson Otel Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Kayseri’de inşaatı devam eden Radisson Otel’in tanıtım toplantısı yapıldı. Đnşaat alanında
yapılan toplantıda, otelin tamamlanmadan önceki hali barbekü partisiyle basına
tanıtıldı.Radisson Otel Genel Müdürü Mehmet Mülayim, otelin...
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Kayseri’de inşaatı devam eden Radisson Otel’in tanıtım toplantısı yapıldı. Đnşaat alanında
yapılan toplantıda, otelin tamamlanmadan önceki hali barbekü partisiyle basına tanıtıldı.
Radisson Otel Genel Müdürü Mehmet Mülayim, otelin bitmeden önceki halini göstermek
istediklerini belirterek, “Yaklaşık iki buçuk aydır Kayseri’deyim. Yeni Kayserili sayılırım.
Onun için Kayseri’de ki yerel acentelerin, seyahat acentelerinin otel bitmeden önceki halini
görmelerini ve bir gecede olsa yaşamalarını istedik. Daha sonra otel bittiğinde otelin bitmiş
haliyle ikisi arasında ki farkı ve ne kadar üzerinde emek olduğunu görsünler istedik. Kayseri
için önemli bir otel. Tabi Kayseri’de başka beş yıldızlı oteller de var. Kayseri hızla turizme

koşuyor. Erciyes’te büyük yatırımlar var yani çok büyük kayak merkezi kış sporları merkezi
olacağı kesin. Şehre biz de beş yıldızlı bir otelle girelim istedik. Radisson grubu bu işletmeyi
açmaya hazırlanıyor. 243 odamız olacak onun dışında kongre merkezimiz, spa merkezimiz,
spor merkezimiz, toplantı salonumuz, restoranımızla çok geniş bir tesiste hizmet vermeyi
amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3300.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma
Đstifa Etti
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma görevinden istifa etti.Kayserispor Genel
Menajeri Süleyman Hurma, Kayserispor’un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada,
"Sayın Başkanımız Recep Mamur’un Kongre Kararı alarak görevi bırakması...
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Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma görevinden istifa etti.
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Kayserispor’un resmi internet sitesinden
yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız Recep Mamur’un Kongre Kararı alarak görevi
bırakması sonucu; Kayserispor’daki Genel Menajerlik görevimden istifa etmiş
bulunmaktayım. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz’un isteğiyle kongre gününe kadar
mevcut görevim sürecektir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3301.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Hindistan Cumhurbaşkanı Kapadokya’da
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Nevşehir’e gelen Hindistan Cumhurbaşkanı
Pranab Mukherjee peri bacalarını gezdi.Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee
beraberinde Bakan Denizcilik Bakanı Shri Gk Vasari ile birlikte özel uçakla...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Nevşehir’e gelen Hindistan Cumhurbaşkanı
Pranab Mukherjee peri bacalarını gezdi. Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee
beraberinde Bakan Denizcilik Bakanı Shri Gk Vasari ile birlikte özel uçakla Nevşehir Tuzköy
havaalanına geldi. Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee’yi Nevşehir Valisi Mehmet
Ceylan, Garnizon Komutanı Dursun Ertuğrul karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı, buradan
Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Zelve açık hava müzesine geçti. Açık hava müzesi
içindeki peri bacalarını gezen konuk Cumhurbaşkanı’nın gezisi sırasında geniş güvenlik
önlemleri alındı. Daha sonra Göreme beldesinde bulunan Tokalı Kilisesi’ni gezen Hindistan
Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee, havanın soğuk olması nedeniyle daha önceden planlanan
bazı noktaları araç ile gezmeyi tercih etti. Gezi sonrasında Cumhurbaşkanı Kapadokya
Dedeman Oteli’ne geçti. Burada Vali Ceylan tarafından Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab
Mukherjee onuruna öğle yemeği verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3302.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kurban Bayramında Sağlıklı Beslenmek
Đçin Altın Öneriler
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlara sağlıklı beslenme önerisinde bulunan
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Hülya Tulgar, “Kesilen kurbanın eti 24 saat
bekletilmeli. Mangal ve çok yağlı et yemekten kaçınılmalı ve sağlık...
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Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlara sağlıklı beslenme önerisinde bulunan
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Hülya Tulgar, “Kesilen kurbanın eti 24 saat
bekletilmeli. Mangal ve çok yağlı et yemekten kaçınılmalı ve sağlık için misafirlere et ikram
edilmemeli” dedi.
“Kurban Bayramının gelmesiyle bayramda ‘nasıl besleneceğiz?’ sorusu sorulmaya başladı"
diyen Tulgar, “Bütün bayramlar sağlıklı beslenmeyi sekteye uğratan bir süreç. Bunu
kesinlikle biliyoruz ama ne kadar az zararla kapatılabiliriz bu süreci bizim için önemli olan
bu. Bu süreçte bayramlarda tatlı tüketimi çok arttırmaktadır. Ama Kurban bayramı buna ilave
olarak kırmızı et tüketimini de arttırmaktadır. Kırmızı et mutlaka protein kaynağı yenilmesi
gereken bir gıda ancak belirli sınırlar içerisinde yenilmesi gerekiyor. Ne kadardır bu sınır
kişiye göre değişmektedir. Kronik rahatsızlığı olan insanlar, diyabetliler, kalp damar hastaları,
yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlar bunlar et kullanımında daha dikkatli olması gereken grup.
Kurbanın seçimiyle başlıyor diyelim. Kurbanın kesinlikle veteriner kontrolünden geçirilmiş
olması gerekiyor. Kesim yerlerinin sağlık kurallarına uygun olması dolayısıyla bize
bulaşabilecek mikro organizmalardan korumuş olmasını sağlayacaktır” dedi.
Tulgar, “Et kesildikten sonra bir bekleme süresinin geçmesi gerekiyor. Bu bekleme süresi 24
saattir” diyerek, şu tavsiyelerde bulundu:
“Neden 24 saat önemli? Etin kalitesi için önemli çünkü ölüm sertliği denilen bir olgu var. Bu
süre içinde devam eden bir olgu. Belirli mikroorganizmalar bu süre içerisinde canlılığını
korumaktadırlar. Eti pişirme yöntemleri çok önemli. Sağlıklı pişirme yöntemleri hepimizin
bildiği ama bazen göz ardı ettiğimiz haşlama, ızgara ve fırında olmak üzeredir. Ama mangal
havalar özellikle sıcak olduğu dönemlerde çok tercih edilen çok kullanılan bir yöntem ama
yanlış bir yöntem. Sağlığımız için kesinlikle mangalı kullanmamak, çok uzun süre yağda
kızartmaları kullanmamak gerekir.
Eti yeme miktarı sınırsız değil kesinlikle her kurala uyduğumuz zaman bile sınırsız değil
çünkü çok yüksek kolesterol çok yüksek yağ içeren bir gıda et. Dolayısıyla sınırlı yemek
lazım. Bu kişiden kişiye değişiyor ama Kurban Bayramın da sıklığını bir öğün şekline
çekersek miktar olarak daha fazla yiyebileceğimizi hatırlatmak isterim.
Etin saklanma koşulları çok önemli çünkü Kurban Bayramında kesilen etler uzun süre
saklanmak amaçlı, hem dini bir görev yerine getiriliyor hem de biraz daha uzun sürede
kullanılacak et miktarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Hemen tüketilecek etlerin iki, üç gün
buzdolabın da -2 ile 4 derecede saklanabileceğini biliyoruz. Daha uzun süre bekleyecekse
dondurucularda dondurularak -18, -32 derecede saklanması gerekiyor. Kurallara
uyduğumuzda daha sağlıklı bir bayram geçireceğimizi, daha sağlıklı beslenmiş
olabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında öneriler var tabi ki hepimizin bildiği az yemek,
hafif yemek, fazla ikramlara rağbet etmemek, ikramları geri çevirebilmek ama bence en
önemlisi bizlerde ikram etmemeliyiz. Et pişirmesinde sağlıklı olan yöntem sebzelerle
pişirilmesidir. “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3303.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Erciyes’te Kar Aralıklarla Yağmaya Devam
Ediyor
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde aralıklarla yağan kar, turizmcilerin yüzünü
güldürüyor.Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan Kayseri’de, Erciyes Kayak
Merkezi’nde aralıklarla yağan kar, yolları beyaza bürüdü. Kar yağışı...
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Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde aralıklarla yağan kar, turizmcilerin yüzünü güldürüyor.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan Kayseri’de, Erciyes Kayak Merkezi’nde
aralıklarla yağan kar, yolları beyaza bürüdü. Kar yağışı kayak severlerin ve turizmcilerin
yüzünü güldürürken, yetkililer Erciyes Dağı’na çıkmak isteyen sürücüleri dikkatli olmaları
konusunda uyardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3304.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

KTO'nun Yeni Üyeleri Kahvaltıda Buluştu
Kayseri Ticaret Odası (KTO) yeni üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.Kahvaltıya Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO yönetim kurulu üyeleri, Vergi dairesi
Başkanı Niyazi Özkök ve SGK Đl Müdürü Mükremin Sürücü ile yeni...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) yeni üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltıya Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO yönetim kurulu üyeleri,
Vergi dairesi Başkanı Niyazi Özkök ve SGK Đl Müdürü Mükremin Sürücü ile yeni üyeler
katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yeni üyelerin
Kayseri Ticaret Odası için çok önemli olduğunu söyledi. Hiçyılmaz, “Odamız, üyelerinin
menfaati neyse o şekilde hareket etmeyi kendisine prensip edinmiştir. Odanın sahibinin üyeler
olduğunu biliyoruz. Üyelerimiz olmazsa Kayseri Ticaret Odası olmazdı, Kayseri Ticaret
Odası da olmazsa bizler zaten olmazdık. Onun için Kayseri Ticaret Odası’nın esas önceliği
hizmet etmektir.” şeklinde konuştu.Üyelerinin istekleri doğrultusunda hizmet prensibiyle
hareket ettiklerini dile getiren Hiçyılmaz, “Ayrıca odayı kendi keyfimize göre değil,

üyelerimizin isteklerine göre yönetmeyi kendimize prensip haline getirdik. Seçim öncesinde
de sayısız defa dile getirdiğimiz, şimdilerde de birer birer uygulamaya geçtiğimiz birçok
projenin hemen hemen tamamı üyelere yönelik düzenlenmiştir. Her şeyden önce Türkiye’de
yaygın bir kanaat olarak, odanın üyelerinden daha akıllı, daha bilgili, daha dürüst olduğu gibi
bir izlenim vardır. Halbuki biz üyelerimizin bizden daha bilgili olduğu prensibiyle hareket
ediyoruz. Sadece onlara hizmet etmenin yollarını beraberce aramaya çalışıyoruz.” diye
konuştu. Toplantıda Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök ve SGK Đl Müdürü Mükremin
Sürücü toplantıda sorulan soruları cevaplandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3305.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Gemuhluoğlu Anıldı
Şair, Yazar, Mütefekkir Fethi Gemuhluoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından ölümünün
36'ıncı yıldönümünde anıldı. Büyükşehir Belediyesi Hunat Kültür Merkezinde düzenlenen
anma programında Gemuhluoğlu'nun eserleri ve düşünce...
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Şair, Yazar, Mütefekkir Fethi Gemuhluoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından ölümünün
36'ıncı yıldönümünde anıldı. Büyükşehir Belediyesi Hunat Kültür Merkezinde düzenlenen
anma programında Gemuhluoğlu'nun eserleri ve düşünce dünyası anlatıldı. Hunat Kültür
Merkezi'ndeki anma programının açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa
Yalçın yaptı. Gönülbirliği yapılacak olan bu tür toplantıların önümüzdeki günlerde de
gerçekleştirileceğini dile getiren Yalçın, bu minvaldeki programlarla ilgili tavsiyeleri de
beklediklerini belirtti. Programda Fethi Gemuhluoğlu'nu tanıtan kısa bir belgesel sunuldu.
Belgeselin ardından Eğitimci-Yazar Hasan Arslan, Fethi Gemuhluoğlu'nu anlattı. Türkiye'de
kalemi iyi olan gençleri Gemuhluoğlu'nun bir şekilde bulduğunu ve okuyan öğrencilere
burslar temin ettiğini belirten Arslan, Gemuhluoğlu'nun yüzlerce akademisyen, bürokrat,
düşünür, fikir adamı yetiştirdiğini söyledi. Arslan, bir anlamda Fethi Gemuhluoğlu'nun önden
giden atlılar yetiştirdiğini kaydetti. Anma programına katılan Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da, Gemuhluoğlu ailesinin aile dostları olduğunu belirterek
böyle bir anma programından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür sohbetleri çok önemli
bulduğunu ve asırlardan beri gelen bir gelenek olduğunu dile getiren Keleştemur, "Bu batı
toplumunun kaybettiği bir gelenektir. Bu gelenek bizde de aksadı, özellikle gençlerin bu tür
sohbetlerden faydalanmasını sağlamak lazım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3306.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

SP Đl Başkanı Arıkan, Gündemi Değerlendirdi
Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut Arıkan, parti olarak Mart 2014'te yapılacak Yerel
Seçimler'e iddialı bir şekilde hazırlandıklarını, Kayseri'de en iyi neticeyi almak için
çalıştıklarını belirterek, ''Kayseri, Milli Görüş belediyeciliğiyle...
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Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut Arıkan, parti olarak Mart 2014'te yapılacak Yerel
Seçimler'e iddialı bir şekilde hazırlandıklarını, Kayseri'de en iyi neticeyi almak için
çalıştıklarını belirterek, ''Kayseri, Milli Görüş belediyeciliğiyle 1994 yılında yani bundan 19
yıl önce tanışmıştı. O tarihten bugüne kadar Kayseri'nin gerçekten çehresi değişti. Bu
seçimlerde Saadet Partisi'nin sloganı, 'Yeniden Milli Görüş Belediyeciliği' olacak. Đnşallah
yeniden Milli Görüş Belediyeciliğini başlatıp, bıraktığımız yerden hizmetlerimizi daha ileri
noktalara taşımak için gece-gündüz mücadele vereceğiz'' dedi. Saadet Partisi Đl Başkanı
Arıkan, yaptığı açıklamada, yeni çıkan yasa gereği, Kayseri'de 16 ilçe ve 1 de Büyükşehir
Belediye Başkanlığı için seçimler yapılacağını ifade etti. Açıklamasında, ''Bu seçimlerde
bizler, bütün ilçelerde en kaliteli, Milli Görüş'e en layık adaylarla seçime çıkacağız'' diyen
Arıkan, şunları kaydetti:
''Büyükşehir'de de yine aynı şekilde şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek, şehrimizi en
güzel yerlere taşıyabilecek arkadaşlarımızla mücadelemizi vereceğiz ve en güzel sonucu
almak için gece gündüz mücadelemizi vereceğiz. Biz bu seçimlerde diğer partilerin adayları
ya da mevcut belediye başkanları ne yapmış, ne yapmamış, o noktada değil, Milli Görüş
Belediyeciliğinin ne olduğunu, Milli Görüş Belediyeciliği iktidara geldiğinde nelerin
değişeceğini, nasıl bir hizmet verileceğini anlatacağız. Belediyeciliğin sadece yol yapmak,
kaldırım yapmak, park yapmak, altyapı yapmak olmadığını, belediyeciliğin yeni bir
medeniyetin, Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin gölgesinin şehrin üstüne nasıl düşürülerek
belediyecilik yapılacağını göstermek istiyoruz. Bu noktada halkımıza bilgilendirme yapacağız
ve halkımızdan desteklerini talep edeceğiz. Mutlaka şehrin hayati noktalarında artıları,
eksileri vardır. Bunlar uzun uzun tartışılacaktır. Mevcutlardan daha iyi neler yapılabilir, biz
bunun üzerinde duracağız bu seçimlerde. Belediyecilik, bir şehrin ekonomisine nasıl katkı
sağlar, bu noktalarda halkımızı bilinçlendireceğiz.''
-''1994'TE ENKAZ DEVRALMIŞTIK''
Kayseri'de 1994 yılında Milli Görüş'ün hakim olduğunu belirten Arıkan, ''1994 yılında biz
Kayseri'de belediyeyi aldığımızda, bir enkaz devralmıştık. O enkazdan sonra rutin hizmetler
hızlı bir şekilde yerine getirildi. Artık Kayseri'nin pek fazla rutin hizmete ihtiyacı olduğunu
düşünmüyoruz. Bundan hareketle, Kayseri'nin neye ihtiyacı var? Kayseri'de son dönemde
manevi anlamda çok büyük bir boşluk sözkonusu. Biz Milli Görüş Belediyeciliği
çerçevesinde şehrin manevi havasını değiştirmeye yönelik projeler geliştireceğiz'' diye
konuştu. Kayseri'de bir manevi boşluktan bahsedildiğini vurgulayan Arıkan, ''Bugün
Kayseri'de uyuşturucu kullanma yaşı ortaokullara kadar düşmüş durumda. Boşanma rakamları
Türkiye rekorları kırmakta. Kadına şiddet konusunda Kayseri en üst sıralarda yerini almakta.

Milli Görüş, belediyeciliğin rutin hizmetlerinin dışında, şehrin manevi havasını değiştirmeye
yönelik, toplumun manevi buhrandan çıkarılmasına yönelik projeler geliştirecek. Yine
Kayseri'nin en büyük sıkıntılarından biri de işsizliktir. Sayın Başbakan pek çok yerde toplu
açılışlar yapıyor. Ancak her ne hikmetse işsizlik bir türlü düşmüyor. Kayseri'de de işsizlik
oranları çok üst seviyededir. Karşıt görüş sahipleri, farklı tezler ortaya atabilirler ama asgari
ücretle bir insanın evini geçindirmesi imkansız. Đnsanlar, buna bağlı olarak asgari ücretle
değil, daha yüksek maaşla nasıl iş bulabilirim, onun gayreti içindeler. Bu noktadan hareketle,
belediyecilik olarak üretime yönelik projeler ortaya koyacağız. Kayseri'deki gençlerin işsizlik
sıkıntısını ortadan kaldıracak projeler ortaya koyacağız. Belediye başkan adaylarımızı
belirledikten sonra da bu projelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız'' ifadelerini kullandı.
- ''DEMOKRATĐKLEŞME PAKETĐ, ALEL ACELE HAZIRLANMIŞ''
Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı
'Demokratikleşme Paketi' ile ilgili görüşlerini de anlattı. Arıkan, ''Paketin, AK Parti
yetkililerinin, oy kaygısıyla yerel seçimler arefesinde, yeterli hazırlıklar yapılmadan, apar
topar, hızlı bir şekilde çıkarılıp, kamuoyuna sunulduğu kanaatindeyiz'' dedi. Kamuoyunun
merakla beklediği paketin Başbakan tarafından açıklandığını yineleyen Arıkan, ''Her paket,
artılarıyla eksileriyle değerlendirilir. Ancak ben, Başbakan'ın ifadeleriyle karşılık veriyorum,
dağ fare doğurmuş vaziyette. Mutlaka bu paketle toplumun bir takım sorunlarına neşter
vurulmuş olabilir. Ancak bazı sorunları da kangren haline getirmiştir. Başörtüsüne özgürlük
meselesinde olduğu gibi. ABD ordusunda ve emniyet teşkilatında başörtülüleri çok rahat
görebiliyorsunuz. Ama her ne hikmetse, ülkemizde başörtüsü serbestliğinden hakim ve polis
kardeşlerimizin yararlanmasına hem de kanuni olarak engel olunmak gayreti içerisindeler''
diye konuştu. Arıkan, yine bu pakette beklenen en önemli konunun, seçim barajlarıyla ilgili
olan konu olduğunu kaydederek, ''Henüz detaylar belli olmamakla beraber, seçim barajı kağıt
üzerinde yüzde 5'e çekilse bile, pratikte bunun yüzde 25'e tekabül edeceği kanaatindeyim.
Paketin, AK Parti yetkililerinin, oy kaygısıyla yerel seçimler arefesinde, yeterli hazırlıklar
yapılmadan, apar topar hızlı bir şekilde çıkarılıp, kamuoyuna sunulduğu kanaatindeyiz. Bu
noktada uzmanlar, seçim barajını nasıl değiştiririz de AK Parti'nin oylarını artırırız konusunda
bayağı uzun mesai harcamışlar ve böyle bir sonuca varmışlar'' şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3307.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

‘pabucun Dama Atılması’ Bu Olsa Gerek
Kayseri’de eski model Chevrolet marka otomobili duvarın üzerinde görenler, ‘Pabucun dama
atılması bu olsa gerek’ yorumunda bulundu.Kayseri’nin Talas ilçesinde Vali Orhan Düzgün
ile birlikte tarihi mekanları dolaşan Emniyet Müdürü Mustafa...
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Kayseri’de eski model Chevrolet marka otomobili duvarın üzerinde görenler, ‘Pabucun dama
atılması bu olsa gerek’ yorumunda bulundu.
Kayseri’nin Talas ilçesinde Vali Orhan Düzgün ile birlikte tarihi mekanları dolaşan Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın da, duvarın üzerinde duran Chevrolet marka otomobili görünce
hayrete düştü.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, cep telefonu ile fotoğrafını çektiği otomobili, twitter
hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3308.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Hava Yastığı Can, Uyku Yastığı Baş Kurtardı
Kayseri’de iki otomobilin karıştığı kazada, hava yastığı açılan otomobildekiler yara almadan
kurtulurken, uyku yastığının olduğu otomobildeki bir kişi başından yaralandı.Kocasinan
ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa...
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Kayseri’de iki otomobilin karıştığı kazada, hava yastığı açılan otomobildekiler yara almadan
kurtulurken, uyku yastığının olduğu otomobildeki bir kişi başından yaralandı.
Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana gelen
kazada 38 ZH 651 plakalı otomobil, 50 DL 152 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın
etkisiyle refüje çıkan 50 DL 152 plakalı otomobil ağaca çarparak dururken açılan hava
yastıkları sürücünün yaralanmasını önledi.
Kazaya karışan 38 ZH 651 plakalı otomobildeki bir kişi kafasından yaralanırken, otomobilde
bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin üzerindeki uyku yastığının bir kişinin
yaralanmasını önlediği öğrenildi.
Kazaya karışan bayan sürücü olayın şoku ile gözyaşlarına hakim olamazken, yaralı 112
ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3309.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Recep Mamur’dan Sitem Dolu Veda
Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, sitem dolu bir açıklamayla görevi bıraktığını ve
olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.Kulübün internet sitesinden yapılan
açıklama şöyle:Değerli Kayserisporlular; 05.10.2013...
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Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, sitem dolu bir açıklamayla görevi bıraktığını ve
olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Değerli Kayserisporlular; 05.10.2013 tarihi itibariyle olağanüstü Genel Kurul kararı alarak;
onurla taşıdığım Kayserispor Başkanlığı görevini, üzülerek, bırakıyorum.
Sevgili Kayserisporlular; bilmenizi isterim ki; bu kararımın, takımın aldığı sonuçlarla ilgisi
yok…Sizin de bildiğiniz gibi; sahip olduğumuz takım kadrosu, bu lig standartlarının çok
üzerindedir. Ancak; en değerli 6 oyuncumuz sezon başından beri sakat…Gayet tabii ki;
oyuncularımız düzelip, sizleri mutlu edecek sonuçları alacaktır.
KAYSERĐSPOR ANADOLU’NUN EN PRESTĐJLĐ TAKIMI OLDU
Değerli Kayserisporlular; kulübümüz tesisleri; idari ve mali yapısı, kadro kalitesiyle
Anadolu’nun en prestijli takımı olmuştur. Daha 2 ay önce, oyuncularımızın birkaçına gelen
resmi teklif; 20.000.000 Euro’nun üzerindedir… Bu parayı, hiç düşünmeden; sizlere, iyi bir
takım izletme adına reddettik.
REKLAM VE KOMBĐNE SĐTEMĐ
Geçen sezon, ligi 5. bitirmiş kadromuz, 3 yıldır göğüs reklamı alamamıştır. Kombine kartı
sayısı açıklanamayacak kadar az, localarımız şehrimiz tarafından keyfe keder kullanılma
arzusundadır. Đlk 500’de ve 2. 500’de onlarca firması bulunan Kayseri şehri; kendi adını
taşıyan takıma reklam verme cömertliğinden kaçmanın yüz çeşit yolunu bulmuştur. Kupa
kazanmış, Avrupa Kupaları’na katılmış, tüm milli takımlara oyuncu vermiş Kayserispor’un;
hiçbir hamlesine katkı sağlamayanların tavrı; tribünlerin de boşalmasına, ortaya çıkan hiçbir
sonuçtan memnun olunmamasına neden olmuştur.
ĐÇĐMĐZE SĐNDĐREMEDĐK
Ben ve yönetici arkadaşlarım; ülkemizde örnek gösterilen, UEFA ve FIFA yetkililerinin
teşekkürler yağdırdığı Kayserispor’un; hiç kimseyi memnun edememesini, içimize
sindiremedik.
Kayserispor’a hiçbir şey vermeden (sevgi dahil), çok şey istenmesini de anlayamamanın
üzüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum…
Değerli Kayserisporlular; ömrünün önemli bir kısmını Kayserispor’la geçirmiş birisi olarak;
sizlere veda etmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşamama rağmen; sizlere bıraktığımız olağanüstü
Kayserispor mirası vardır… u miras; yeni gelecek ve yalnızlaştırılmayacak yönetimlerle,
sizlere şampiyonluklar yaşatacak kadar güçlüdür…
Hepinize hakkımı helal ediyor; sizlerden de haklarınızı helal etmenizi diliyorum…”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3310.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Yaşlı Çift Karbonmonoksit Gazından Öldü
Kayseri’de yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Dere Mahallesi Hilal
Sokak’ta 87 yaşındaik Ömer Aksoğan ile eşi 80 yaşındaki Şerife...
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Kayseri’de yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Dere Mahallesi Hilal Sokak’ta 87
yaşındaik Ömer Aksoğan ile eşi 80 yaşındaki Şerife Aksoğan’dan yakınlarının haber
alamadığı öğrenildi. Eve gelen Aksoğan çiftinin yakınlarının kapıyı açamadıkları ve çatı
girişinde eve girdikleri bildirildi. Eve girenlerin Ömer ve Şerife Aksoğan çiftinin cansız
bedeni ile karşılaştığı kaydedildi.
Yetkililer, yaşlı çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3311.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

